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Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju
Twórczego Kieszeń Vincenta, Poznań

The Vincent’s Pocket International Creative Anxiety Workshops, Poznań

W tym roku odbyła się 7. edycja Międzynarodowych Warsztatów Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta, Poznań 2008.
Kieszeń Vincenta już na stałe wpisała się w majowy harmonogram imprez kulturalnych miasta Poznania.
Projekt ten jest organizowany przez Centrum Sztuki Dziecka
w Poznaniu, Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Magazyn
pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urządu Miasta Poznania. Współorganizatorami od początku są: Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia
Wychowania przez Sztukę InSEA, Kulczyk Foundation w latach
2002-2007, Art Stations Foundation – 2008, Stary Browar,
a od 2007 także Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Partnerami przedsięwzięcia są: Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Stowarzyszenie Słubfurt e.V.
(Niemcy). Od czwartej edycji projektu, co roku, towarzyszy
jej inne hasło przewodnie, które staje się punktem wyjściowym nadsyłanych propozycji działań. Kolejno były to: Baśń
a rzeczywistość – 2005, Wokół przedmiotu – 2006, Komunikacja – 2007, Postęp – 2008.
Kieszeń Vincenta od 2005 roku składa się z dwóch części:
warsztatów i forum.
W godzinach przedpołudniowych odbywają się działania twórcze dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzą studenci pod opieką
swoich profesorów. Do udziału w projekcie są zapraszani artyści
nie tylko z polskich uczelni (Poznania, Krakowa, Łodzi, Torunia czy
z Białegostoku), ale także twórcy z Czech, Słowacji, Niemiec,
Rosji i Ukrainy. Każdego roku wzrasta zainteresowanie Kieszenią Vincenta, a swoje uczestnictwo deklarują kolejne uczelnie
z Polski i zagranicy.
Celem projektu jest przedstawienie podobieństw oraz odmienności kulturowych, wymiana doświadczeń, a także metod
pracy między ludźmi różnych narodowości i w różnym wieku.
Dzieci oraz młodzież nieustannie się zmieniają, a praca z nimi
wymaga ciągłego rozwoju. Dzięki możliwości nawiązania dialogu podczas corocznego spotkania prowadzący warsztaty starają się kształtować, modulować swoje propozycje tak, by te jak
najpełniej dopasowały się do potrzeb i kondycji odbiorcy.
Realizowane autorskie projekty mają charakter warsztatowy. Dzięki tej formie pracy możliwe staje się skłanianie uczestników zajęć do niczym nieskrępowanego działania twórczego
pozbawionego wszelkich stereotypów.
Inicjatorami i pomysłodawcami Kieszeni Vincenta byli: profesor Marcin Berdyszak i artysta plastyk Tadeusz Wieczorek.
Zespołowi realizującemu projekt (Marcin Berdyszak, Krzysztof
Dziemian, Wojciech Nowak, Magdalena Parnasow-Kujawa i Tadeusz Wieczorek) zależy na tym, by Kieszeń Vincenta rozwijała
wyobraźnię najmłodszych, uczyła ich myślenia, wiary w swoje możliwości twórcze oraz, by kształtowała, wrodzoną przecież, potrzebę obcowania ze sztuką i zachęcała do uczestnictwa
w niej.
Realizowane projekty są adresowane do wszystkich grup
wiekowych dzieci i młodzieży szkolnej. W zajęciach uczestniczą
klasy wraz ze swoimi opiekunami. Ważne jest to, że młodzież
i nauczyciele w trakcie warsztatów mają okazję funkcjonować
w odmiennej od szkolnej sytuacji, która implikuje nowe relacje
pomiędzy nimi. Poza tym nauczyciele mają szansę zdobycia nowych inspiracji do dalszej pracy.
Warsztatom każdego dnia w godzinach popołudniowych towarzyszy forum. W latach 2005-2007 odbywało się pod hasłem
Artysta w przestrzeniach publicznych, natomiast w 2008 r. poświęcone było Recyklingowi. W każdym forum uczestniczą zaproszeni specjaliści z dziedziny, której poświęcone są merytoryczne
założenia całego projektu. Forum adresowane jest do profesorów i studentów oraz do nauczycieli, instruktorów, opiekunów
grup młodzieży, a także do wszystkich osób zainteresowanych
działalnością warsztatową.
Podczas ostatniej edycji organizatorzy ze względu na ogromne zainteresowanie uczelni oraz studentów zaproponowali prowadzenie warsztatów przez trzyosobowe zespoły z jedną klasą.
Dzięki temu zwiększyła się liczba uczestników projektu i zachowana została dbałość o jakość merytoryczną zgłaszanych propozycji działań. W tegorocznej Kieszeni Vincenta w 45 warsztatach, w ciągu trzech dni, w parku na Cytadeli wzięło udział
w zajęciach 60 osób prowadzących i około 1500 dzieci i młodzieży. Zaproszonych zostało 25 gości z Polski i zagranicy.

This year has seen the 7th edition of the Vincent’s Pocket
International Creative Anxiety Workshops, Poznań 2008.
The Vincent’s Pocket has become a permanent item in the
calendar of cultural events held in Poznań in May.
The project is organised by the Children’s Art Centre in Poznań, MAGAZYN Art and Education Association and under the
auspices of the Ministry of Culture and National Heritage and
Poznań City Hall. The co-organisers are also: the Polish Committee of the International Society for Education Through Art
InSEA, Kulczyk Foundation (in the years 2002-2007), Art Stations Foundation (2008), Stary Browar, School of Humanities
and Journalism in Poznań (since 2007). The partners of the
event are also the Academy of Fine Arts in Poznań and Słubfurt
e.V. project (Germany). From the fourth project’s edition, each
edition has had a different theme, which becomes a starting
point for the submitted activity suggestions. The themes we
have explored so far are: Fairy Tale vs. Reality (2005), About
an Object (2006), Communication (2007), Progress (2008).
Since 2005, the Vincent’s Pocket has been divided into two
parts: workshops and a forum.
In the morning, creative activities for children and young
people take place. The workshops are conducted by university
students supervised by their teachers. Project leaders include
artists not only from Polish universities (Poznań, Kraków, Łódź,
Toruń, Białystok), but also visitors from the Czech Republic,
Slovakia, Germany, Russia and Ukraine. The interest in the Vincent’s Pocket is growing year by year, and new Polish and foreign universities have expressed their willingness to take part
in the project.
The aim of the project is to present cultural similarities and
differences, to exchange experiences and methods of work between people of different nationalities and age groups. Children
and young people are changing all the time so working with
them requires continuous development. With a chance to enter
into dialogue during these annual meetings, workshop leaders
are trying to shape and vary their activities so that they best
suit the needs and conditions of their targets.
The original subproject activities are carried out during
workshops. Thanks to this form of work, participants are encouraged to act in an unrestricted and creative way, free from
any stereotypes.
The initiators and originators of the Vincent’s Pocket were
Professor Marcin Berdyszak and Mr Tadeusz Wieczorek, a visual
artist. It is important for the project team (Marcin Berdyszak,
Krzysztof Dziemian, Wojciech Nowak, Magdalena Parnasow-Kujawa and Tadeusz Wieczorek) to make the Vincent’s Pocket a
project which develops the imagination of young participants,
teaches them to think and to believe in their creative abilities,
shapes their inborn need to have contact with art and also encourages them to take part in it.
The implemented projects are directed at children and
youths of all age groups. Classes and their form teachers participate in the workshops. It is crucial that the children and their
teachers have an opportunity to function in a situation different
from their ordinary school environment, which entails forming
new relationships between them. Besides, it is a chance for the
teachers to draw inspiration for their work.
The workshops are accompanied by a forum held every day
in the afternoon. In the years 2005-2007 its central theme was
The Artist in Public Spaces, while in 2008 it was devoted to
Recycling. The participants of each forum include visiting specialists in the subject which is currently the focus of the whole
project. The forum is aimed at lecturers, university students,
teachers, instructors, tutors of youth groups, as well as anyone
interested in the workshop activities.
Due to the great interest of both universities and students in
the last cycle of workshops, the organisers suggested that each
workshop should be conducted by a three-person team with one
class. As a result, the number of project participants increased
and the artistic quality of the proposed activities was retained.
This year’s Vincent’s Pocket consisted of 45 workshops held in
Cytadela park over three days, with 60 workshop leaders and
about 1,500 participating children and young people. 25 visitors
from Poland and abroad were invited.
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Czym jest postęp?

What is progress?

Znaczenie tego słowa rozumie chyba każdy z nas. Czy
postęp jednak rzeczywiście stanowi ogół zmian prowadzących do poprawy życia lub stanu rzeczy? Czy bezsprzecznie oznacza proces zmian rozwojowych, które na
celu mają udoskonalenie warunków życia? Z całą pewnością proces ten stanowi obszar, który angażuje emocjonalnie tyluż jego entuzjastów, co i wrogów. Wartościowanie tego zjawiska jest względne, bo bywa zależne od
czasu, miejsca i wszelkich okoliczności oraz od indywidualnych preferencji osób, które dokonują jego oceny.
Termin postęp jest pojęciem szalenie szerokim. Obejmować może wszelkie przejawy życia w najrozmaitszych
kontekstach. Rozróżnić możemy postęp technologiczny
i naukowy, może on zaistnieć w skali mikro i makro, nabierając cech subiektywnych bądź obiektywnych.
Przy bliższej analizie pojęcie to okazuje się trudnym
do identyfikacji. To, co dla jednej osoby będzie tylko
oczywistą, naturalną w swym charakterze konsekwencją pewnych zdarzeń, dla kogoś innego będzie oznaczać
ogromny rozwój.
Postęp pod względem znaczeniowym jest przeciwieństwem regresu. Powstają jednak pytania: czy nigdy nie jest oparty na ponownym wykorzystaniu tego,
co już kiedyś było? Czy nie jest „drugą odsłoną wartości
pierwotnych”? Czy cały ten proces, który nie rozwija się
przecież liniowo, swym przebiegiem nie zatacza kręgu?
Kręgu opartego na podstawowych potrzebach i zainteresowaniach człowieka. Czy występowanie jest równoznaczne z wyeliminowaniem przeszłości?
Rozwój wpisany jest w tajemnicę bytu. Wszystko się
nieustannie zmienia. Czy postęp mając konotacje pozytywne, zmierza zawsze w odpowiednim kierunku? Czy
nie okazuje się, że człowiek posiada wybiórczą co prawda, ale nieodpartą potrzebę „oglądania się za siebie”,
w stronę „swych korzeni”?
W dzisiejszych czasach nie pamiętamy często jak hałasuje w czasie pracy młynek do kawy lub gdzie wpisujemy nadawcę, chcąc wysłać list. Na co dzień korzystamy
z bardziej postępowych sposobów umożliwiających szybsze osiągnięcie celu-efektu końcowego. Kawę kupujemy
już zmieloną, a wiadomości wysyłamy za pomocą sms-a
lub drogą e-mailową. To, co kiedyś było czynnością powszednią i powszechną, obecnie przybrało formę pewnego wyrafinowania, stanowiąc czynność elitarną.
Recykling jest wynikiem postępu. Nie stanowi jednak tylko procesu doprowadzającego zużyte materiały
do stanu pozwalającego na ich ponowne wykorzystanie,
jest także systemem pełnej organizacji obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane.
Możemy zaryzykować stwierdzenie, że właśnie recykling stanowi istotę postępu. Ujmując w sobie system czy nawet pewną zasadę „przeróbki przeszłości”.
Zastanówmy się, czy nie mamy codziennie do czynienia
we wszystkich płaszczyznach życia z recyklingiem szeroko rozumianym? Czy nie opiera się na nim mentalnie
moda, medycyna niekonwencjonalna, rolnictwo a przede
wszystkim sztuka? W przypadku sztuki nie mam na myśli
jedynie wykorzystywania do prac materiałów wtórnych,
czy przetwarzania i przywracania znaczenia przedmiotom, ale o wiele pojemniejsze zjawisko„krążenia” tematów, problemów i idei.
Czy obce nam jest sformułowanie, że wszystko już
było...?

Probably everyone knows the meaning of this word.
But does progress really denote all changes leading
to the improvement of life or state of affairs? Does it
unquestionably mean the process of developmental
changes, which are supposed to make our living conditions better? Obviously, the process stirs up emotions
of as many enthusiasts as enemies of progress. All
judgment concerning this phenomenon is relative, as it
depends on time, place and other circumstances as well
as on individual preferences of the people who pass the
judgment.
The notion of progress covers a wide range of meanings. It can refer to all aspects of life in all kinds of
contexts. We can distinguish technological and scientific
progress, progress taking place on a small scale and
on a large scale, progress gaining subjective or objective qualities.
When we take a closer look, it turns out that the
notion is difficult to specify. What is only an obvious
and natural consequence of events for one person, may
mean a great progress for another.
Progress is, when it comes to meaning, the opposite of regress. There are, however, doubts: could progress rely on reusing past experiences? Couldn’t it be
the ‘re-creation of original values’? Doesn’t the whole
process, obviously nonlinear, go round in a circle – the
circle based on fundamental human needs and interests?
Does progress equal eliminating the past?
Progress is an inherent part of the mystery of being. Everything changes all the time. Does progress,
with all its positive connotations, always head in the
right direction? Isn’t it so that each human being has
a selective but irresistible need to ‘look back’ towards
‘the roots’?
Nowadays, we have forgotten the sound of an electric
coffee grinder or the rules for placing sender’s address
on a snail-mail. We have learnt to use more modern means
which enable us to achieve the aim – the final result –
much faster. We buy ground coffee and send text messages or e-mails. What was once an everyday, ordinary
routine, has now become a sophisticated or even elite
activity.
A result of progress is recycling. It is not only the
process of making used materials usable again, but also
a system of managing the circulation of materials which
can be processed a number of times.
We might risk a statement that it is recycling that
constitutes the essence of progress: it symbolises the
whole system and even a certain rule of ‘recycling the
past’. Isn’t it true that we deal with recycling, in its
widest meaning, on a daily basis, in all aspects of life?
Doesn’t it form the intellectual basis for fashion, alternative medicine, farming, and, most of all, art? When
it comes to art, it is not only the use of recycled materials in works of art, or reprocessing and restoring the
original significance of objects, but also a much wider
phenomenon of the ‘circulation’ of themes, problems
and ideas.
Doesn’t it sound familiar that everything has already
happened...?
Magdalena Parnasow-Kujawa

Magdalena Parnasow-Kujawa
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Postęp

Progress

Uczestnicy forum i warsztatów/
Forum and workshop participants

Opieka artystyczna nad projektami studentów/Art moderators for students’
projects

Polska/Poland

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu: Jerzy Moszkowicz
(dyrektor), Bożena Müller (wicedyrektor), Krzysztof
Dziemian, Marta Grzesiuk, Tadeusz Jakubowski,
Wojciech Nowak, Agnieszka Piechnik, Anna Przygocka,
Marian Suchanecki,Tadeusz Wieczorek, Marta Zielińska
Studenci i goście/Students and guests
prof. Marcin Berdyszak, Aleksandra Bieluszko, Emilia
Bilecka, Katarzyna Bończyk, Karolina Drabik, Maciej
Jakubowski, Adam Jodko, prof. dr Jan Jurga, Monika
Goetzendorf-Grabowska, Filip Grabski, Natalia Kabiesz,
Natalia Kaczmarek, Barbara Kaczorowska,
Konrad Karwowski, Malwina Kawka, Katarzyna Klate,
Iwona Kolasińska, Lucilla Kossowska, Marta Kotecka,
Marta Kotyńska, prof. Roman Kubicki, Małgorzata Kurak,
Piotr Mączka, Sylwester Mocur, Karolina Mokry, Marta
Morawska, dr Mirosława Moszkowicz, Sylwia Nowak,
Mikołaj Ociepka, Arkadiusz Ociepka, Edyta Ołdakowska,
Joanna Pańczak, Magdalena Parnasow-Kujawa,
dr Natalia Pater-Ejgierd, Anna Pelc, Agnieszka Pigla,
Maja Pocgaj, Michał Podgórski, Waldemar Rapior,
Magdalena Ratuszyńska, Zbigniew Romańczuk,
Łukasz Rogowski, Marzena Rostkowska,
dr Violetta Sajkiewicz, Magdalena Skrobol,
prof. Wiesław Smużny, Anna Socha, Paweł Stepanow,
Nika Tarnowska, Mateusz Tęcza, Kamila Tworek,
Mariola Wojtkiewicz, Joanna Wojtkowiak,
Beata Wosińska, Paulina Wróblewska, Anna Wydrych,
Paulina Zielińska, Jakub Ziębka, Tobiasz Żuk

Czechy/Czech Republic

Studenci i goście/Students and guests
Martin Egert, Tereza Krainova, Tereza Odlozilova,
Pavel Pernicky

Dania/ Denmark

Alen Gade, Merette Riis

Łotwa/Latvia
Vadims Kozhins

Niemcy/Germany

Studenci i goście/Students and guests
Harder Debora, prof. Mike Hentz, Michael Kurzwelly,
prof. Andreas Mayer-Brennenstuhl, Isabelle Kowacki,
Corinna Leihenseder, Izabella Leszczyński,
Nada el Mahamid, Leo Seyfarth

Słowacja/Slovakia

Studenci i goście/Students and guests
Tatiana Bilančikova, dr Daniela Hrehova,
Vladimíra Mikova, Kristína Popjakova, Veronika Plutova,
Klaudia Rabikova, Anna Szabova

Ukraina/Ukraine

Studenci i goście/Students and guests
Victoria Dubinskaya, Anna Kuzminskaya,
Aleksandra Mushenko, prof. Mikhail Opalev

Rosja/Russia

Studenci i goście/Students and guests
mgr Elena Kolesnikova, Pavel Timoshenko,
Daria Zvyagintseva

Uczestnicy

prof. Marcin Berdyszak
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu (Polska)/Academy
of Fine Arts in Poznań (Poland)
mgr Tatiana Bilančikova
Uniwersytet w Preszowie (Słowacja)/Presov University
(Slovakia)
prof. Eugeniusz Delekta
Uniwersytet Śląski, Wydział Artystyczny w Cieszynie
(Polska)/University of Silesia, Faculty of Art in Cieszyn
(Poland)
mgr Martin Egert
Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)/University of Ostrava
(Czech Republic)
prof. Mike Hentz
grupa Berlin (Niemcy)/Berlin group (Germany)
dr Daniela Hrehova
Uniwersytet w Koszycach (Słowacja)/Technical
University of Košice (Slovakia)
prof. Eugeniusz Józefowski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
(Polska)/State College in Głogów (Poland)
mgr Barbara Kaczorowska
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
(Polska)/Academy of Humanities and Economics in Łódź
(Poland)
prof. Wiesław Karolak
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
(Polska)/Academy of Humanities and Economics in Łódź
(Poland)
mgr Elena Kolesnikova
Państwowy Uniwersytet w Kursku (Rosja)/Kursk State
University (Russia)
mgr Petr Lysacek
Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)/University of Ostrava
(Czech Republic)
prof. Andreas Mayer-Brennenstuhl
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Schwäbisch Hall,
(Niemcy)/University of Applied Sciences in Schwäbisch
Hall (Germany)
mgr Sylwester Mocur
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
(Polska)/State College in Głogów (Poland)
dr Mirosława Moszkowicz
Akademia Pedagogiczna w Krakowie (Polska)/University
of Education in Kraków (Poland)
prof. Mikhail Opalev
Państwowa Akademia Projektowania i Sztuki
w Charkowie (Ukraina)/Kharkiv State University of Arts
(Ukraine)
mgr Magdalena Parnasow-Kujawa
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu (Polska)/Academy
of Fine Arts in Poznań (Poland)
mgr Jirzi Suruvka
Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)/University of Ostrava
(Czech Republic)
prof. Wiesław Smużny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)/
Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)
mgr Katarzyna Turosieńska
Uniwersytet w Białymstoku (Polska)/University
of Białystok (Poland)
mgr Mariola Wojtkiewicz
Uniwersytet w Białymstoku (Polska)/University
of Białystok (Poland)
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Kieszeń Vincenta

Vincent’s Pocket

Przeszukując kieszeń od środka. Kieszeń
Vincenta „okiem socjologa”.
Myślenie dziecięce to jest kosmos. Nie jesteśmy w stanie
wrócić do tego, jak dzieci myślą. – Beata, studentka prowadząca warsztaty.
Bo pani nie jest dzieckiem. – 7-letni uczeń, uczestnik warsztatów.
Przed rozpoczęciem zdjęć zaplanowaliśmy film. Rozdzieliliśmy pomiędzy siebie zadania i w dzień warsztatów każdy z nas
wiedział, co ma robić. Przy tego typu przedsięwzięciach zawsze
bierze się pod uwagę jakiś margines przypadkowości. Nikt nie
zna przyszłości; trzeba założyć, że może przydarzyć się każda okoliczność. Chcieliśmy pokazać „postęp”, „warsztaty”, „co
się udało zrealizować, a co nie”. Podczas trzech dni zbierania
materiału filmowego zmieniliśmy jednak nasz plan. Nie chcieliśmy kurczowo trzymać się ram, które zawężałyby obraz tylko
do naszych wyobrażeń na temat tego, co może się tam zdarzyć.
Okazało się, że warsztaty są skarbnicą dziecięcej i młodzieżowej wyobraźni, która jest niemożliwa do przewidzenia przez dorosłego, zatem także przez nas. Postanowiliśmy, że damy się
zaskoczyć, otworzymy spojrzenie na to, co dzieje się tu i teraz.
Ciekawszym okazało się obserwowanie „myślenia dziecięcego”
i tego jak dorośli, czyli my (prowadzący zajęcia, organizatorzy)
próbujemy odgadnąć to myślenie. Zatem postanowiliśmy opowiedzieć o styku świata dzieci i świata dorosłych, oddając głos
tym, którzy uczestniczyli w tworzeniu tego styku: samym dzieciom, studentom prowadzącym zajęcia w poszczególnych grupach, nauczycielom i także nam, obserwatorom.
Film jako medium wizualne przemawia zatem poprzez obraz
zarejestrowany przez nas, ale komentarze do tego, co dzieje się
na ekranie, to wypowiedzi dzieci oraz dorosłych. Najpierw przypadkowy przechodzień podziwia efekty współpracy dzieci z dorosłymi. Stwierdza, że nie jest to jego świat, że jest mu obcy.
Potem mówią o tym sami prowadzący warsztaty. Nie chcieliśmy,
aby ich wypowiedzi okazały się słowami bez pokrycia, dlatego
staraliśmy się każdy ich komentarz wyposażyć w obraz. I to, co
dzieje się na obrazie, mówi więcej, niż słowa. Obraz jest bowiem
rejestracją doświadczania warsztatów przez dzieci. To o nich
jest właśnie nasz film.
Kieszeń Vincenta „okiem socjologa”? Co to znaczy? To znaczy nie tylko patrzeć, ale i widzieć. To znaczy coś więcej, niż
tradycyjne dokumentowanie zastanych wydarzeń. To zaglądanie
pod powłokę zwyczajnych aktywności ludzkich, spoglądanie za
kulisy, za fasadę. Uwieczniając na taśmie filmowej rozedrgany, kolorowy, dynamiczny, głośny i nie do końca przewidywalny
tłum, udało się dojrzeć coś więcej. Mówi się, że dzieciaki są
leniwe. Owszem są – nawet jak dostaną ciekawe zadanie do
wykonania, to i tak go nie wykonują. Ale to na szczęście mniejszość. Spoglądając globalnie – każdy COŚ robił. Przeszkadzał
czy pomagał. Robił dobrze czy źle. Robił. I to jest ważne. Mówi
się, że chłopakom w głowie tylko dziewczyny. Owszem – gdzie
nie spojrzeć, tam wywołane wiosną i hormonami przyciąganie
płci. Mówi się, że dzieciaki nie mają nic do powiedzenia. Owszem, niektóre nie mają. Niektóre nie chcą. Ale ileż ciekawych
wypowiedzi można usłyszeć od młodych ludzi! A inne, wydawałoby się niedostrzegalne, rzeczy? Nauczyciele i opiekunowie –
cała ich gama. Jedni pomocni i pozytywnie nastawieni do swych
podopiecznych, inni wtrącający się, nie potrafiący oddać pełni
władzy twórczej młodzieży. I ci ostatni – nielubiący dzieci, nielubiący swojej pracy, smutni dorośli. To wszystko jest częścią
naszego życia i to wszystko było częścią kolorowych warsztatów
na Cytadeli. Rozbrzmiewające tu i ówdzie języki, tak różne od
polskiego – i wciąż w jakiś sposób zrozumiałe dla uczestników
warsztatów. Ogólna wesołość, słońce, pozytywne myślenie. Aż
się chce przyjść tu za rok. I pewnie przyjdą/przyjdziemy; dzieciaki i my, dorośli. Bo nie ma lekcji? Też. Ale i dlatego, że można się bezkarnie wybrudzić i pokrzyczeć wśród pięknej zieleni.
A my chętnie będziemy się temu przyglądać.
Joanna Pańczak, Waldemar Rapior, Filip Grabski

Going through the pocket from the inside.
The Vincent’s Pocket through the eyes of
a sociologist.
Child’s thinking is a different universe. We can’t get back
to the way children think. – Beata, a university student and
workshop leader.
That’s because you’re not a child. – a 7-year-old pupil and
workshop participant.
We planned the filmmaking before starting the shooting. We
assigned tasks and on the day of the workshop each of us knew
what to do. With this kind of activity some margin of chance is
always taken into account. Nobody knows the future; you have
to assume anything can happen. We wanted to show “progress”,
“workshops”, “what we’ve managed to do and what we haven’t”.
However, over the three days of film shooting we changed the
original plan. We did not want to stick tightly to the framework,
which might reduce the picture only to our expectations about
what was going to happen. The workshops turned out to be a
treasury of children’s and young people’s imagination, which is
unpredictable for grown-ups, including ourselves. We wanted to
let ourselves be surprised, to open our eyes to what was happening there and then. However, it was more interesting to watch
‘children’s thinking’ and the way we – the adults (workshop leaders and organisers) – were trying to unravel this thinking.
Therefore, we decided to talk about the meeting of the child’s
world and the adult world by allowing to speak those who took
part in the meeting: the children themselves, the students who
were workshop leaders in particular groups, teachers and also
ourselves, the observers. Thus, the film as a visual medium
speaks through the picture we recorded, but the comments
about what was going on the screen were the children’s and
adults’ comments. At the beginning, a casual passer-by admires
the results of cooperation between children and grown-ups. He
declares it is not his world, it seems alien to him. Later on the
subject is discussed by the workshop leaders themselves. We
did not want to record just empty words, so we tried to couple
each comment with a picture. As a result, whatever happens in
the picture tells more than words, since the picture is a record
of the children’s way of experiencing the workshops. It is the
children who are the focus of our film.
The Vincent’s Pocket through the eyes of a sociologist? What
does it mean? It means not only to look, but also to see. It means
more than the traditional methods of recording the events observed. It means looking under the surface of ordinary human
activities, peeping behind the scenes, exploring the backstage.
While shooting the vibrant, colourful, dynamic, noisy and not
quite predictable crowd, we managed to see more. It is said that
kids are lazy. They are; even if they get an exciting task to do
they fail to do it. Fortunately, it is only a minority. In general,
everyone did SOMETHING. Sometimes they helped, sometimes
disturbed. They did it well, or did it badly. But they did it. And
that was what counted. It is said that all boys think about is
girls. True; everywhere you looked, you saw springtime hormonedriven mutual attraction of the sexes. It is said that kids do not
have anything to say. Indeed; some of them don’t. Some do not
want to speak. But how many interesting comments you can
hear from young people! And other things which go unnoticed
at first? Teachers – a wide range of types! Some are helpful and
with a positive attitude to their students; others – interfering,
unable to give up all their powers to the creative youth. And
there are also those who dislike children, dislike their jobs – a
miserable lot. All that is a part of our lives and all that was also
included in the colourful workshops in Cytadela park. Languages
heard around, so different from the Polish language, yet somehow understood by the workshop participants. The common joy,
sunlight, positive thinking. Everyone wants to come here again
next year. And come they probably will, and so will we, the
adults. Because there are no regular lessons? Yes, this is one
of the reasons. But also because one can get away with getting
dirty and shouting outdoors, in the greenery. And we will be
happy to watch that.
Joanna Pańczak, Waldemar Rapior, Filip Grabski

Okiem socjologa

Through the eyes of a sociologist
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Organizatorzy dziękują

Organizers thank

Obraz jako pismo
Picture writing
Warsztat ten odnosi się do tradycji pisma obrazkowego. Jest on efektem rozważań nad formą słowa pisanego
jako środka komunikacji międzyludzkiej. W tym wypadku recykling rozumiany jest jako powrót do wartości pisma obrazkowego (hieroglify, pismo klinowe itp.). Zadaniem uczestników będzie transformacja zastanej sytuacji
w formę piktograficzną (ideogram). Działanie ma na celu
uzmysłowienie wartości pisma, którym posługujemy się
na co dzień oraz zauważenie możliwości, jakie płyną
z obrazu jako środka komunikacji.
This workshop refers to the tradition of pictographic
writing. It is the result of reflection on the form of written word as means of interpersonal communication.
In this case, recycling is understood as a return to the
value of pictographic writing (hieroglyphics, cuneiform
writing, etc.). Participants are to transform a given situation into a pictographic shape (ideogram). The aim
of the workshop is to make the participants appreciate
writing, which we use on a daily basis, and to turn their
attention to possibilities inherent in image as a means of
communication.
Paweł Stepanow, Marta Kotecka, Maja Pocgaj
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu (Polska)
Academy of Fine Arts in Poznań (Poland)
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Walizki pełne myśli
Suitcases full of thoughts
Warsztat to dynamiczne przedsięwzięcie parareporterskie i parateatralne zrealizowane w przestrzeni miejskiej. Przed uczestnikami zostanie postawione nie lada
zadanie: przełamania barier pokoleniowych, otwarcia się
na drugiego człowieka, wysłuchania tego, co ma nam do
powiedzenia, wyłuskania z przeszłości tego, co najcenniejsze oraz wywołanie zainteresowania przechodniów.
Materialnym, a zarazem symbolicznym wyrazem całej
akcji, stanie się walizka, która jako „bagaż doświadczeń”
różnych pokoleń, będzie noszona przez uczestników
warsztatów w przestrzeni Starego Miasta i wypełniana
myślami zebranymi w drodze.
Zapraszamy!
This workshop is a dynamic quasi-journalistic and
quasi-theatrical activity carried out in the city space.
Participants will have to face a no mean task of overcoming generation gaps, opening up to meet other people,
listening to what they have to say, extracting the most
valuable elements of the past and involving passers-by
in the project. The material and, at the same time, symbolic focus of the activity is a suitcase, which, as a ‘store
of memories’ of different generations, will be carried by
workshop participants around the Old Town and filled
with thoughts collected on the way. Come and join us!
Marzena Rostkowska, Magdalena Skrobol, Anna Wydrych
Akademia Pedagogiczna w Krakowie (Polska)
The University of Education in Kraków (Poland)
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Gadu-gadu
Chit-chat
Po krótkiej rozmowie o możliwościach porozumiewania się ludzi na odległość, uczestnicy będą tworzyć własną sieć komunikacji i własny system porozumiewania się
między sobą. Nośnik wiadomości skonstruowany zostanie za pomocą papierowych rur ułożonych równolegle do
siebie i umocowanych na zasadzie huśtawki. Następnie
za pomocą małych symbolicznych rysunków wykonanych
na karteczkach i umieszczonych w plastikowych kulkach,
uczestnicy będą przesyłać do siebie nawzajem informacje o sobie, które pomogłyby we wzajemnym poznaniu
siebie. Każdy uczestnik będzie miał swoją skrzynkę odbiorczą (kartonowe pudełka), umieszczoną przy wylocie
rury.
After a short discussion about possibilities of communicating over a distance, participants will make their own
communication network and own system of communicating with each other. The communication channel will
be made using paper tubes arranged in parallel to form
a swing-like structure. Next, the participants will make
small symbolic pictures on slips of paper, put them in
plastic balls, and used them to send each other information about themselves, which will help them get to know
each other. Each participant will have his/her own inbox
(a carton box) at the outlet of the message tube.
Anna Socha, Anna Pelc, Magdalena Ratuszyńska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie (Polska)
State College in Głogów (Poland)
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Oko wszechświata
The eye of the Universe
Lubisz prace manualne i plastyczne? To warsztat
dla Ciebie! Będziemy tworzyć osobiste lunety – „oczy
wszechświata”. Uruchamiamy swoją wyobraźnię i wymyślamy wizję kosmosu, który będziemy oglądać
przez nasze lunety. Warsztat z pewnością zainteresuje wszystkich tych, którzy lubią nieziemskie klimaty,
podróże do gwiazd, a nawet spotkania z pozaziemskimi cywilizacjami. Otwórzmy „oczy” na to, co nieznane!
Zapraszam w galaktyczną podróż!
Do you like manual tasks and plastic arts? This workshop is for you! We will be making our personal telescopes
– ‘the eyes of the Universe’. We are going to use our
imagination to develop a vision of the Space, which we
are going to watch though our telescopes. The workshop
will appeal to those attracted by the alien, the idea of
space travel or meeting extraterrestrial civilisations. Let
us open our ‘eyes’ to the unknown! Join our galactic
journey!
Emilia Bilecka, Karolina Drabik, Katarzyna Klate,
Marta Morawska, Agnieszka Pigla
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (Polska)
Academy of Humanities and Economics in Łódź (Poland)
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Wczoraj – dziś – pojutrze
Yesterday – today – the day after tomorrow
Młodzież licealna stała się mimowolnym świadkiem
i uczestnikiem niezwykle szybkiego postępu technicznego. W niewielkim odcinku czasu przedmioty użytkowe
znacznie zmieniły swój kształt oraz częściowo także zastosowanie. Nie można przewidzieć, jak będą te przedmioty wyglądały za 20 lat, zatem zadaniem uczestników
warsztatu będzie stworzenie z dostępnych materiałów
projektów prototypowych modeli przedmiotów codziennego użytku z uwzględnieniem ewentualnych zupełnie
nowych funkcji. Zadaniem warsztatu jest rozwijanie
twórczego myślenia i wynajdowanie nowych, często nieoczekiwanych rozwiązań funkcjonalnych, dla urządzeń,
z których korzystamy przez cały czas i które stały się
nieodzownym elementem życia codziennego.
Secondary school students have become involuntary
witnesses and participants of extremely rapid technological progress. Over a very short period of time, forms
and, to some extent, uses of everyday objects have
changed considerably. It is impossible to predict what
they will look like in 20 years, so the task of the participants will be to use available materials in order to make
prototype models of everyday articles, bearing in mind
their possible future functions. The aim of the workshop
is to develop creative thinking and to discover new, often
unexpected functional solutions for appliances which we
use all the time and which have become indispensable
elements of everyday life.

Konrad Karwowski, Marta Kotyńska, Paulina Wróblewska
Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
The University of Białystok (Poland)
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Małpowanie małpy (pro.logo)
At the @ (pro.logo)
Warsztat ten jest próbą stworzenia własnego znaku,
czegoś w rodzaju logo, który zastąpiłby znak małpy @,
nieodłącznego elementu naszego adresu e-mail. Czy
każdy chce określać się małpą? Czy nie warto spróbować
stworzyć znak, który nas będzie lepiej określał?
Warsztat ten jest okazją do działań plastycznych za
pomocą mniej tradycyjnych metod, a także poznania nowych i ciekawych narzędzi artystycznych jak np. lightwriting.
This workshop is an attempt to create our own sign,
a kind of a logo which could replace the @ sign, an indispensable element of our e-mail addresses. Do we all
want to be identified with this sign? Perhaps it is worth
creating a sign which will be a better representation of
ourselves. This workshop is a chance to take part in artistic activities employing the less traditional techniques
and to meet new and interesting artistic tools such as
light writing.
Iwona Kolasińska, Edyta Ołdakowska, Nika Tarnowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)
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Przestrzeń wyobraźni
Landscapes of imagination
Warsztaty będą pouczającą zabawą dla dzieci, które poprzez pracę w grupach staną się projektantami
i architektami przestrzeni. W trakcie twórczej zabawy
z wyobraźnią nauczą się, czym jest postęp, jaki ma związek z przeszłością oraz jak ważne jest dbanie o środowisko. Zabawa będzie miała również dodatkowy aspekt
edukacyjny: będzie utrwalać w pamięci ważne numery
alarmowe. Cała zabawa odbędzie się przy wykorzystaniu
najprostszych narzędzi plastycznych, takich jak: karton,
mazaki, sznurek, papier oraz kubki jednorazowe do herbaty lub kubeczki po jogurtach.
This workshop will be an educational game for children, who are going to become landscape designers and
architects through team play. During this creative and
imaginary play they will learn what progress is, how it is
related to the past and how important it is to look after
the environment. The play will have one more instructive
element: it is designed to help children remember emergency phone numbers. While playing, the children will be
using simple art tools and materials such as cardboard,
marker pens, string, paper and disposable plastic cups
or yoghurt pots.
Natalia Kabiesz, Karolina Mokry, Beata Wosińska
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny
w Cieszynie (Polska)
University of Silesia, Faculty of Art in Cieszyn (Poland)
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Projekt ALFAdrom
ALPHAdrome
Mój projekt nazywa się ALFAdrom i skierowany jest
do dzieci w wieku 13-15 lat. Dzieci podzielimy na dwie
grupy, które stanowić będą samodzielne zespoły projektowe. Każde dziecko narysuje samochód swoich marzeń.
Grupy wybiorą najlepszy projekt podczas głosowania.
Zostanie on zrealizowany i w ten sposób powstaną dwa
prototypy samochodów. Następnie odbędzie się wyścig
obu pojazdów.
Our project is called ALPHAdrome and is aimed at
children aged 13-15 years. A group of twenty children
will be divided into two subgroups. Each subgroup will
constitute a separate project team. Every child will draw
a design of the car of his/her dreams and the best design
will be chosen from each group in a vote. The best designs will be implemented and two prototype cars will be
made. Finally, a race of the two cars will be held.
Tereza Krainova, Tereza Odlozilova, Pavel Pernicky
Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)
The University of Ostrava (The Czech Republic)
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Cyber sapiens
Poznanie rzeźby Nierozpoznani Magdaleny Abakanowicz, która znajduje się w parku, powinna zainspirować
dzieci do stworzenia własnego dzieła. Staną one wobec
pytań o to, jak daleko zaprowadziła nas technika, kiedy technika jest niezbędna i jakie będzie jej znaczenie
w przyszłości. Podczas twórczej części warsztatu dzieci
stworzą swoje własne pomniki przyszłości. Powinny one
wykorzystywać gipsowe odlewy części ciała uczestników
warsztatu. Postać złożona z takich fragmentów ciała zostanie następnie zniekształcona przy pomocy elementów
techniki, co da w rezultacie mieszankę dwóch składników. Wykorzystywane materiały związane z techniką to:
kable, druty, żarówki, śrubki i plastik. Stopień modyfikacji postaci zależy od uczestników.
Studying a modern sculpture Unrecognised by Magdalena Abakanowicz, which is an exhibit in Cytadela park,
should provide children with the inspiration to create
their own work. They will be confronted with questions,
how far has technology brought us, when it is essential
and what value it will have in the future. In the creative
part of the workshop the children will develop their own
monuments for the future. The monuments should contain plaster casts of participants’ body parts. The figure
created from the body parts should then be distorted
using technological elements, thus creating a peculiar
mixture. The technical material used will be cables, wire,
light bulbs, screws and plastic. It is up to the participants
to decide how far they alter the original person.
Debora Harder, Isabelle Kowacki,
Corinna Leihenseder, Izabella Leszczyński
Uniwersytet Nauk Stosowanych, Schwäbisch Hall (Niemcy)
The University of Applied Sciences in Schwäbisch Hall (Germany)
Warsztaty
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Gdzie jest postęp?
Where is progress?
Po wprowadzeniu – posługiwanie się kamerą wideo
– cała klasa spaceruje po wybranym fragmencie miasta
w poszukiwaniu postępu. Kamera wideo będzie nam służyła do zapisu myśli i obserwacji na temat ogólnego postępu. Po każdej obserwacji uczeń sfilmuje sam siebie,
podając swoje imię i nazwisko. W czasie spaceru uczestnicy mogą też robić performance, który będzie również
filmowany.
Z całego materiału zmontujemy film wideo, mogący
stać się częścią dokumentacji. Dokumentujemy cały spacer aparatem fotograficznym oraz kamerą wideo.
After an introductory instruction on how to use a camcorder, the whole group will take a walk around a selected part of the city, looking for progress. The camcorder
will be used to record ideas and observations about progress in general. After each observation, a student will
record him/herself and provide his/her name. During the
walk, the participants could also carry out a performance
which could be filmed as well. The recorded material will
serve as a basis for a film, which can then be included in
project documentation. The whole walk will be recorded
by means of the camera and the camcorder.
Malwina Kawka, Małgorzata Kurak, Mateusz Tęcza
Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt n/O (Niemcy)
European University Viadrina Frankfurt Oder (Germany)
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Budujemy miasto
Building a city
Uczniowie mają zadanie wymyślenia różnych funkcji
miejskich budynków (przedszkoli, szkół, banków, dyskotek, domów). Uczniowie podzieleni na grupy będą projektowali i budowali z różnych materiałów te budynki.
Będą ich wnętrza dekorować i wyposażać tak, żeby były
funkcjonalne. Z wykonanych obiektów powstanie miasto.
Students’ task is to think up functions of various city
buildings (kindergartens, schools, banks, discos, houses).
The students, divided into teams, are going to design
and construct the buildings from different materials.
They are also going to decorate and furnish them inside
so that the buildings could serve their functions well. All
the constructions together will make up a city.
Nada el Mahamid, Leo Seyfarth, Vadims Kozhins
grupa Berlin (Niemcy, Łotwa)
The Berlin group (Germany, Latvia)
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Tu jestem, czyli życie i pragnienia
Here I am, or On life and needs
Centrum naszego projektu jest człowiek, który usilnie próbuje uwolnić się od powszedniości i codziennych
problemów, które go otaczają. Zdał on sobie sprawę, że
życie jest za krótkie, aby źle je przeżyć, zbyt krótkie, aby
„zakopać się” w nudzie i szarości. Warsztat skierowany
jest na rozwój człowieka, jego pragnienia, marzenia,
aspiracje oraz dążenie, by życie przeżyć ciekawie.
The focus of this project is the man, who is trying to
get away from the everyday humdrum and ordinary problems around him. He has realised that life is too short
to be wasted away like that, too short to bury oneself
in boredom and dullness. The workshop is directed at
human development, needs, dreams, ambitions and human aspirations to live one’s life in an interesting way.
Vladimíra Mikova, Kristína Popjakova
Uniwersytet w Koszycach (Słowacja)
Technical University of Košice (Slovakia)
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Teatr lalek
Puppet theatre
Historia bajki Czerwony Kapturek jest historią znaną
na całym świecie. Przez zastosowanie materiałów wtórnych spróbujemy nadać tej historii niezwykły charakter.
Dzieci same przygotują scenariusz (możliwość interpretowania na różne sposoby), same spróbują animować
wykonane rekwizyty. Przez swoje głosy spróbują wnieść
w historię dramatyczność.
Jednym z głównych celów warsztatu jest uświadomienie sobie sensu recyklingu. W naszym przypadku chodzi
o przetworzenie materiałów wtórnych w dekorację i lalki.
The story of Little Red Riding Hood is well-known
across the world. Using recyclable materials, we are going
to make it really unusual. Children are going to draft
scripts on their own (the story can be interpreted in a
number of ways), and they can try to manipulate stage
props of their own making. Using voices, they are going
to provide the story with dramatic tension. One of the
main aims of the workshop is to make them realise the
importance of recycling. In this case, it is the recycling of
scrap materials into props, scenery and puppets.
Anna Szabova, Klaudia Rabikova, Veronika Plutova
Uniwersytet w Preszowie (Słowacja)
Presov University (Slovakia)
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Strony postępu
Sides of progress
Pokażemy podobieństwo między bioniką a postępem.
Będziemy obserwować powrót sztucznie wytworzonych
przedmiotów do form biologicznych: samolotu do formy
ptaka, statku do delfina, pociągu do gąsienicy… To jest
cel naszego projektu.
Uczestnicy narysują swoją własną wizję przekształcenia się formy biologicznej w przedmiot na ściankach
tekturowej kostki. Mogą narysować podobieństwa rzeczywiste i wymyślone.
We are going to show a parallel between bionics and
progress. We are going to observe a return of artificial
objects to biological forms: the plane to the bird, the
ship to the dolphin, the train to the caterpillar. This is the
purpose of our project. The participants will be drawing
their own visions of the development of a biological form
into an object on the sides of a cardboard cube. They can
draw real and fantastic parallels.
Victoria Dubinskaya, Anna Kuzminskaya, Aleksandra Mushenko
Państwowa Akademia Projektowania i Sztuki w Charkowie
(Ukraina)
Kharkiv State University of Arts (Ukraine)
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Wieża postępu
Progress tower
Jak wyrazić postęp w kategoriach konstrukcyjnych?
Uważamy, że nadaje się do tego okrągła wieża skierowana ku górze. Proponujemy budowę wieży lub fortecy
z odciskami różnych przedmiotów symbolizujących postęp materialny. Dzieci będą mogłyby się przy tym nauczyć, jak wykorzystać zwykłe przedmioty codziennego
użytku do niezwykłych, kreatywnych celów.
How to express progress in terms of a construction?
We believe it could be a circular tower directed upwards.
We suggest building a tower or a fortress carrying the
imprints of different things as symbols of material progress. At this workshop, children will be able to learn
how to use everyday objects for unusual and creative
aims.
Pavel Timoshenko, Daria Zvyagintseva
Państwowy Uniwersytet w Kursku (Rosja)
Kursk State University (Russia)

Warsztaty

Workshops

27

28

Kieszeń Vincenta

Vincent’s Pocket

Prezentacje
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Kieszeń Vincenta

Vincent’s Pocket

Marcin Berdyszak

Urodzony 6 listopada 1964 roku w Poznaniu. Dyplom
z malarstwa w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka oraz
z rzeźby w pracowni prof. Macieja Szańkowskiego w PWSSP
w Poznaniu w 1988 roku. Od 1989 roku związany z Akademią
Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie obecnie jest profesorem
i prowadzi pracownię warsztatów twórczości edukacyjnej
na Wydziale Edukacji Artystycznej. Prowadzi
również pracownię rzeźby w Instytucie Wzornictwa
Politechniki Koszalińskiej. Członek Stowarzyszenia
Artystyczno-Edukacyjnego Magazyn, którego jest współzałożycielem wraz z Tadeuszem Wieczorkiem, Piotrem Pawlakiem
i Wojciechem Nowakiem. Zajmuje się instalacją, obiektem,
rysunkiem. Swoje prace prezentował na różnych wystawach
zbiorowych i indywidualnych między innymi w Polsce, Niemczech, Słowacji, Finlandii, Szwecji, Japonii, Meksyku, Wielkiej
Brytanii, Litwie i USA. W swoich pracach artysta zajmuje się
owocami. Bada granice kultury i natury oraz ich wzajemnych
relacji. Pracuje także z zapachami. Interesuje go owoc
w relacji do czasu, pamięci, iluzji czy imitacji. W swojej
twórczości porusza takie problemy jak problem unifikacji,
konsumpcji, nowych sentymentów i emocji prowokowanych
sztucznie. Interesuje się również stereotypami wypracowywanymi przez kulturę i ich funkcjonowaniem w różnych kontekstach. Zajmuje się też nadużyciem jako formą osiągania doskonałości oraz zagadnieniem sztucznego instynktu. Ostatnie
realizacje dotyczą problemu tresury kulturowej, mechanicznego wartościowania rzeczywistości i standaryzacji odczuć i opinii
dotyczących moralności.
e-mail: owoc@tenbit.pl

Magdalena Parnasow-Kujawa

Urodzona 8 sierpnia 1975 roku w Poznaniu.
Od 2003 roku pracuje jako asystentka prof. Marcina Berdyszaka na ASP w Poznaniu. W latach 2003–2006 pełniła funkcję
skarbnika Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez sztukę (InSEA). Od 2007 roku jest
wiceprzewodniczącą tego Stowarzyszenia.
Studia ukończyła na ASP w Poznaniu na Wydziale
Edukacji Artystycznej w dwóch zakresach: krytyk i promotor
sztuki oraz edukator artystyczny. Studiowała także na Wydziale Grafiki tej samej uczelni. Zrobiła dyplom w zakresie grafiki
warsztatowej i w zakresie malarstwa sztalugowego.
W 2004 roku została laureatką Programu Stypendialnego
Ministra Kultury „Młoda Polska”. Zajmuje się malarstwem,
rysunkiem oraz litografią. Brała udział w licznych działaniach
warsztatowych dla dzieci, młodzieży a także dla osób dorosłych
pochodzących z różnych grup społecznych. Była uczestniczką
wystaw w kraju i za granicą.
e-mail: pracowniawarsztatow@o2.pl

Zespół realizujący

Marcin Berdyszak

Born in Poznań on 6 November 1964. He received a degree
in painting from Professor Włodzimierz Dudkowiak and in
sculpture from Professor Maciej Szańkowski at the Academy
of Fine Arts in Poznań in 1988. Since 1989 he has been
cooperating with the AFA in Poznan, where he is now a lecturer
and runs a studio of educational creativity workshops at the
Faculty of Artistic Education. He is also in charge of a studio
of sculpture at the Institute of Design of the Koszalin
University of Technology. He is a member of the MAGAZYN Art
and Education Association, which he founded together with
Tadeusz Wieczorek, Piotr Pawlak and Wojciech Nowak.
He specialises in installation, object and drawing.
He has presented his works at numerous collective
and individual exhibitions in Poland, Germany, Slovakia,
Finland, Sweden, Japan, Mexico, the UK, Lithuania,
USA and other countries. In his works he focuses on fruit.
He studies the boundaries between culture and nature and
their mutual relations. He also works on scents.
He is interested in the issue of fruit in relation to time,
memory, illusion or imitation. His art touches upon the
problems of unification, consumption, new sentiments and
artificially stirred emotions. He is also interested in culturally
constructed stereotypes and their functioning in various
contexts. Moreover, he studies abuse as a way to achieve
perfection, and the issue of artificial instinct. His recent
projects focus on ‘cultural conditioning’:
mechanical assessment of reality and standardisation
of feelings and opinions concerning morality.
e-mail: owoc@tenbit.pl

Magdalena Parnasow-Kujawa

Born in Poznań on 8 August 1975. Since 2003 she has been
an assistant to Professor Marcin Berdyszak of the Academy
of Fine Arts in Poznań. In the years 2003–2006 she was the
Treasurer for the Polish Committee of the International Society
for Education through Art (InSEA). She has been the Vice
President of the Association since 2007.
She graduated from the Art Education School of the Academy
of Fine Arts in Poznań with a diploma in two fields:
art criticism/promotion and art education. She also studied
at the Graphic Arts School of the Academy. She has a diploma
in art printing and easel painting. In 2004 she received
a Young Poland Scholarship from the Minister of Culture.
She deals with painting, graphic arts and lithography.
She took part in numerous workshops for children, young
people and adults from various social groups.
She contributed to a number of exhibitions in Poland
and abroad.
e-mail: pracowniawarsztatow@o2.pl
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Krzysztof Dziemian

Krzysztof Dziemian

Urodzony 21 września 1981 roku w Suwałkach.
Animator kultury, fotografik, szczudlarz, socjoterapeuta,
pedagog ulicy, kulturoznawca. Mieszka w Poznaniu,
chciałby na Suwalszczyźnie. Od 12 lat współpracuje
z amatorskim Teatrem Form Czarno-Białych „Plama”
(www.teatr-plama.art.pl), założyciel i Prezes Stowarzyszenia
Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”
(www.niepodrodze.org), współtwórca i koordynator festiwalu
„Teatr-Akcje” (www.teatr-akcje.pl) oraz społeczno-artystycznego projektu Podwórka Sztuki (www.podworkasztuki.pl).
Od marca 2006 jako instruktor/producent pracuje w Centrum
Sztuki Dziecka w Poznaniu.
e-mail: kdziemian@niepodrodze.org

Born on 21 September 1981 in Suwałki. An organiser
of cultural activities, photographer, stilt walker, culture expert
street pedagogue, social therapist. He lives in Poznan, but
would rather live in his native region of Suwalki. For 12 years
now he has been involved in the activities of the amateur
Theatre of Black and White Forms PLAMA (www.teatr-plama.
art.pl), a founder and President of the Social and Artistic
Activity Association NIE PO DRODZE (www.niepodrodze.org),
co-founder and coordinator of Theatre-Actions festival
(www.teatr-akcje.pl) and social and artistic project Backyards
of Arts (www.podworkasztuki.pl). He has been employed as
an art instructor / producer at the Children’s Art Centre since
March 2006.
e-mail: kdziemian@niepodrodze.org

Wojciech Nowak

Urodzony w Lesznie 5 lipca 1954 roku, zamieszkały
w Poznaniu. Ukończył filologię polską ze specjalnością teatrologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Pracował w Poznańskim Teatrze Lalki i Aktora Marcinek jako asystent reżysera
i kierownik filii teatru. Od 1987 roku pracuje w Centrum Sztuki
Dziecka w Poznaniu, zajmuje się produkcją imprez artystycznych. Prowadzi zajęcia z zakresu produkcji teatralnej i estradowej w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu.
Członek założyciel Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego
Magazyn. Aktywnie uczestniczy w działaniach stowarzyszenia.
e-mail: voyteknovak@wp.pl

Wojciech Nowak

Born on 5 July 1954 in Leszno, resident in Poznań.
Nowak graduated from Polish Philology – Theatrology at Adam
Mickiewicz University in Poznań. He worked in Marcinek Actor
and Puppet Theatre in Poznań as a director’s assistant and as
a manager of theatre’s branches. Since 1987 he has worked in
the Children’s Art Centre’ in Poznań he is responsible for the
production of artistic events. He conducts classes in theatrical
and entertainment production at the Poznań School of Social
Sciences. He is the founder and member of MAGAZYN Art and
Education Association and he actively participates in Association’s activity.
e-mail: voyteknovak@wp.pl

Tadeusz Wieczorek

Tadeusz Wieczorek

Urodzony w Wolicach, woj. bydgoskie, 23 lutego 1956 roku.
Artysta malarz, animator edukacji przez sztukę.
Mieszka w Suchym Lesie. 1975-80 studia z malarstwa sztalugowego w pracowni prof. N. Skupniewicza, a także w pracowniach prof. A. Kurzawskiego i prof. T. Brzozowskiego w PWSSP
w Poznaniu. 1981-83 nauczyciel w Państwowym Liceum Sztuk
Plastycznych w Poznaniu, od 1984 główny instruktor plastyki
w Ogólnopolskim Ośrodku Sztuki dla Dzieci i Młodzieży,
obecnym Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Od roku 2000
prezes Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego Magazyn,
od listopada 2002 przewodniczący Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę
(InSEA). Od 1985 roku wystawia indywidualnie i zbiorowo
w kraju i za granicą. Od 1994 realizuje projekty artystyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży w kraju i za granicą.
e-mail: tadeusz.wieczorek@wp.pl
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Born on 23 February 1956 in Wolice, Province of Bydgoszcz,
Poland. An artist, painter, ‘education-through-art’ animator.
Residing at Suchy Las. 1975-80 Studies at the State School
of Fine Arts (PWSSP) in Poznań in the classes of professors
N. Skupniewicz, A. Kurzawski and T. Brzozowski. A degree in
Easel Painting under the direction of prof. N. Skupniewicz.
1981-83 Teacher at the State School of Fine Arts in Poznań.
Since 1984 Visual arts instructor-in-chief at the National
Centre of Art for Children and Young People (now Children’s
Art Centre) in Poznań. 2000 President of the MAGAZYN Art and
Education Association. Since November 2002 President of the
Polish Committee of the International Society for Education
through Art (InSEA). Since 1985 – individual and collective
exhibitions in Poland and abroad. Since 1994 – educational
and artistic projects for children and adolescents in Poland
and abroad.
e-mail: tadeusz.wieczorek@wp.pl

Producers

9. Letnie Pogotowie Sztuki/The 9th Summer Art Service, Poznań 2008

www.stowarzyszeniemagazyn.org

8. Miejska Straż Wyobraźni/The 8th Town Imagination Guard, Poznań 2008

Organizatorzy

Organizers
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25. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!/The 25th International Young Audience Film Festival Ale Kino!
DJ Kuchnia - akcja muzyczno teatralna z cyklu Muzyka i zabawa/DJ Kitchen (music and drama activity of the Music and Play cycle, Poznań 2008

34

Organizatorzy

Organizers

Podwórka Sztuki/Backyards of Art, Poznań 2008

www.csdpoznan.pl

Warsztaty dramatopisarskie/Drama workshops, Zaniemyśl 2008

Organizatorzy

Organizers
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Szachownica Pasażu Starego Browaru/The Chessboard in the hall of Stary Browar Shopping Centre

www.starybrowar.pl

Wystawa z kolekcji Bunkra Sztuki (Kraków)/An exhibition at the Bunkier Sztuki gallery (Kraków)

36

Organizatorzy

Organizers

www.artstationsfoundation5050.pl

Warsztaty/Workshops, Zbąszyń 2008

www.asp.pl

Debata prezydencka/City presidential debate, Poznań 2006

www.wsnhid.pl

Organizatorzy

Organizers
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4. Arsenał Wyobraźni/4th The Arsenal of Imagination, Poznań 2008
13. Wakacje z Leonardem/The 13rd Holidays with Leonardo, Poznań 2008

38

Organizatorzy

www.inseapoland.org

Organizers

prof. Jan Jurga, Agnieszka Piechnik

Recykling polimerowych materiałów produkcyjnych i eksploatacyjnych

Recycling of manufacturing and consumable polymer-based materials

Wprowadzenie
Recykling materiałów produkcyjnych i eksploatacyjnych jest jedną z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego, której celem jest ograniczenie zużycia surowców i zmniejszenie ilości odpadów. Recykling
podlega regulacji prawnej przedstawionej w Ustawie o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2001 nr
62 poz. 628). W myśl tej ustawy pojęcie recyklingu dotyczy powtórnego przetwarzania substancji lub materiałów zawartych w odpadach pochodzących z procesów
produkcyjnych i eksploatacyjnych w celu uzyskania substancji lub materiałów do ponownego wykorzystania.
Recykling jest systemem organizacji obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane. W skład
systemu wchodzą następujące elementy: [1]
• właściwa polityka ustawodawcza państwa sprzyjająca
recyklingowi,
• rozwój technologii przetwarzania odpadów, przede
wszystkim w celu wykorzystania jak największej ich części,
• projektowanie dóbr z możliwie najszerszym wykorzystaniem w nich materiałów podatnych na recykling,
• projektowanie dóbr możliwie jednorodnych materiałowo, co upraszcza ich późniejszy demontaż i segregację
odpadów,
• projektowanie dóbr będących połączeniem różnych
materiałów w taki sposób, aby ich późniejsze rozdzielenie na elementy zbudowane z jednorodnych materiałów
było maksymalnie ułatwione,
• projektowanie dóbr w taki sposób, aby jak najwięcej ich części składowych nadawało się do powtórnego
wykorzystania bez przetwarzania lub przy minimalnych

Introduction
Recycling of manufacturing and consumable polymerbased materials is a comprehensive method of environmental protection, which contributes to decreased raw
materials consumption and reduction of the amount of
waste. Recycling in Poland is governed by the provisions
of the Waste Management Act of 27 April 2001 (Journal
of Laws of 2001 no 62 item 628). Pursuant to the said
Act, the concept of ‘recycling’ refers to reprocessing of
materials used in manufacturing processes and those
used in consumer products for reuse.
Recycling is a system of organisation of the flow of
materials which may be reprocessed over and over again.
The system consists of the following components: [1]
• Appropriate state legislation which promotes recycling,
• Development of waste processing technologies aimed
at the maximum re-use of waste,
• Designing goods with the maximum possible use of
recyclable materials,
• Designing goods which are homogenous in terms of
material used, to facilitate future decomposition and segregation of waste,
• Designing goods made of different materials in such
a way that their future decomposition into homogeneous
materials should be as simple as possible,
• Designing goods in such a way that as many components thereof as possible could be reused with no or
minimum re-processing required,
• A system of marking products and components thereof to facilitate distinction and segregation of waste,
• Environmental education of the society as well as
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nakładach na doprowadzenie do postaci pełnowartościowej,
• system oznaczania zarówno opakowań produktów,
jak i elementów składowych tych produktów, w celu ułatwienia rozpoznawania i segregacji odpadów,
• edukacja proekologiczna społeczeństwa oraz promowanie i organizacja zachowań proekologicznych,
• logistyka sortowania, gromadzenia i odbioru zużytych
dóbr oraz ich elementów składowych,
• przetwarzanie (uprzednio przygotowanych) odpadów
i odzyskiwanie z nich surowców.
Ogólnie rozumiane materiały produkcyjne to grupa
surowców wykorzystywanych w projektowaniu i produkcji wyrobów z drewna, ceramiki, tworzyw sztucznych
i metali. Wytworzone z tych surowców produkty lub półprodukty stanowią grupę materiałów eksploatacyjnych.
Zarówno jedna i druga grupa materiałów podlega recyklingowi.
Specyfika właściwości fizycznych podstawowych
surowców i technologia ich przetwarzania decydują
o możliwościach ponownego wykorzystania w procesie
recyklingu. Zagadnienie to omówimy na przykładzie materiałów polimerowych, znanych powszechnie jako tworzywa sztuczne.
Tworzywa sztuczne
Głównymi surowcami do produkcji polimerów są oleje mineralne (m.in. ropa naftowa) i węgiel. Pierwszym
etapem w produkcji polimerów jest rafinacja olejów mineralnych w procesie wytwarzania benzyn i olejów napędowych, z których następnie otrzymuje się różne surowce chemiczne i paliwa silnikowe. Na bazie wytworzonych
surowców chemicznych w postaci monomerów, produkuje się w zakładach chemicznych polimery i modyfikowane różnymi napełniaczami materiały, zwane tworzywami
sztucznymi. W praktyce materiały polimerowe stosowane są najczęściej jako układy kompozytowe, czyli jako
tworzywa sztuczne. W skład tych materiałów oprócz polimerów wchodzą różnego rodzaju dodatki, nadające im
określone właściwości fizyczne i przetwórcze oraz mające wpływ na estetyczny wygląd wytworzonych z nich
wyrobów, a także na cenę. Dodatki te stosowane są jako
napełniacze, barwniki, plastyfikatory, porofory, antystatyki i inne. W procesie recyklingu tworzyw sztucznych
stanowią one problem technologiczny związany z identyfikacją danego rodzaju tworzywa. Ze względu na rodzaj
tworzywa rozróżnia się zasadniczo dwie grupy tworzyw
sztucznych. Pierwszą z nich stanowią tworzywa termoplastyczne takie jak: polietylen (PE), polipropylen (PP),
polichlorek winylu (PVC), polistyren (PS), politereftalan
etylenu (PET) i inne. Dają się one wielokrotnie przetwarzać w procesie recyklingu. Drugą – grupa materiałów
polimerowych, które nie ulegają stopieniu bądź też rozpuszczeniu – to duroplasty. Ze względu na występujące w nich silne wiązania poprzeczne między łańcuchami
polimerowymi polimery te nie dają się w prosty sposób
przetworzyć w procesie recyklingu. W tej grupie materiałów znajdują się termo- i chemoutwardzalne żywice
poliestrowe i epoksydowe, żywice melaminowe, poliuretany, a także polimery wulkanizacyjne, do których należy między innymi guma [2].
Recykling tworzyw sztucznych
Źródłem polimerowych materiałów produkcyjnych
i eksploatacyjnych przeznaczonych do recyklingu są zazwyczaj odpady tworzyw z zakładów przemysłowych,
gospodarstw domowych, złomowisk oraz wysypisk śmieci. Są to materiały różnego pochodzenia. W przypadku
materiałów metalowych recykling może być realizowany
prawie w 100%. Problem powstaje, gdy chcemy poddać recyklingowi materiały niemetaliczne, takie jak:
tworzywa sztuczne, ceramikę, szkło, substancje ciekłe
i ich kompozyty. Wiele artykułów powszechnego użytku

promotion and stimulation of environmentally friendly behaviours,
• Logistics of sorting, storage and collection of used
products and components thereof,
• Processing of waste (prepared in advance) and recovery of raw materials therefrom.
Broadly speaking, manufacturing materials include
raw materials used upon designing and manufacturing
of wooden, ceramic, plastic and metal products. Consumable materials are products or semi-finished products
made of such raw materials. Both groups of materials
are recyclable. The specific physical properties of basic
raw materials and the technique of their processing are
decisive for the possibility of their future re-use through
recycling. This issue will be presented in greater detail
with an example of polymer-based materials, commonly
known as plastics.
Plastics
Basic raw materials used for polymer production are
mineral oils (including, among other ingredients, petroleum) and coal. The first stage of the polymer manufacturing process is refining mineral oils in the course
of production of petrol and fuel oils. Subsequently, various chemical raw materials and engine fuels are obtained. Based on chemical raw materials in the form of
monomers, polymers and filler-modified materials, often
referred to as plastics, are manufactured in chemical
plants. In practice, polymer materials are most commonly used as composite systems, i.e. plastics. In addition to polymers, these materials contain various kinds
of additives, which provide them with specific physical
and processing properties, may have an impact on the
appearance of products made therefrom as well as on
their price. Additives may include fillers, colorants, plastifiers, porophores, antistatics, etc. In the course of
plastics recycling such additives may pose a processing
problem pertaining to identification of a given type of
material. Basically, there are two categories of plastics,
i.e. thermoplastics including PE, PP, PVC, PS, PET, etc,
which may be recycled many times, and duroplastics,
which are not meltable or dissolvable. Due to the strong
transverse bonds between the polymer chains, these
materials are not so easily reprocessable in the course
of recycling. Duroplastics include, among others, thermosetting and chemosetting polyester and epoxy resins,
melamine resins, polyurethanes, as well as vulcanized
polymers, which include rubber [2].
Recycling of plastics
The primary sources of manufacturing and consumable polymer-based materials for recycling include industrial and household landfills, scrap metal yards and
waste dumps. The waste may be of variuos origin. Scrap
metal waste may be fully recycled. A problem occurs
when we try to recycle non-metallic materials, such as
plastics, ceramics, glass, liquids and their composites.
A large number of everyday articles are made of such
materials. After their life cycle ends, these products turn
into waste which is often very difficult to re-use. Consequently, they are discarded into a landfill, posing a
serious environmental problem. Currently, the greatest
hazard is posed by all kinds of packaging waste. Most of
such packagings are made of plastics. The possibility of
their recycling is dependent upon their internal structure
and current form. Plastics may be subjected to chemical,
thermal and material recycling [3].
Chemical recycling consists in decomposition of plastics into basic polymer components, that is monomers,
or into raw materials used for production of other chemical products. Currently, four chemical recycling methods
are used. They include pyrolysis, consisting in thermal
decomposition of plastics in the absence of oxygen in
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skonstruowanych jest właśnie z takich materiałów.
Przedmioty te po okresie eksploatacji stanowią kłopotliwy odpad, trudny czasem do dalszego zagospodarowania. Najczęściej produkty te trafiają na wysypiska,
stwarzając tym samym poważny problem ekologiczny.
Współcześnie największy problem stanowią odpady
w postaci różnych produktów będących opakowaniami.
Są wśród nich najczęściej opakowania wykonane z tworzyw sztucznych. Możliwości recyklingu tych materiałów
zależą od ich struktury wewnętrznej i aktualnej postaci
przed procesem recyklingu. Tworzywa sztuczne mogą
być poddawane recyklingowi chemicznemu, energetycznemu oraz materiałowemu [3].
Recykling chemiczny zwany też surowcowym polega
na rozłożeniu tworzywa na podstawowe składniki polimerów, czyli monomery lub na surowce wykorzystywane do produkcji innych produktów chemicznych. Obecnie
stosuje się cztery metody recyklingu surowcowego, tj.
pirolizę, polegającą na rozkładzie termicznym tworzyw
sztucznych bez dostępu tlenu w reaktorach fluidyzacyjnych lub piecach. Produktem tego procesu jest gaz opałowy mający wartość energetyczną o 20% większą od
gazu ziemnego oraz olej o zawartości około 95% związków aromatycznych użyty do wytwarzania polimerów.
Drugą metodą recyklingu chemicznego jest hydroliza
polegająca na rozłożeniu polimerów pod działaniem pary
wodnej. Metoda ta znalazła zastosowanie do rozkładu
poliestrów (m.in. PET), poliamidów, poliuretanów i poliwęglanów na surowce do ponownej produkcji tych polimerów. Innym sposobem recyklingu surowcowego jest
uwodornienie, a produktami są m.in. gazy (17%) i oleje (65%). Gazy mogą być dalej wykorzystane do celów
opałowych, natomiast oleje po odpowiedniej obróbce
można rozdzielić na benzyny i olej opałowy. W przypadku tworzyw zawierających chlor w cząsteczce, stosuje
się jeszcze inny sposób recyklingu chemicznego. Polega on na procesie dehydrochlorowania prowadzącym
do odzyskania chlorowodoru i innych związków (m.in.
alkanów) z tworzyw zawierających polichlorek winylu
i polichlorek winylidenu.
Recykling energetyczny tworzyw sztucznych prowadzi
do odzyskania zawartej w nich energii cieplnej poprzez
proces spalania. Kaloryczne wartości opałowe odpadów
z tworzyw sztucznych są porównywalne z wartością kaloryczną oleju opałowego i są na ogół większe niż węgla.
Spalanie odpadów tworzyw sztucznych w konwencjonalnych spalarniach śmieci nie rozwiązuje problemu, gdyż
procesowi temu towarzyszą różne szkodliwe emisje gazów, np. CO, SO2, HCl, a także odpady w postaci szlaki,
itp. Nowoczesne spalarnie zapewniają wprawdzie znaczne ograniczenie szkodliwych emisji, ale wymaga to kosztownych inwestycji.
Recykling materiałowy polega na odzyskaniu z odpadów czystych i pełnowartościowych frakcji polimerów,
o zdefiniowanych właściwościach, nadających się do ponownego przetworzenia tzw. recyklatów. Czystość chemiczna recyklatu użytego do wytworzenia wyrobów decyduje o ich jakości i o kierunku zastosowań. Warunkiem
powodzenia recyklingu materiałowego jest otrzymywanie pełnowartościowych recyklatów o powtarzających
właściwościach, co wiąże się z dokładnym wyselekcjonowaniem czystych tworzyw z odpadów. Przetwórstwo
tworzyw recyklowanych jest bardzo korzystne ze względów ekonomicznych. Podstawowym warunkiem jest jednak posiadanie odpadów jednorodnych i bez zanieczyszczeń, a to zależy od wielu czynników niezależnych od
przetwórców.
Zbieranie i segregacja odpadów tworzyw sztucznych
W systemie ekologicznego myślenia „3R: reduce, reuse, recycle” recykling opakowań i odpadów jest jednym
Forum Recykling

fluidised-bed reactors or furnaces. This process yields
fuel gas whose calorific value is 20% higher than that of
natural gas, and oil containing around 95% of aromatic
compounds used for the manufacturing of polymers. The
next chemical recycling method is hydrolysis, consisting
in decomposition of polymers under the influence of water vapour. This method is applied to decompose polyesters (including PET), polyamides, polyurethanes and
polycarbonates into raw materials used for subsequent
production of these polymers.
Another chemical recycling method is hydrogenation,
whose products include, among others, gases (17%)
and oils (65%). Gases may be used for heating purposes, whereas oils – following processing – may be decomposed into petrols and fuel oil. Still another chemical
recycling method is used in regard of plastics containing
chlorine in their molecules. It consists in dehydrochloration leading to the recovery of hydrochloride and other
compounds (e.g. alkanes) from plastics containing PVC
or PVDC (polyvinylidene chloride).
Thermal recycling of plastics allows recovery of the
thermal energy contained therein through combustion
processes. Calorific values of plastic waste are comparable with the calorific value of fuel oil and in the majority
of cases they are higher than that of coal. Combustion of
plastic waste in conventional incinerators does not solve
the problem as the process is accompanied by noxious
gas emissions, e.g. CO, SO2, HCl, and waste products,
such as slag, etc. Modern incinerators significantly reduce the noxious emissions, however their development is
an expensive investment.
Material recycling consists in the recovery from wastes
of pure and valuable polymer fractions with pre-defined
properties, so called recyclates, which may be reprocessed. Chemical purity of the recyclate used for products
manufacturing is decisive for their quality and type of
application. Successful material recycling means obtaining full-quality recyclates with repeatable properties:
this is possible subject to careful selection of pure plastics from the waste. Processing of recycled plastics is
economically attractive, however it requires homogenous,
non-contaminated waste – and this is contingent on a
number of factors beyond the processors’ control.
Collection and segregation of plastic waste
In the “3R: reduce, reuse, recycle” environmental
approach, recycling of packaging materials and waste
is one of the major factors contributing to reduction of
their amounts. According to this approach, the following
principle should be followed: “reduce the amount of
packaging materials; re-use those packaging materials
whose amount you cannot reduce; recycle the packaging materials and waste that cannot be used again”.
Bearing the above in mind, obtaining homogenous plastic waste depends to a large extent on the technical and
organisational resources necessary for their collection
and segregation as well as on the environmental awareness of the society [4]. As regards plastic packaging
materials and waste which may not be reused, the material recycling method proves to be most effective. This
type of recycling includes the stage of waste collection
(empty bottles and packaging foils), their segregation
(PP bottle caps and rings; PE, PP, PS and paper labels),
separation of metals, washing and milling in mills up to
a pre-determined fraction with simultaneous drying. It
is practically impossible to separate colorants dispersed
within the polymer mass, which have a negative impact
on the properties of the recyclate. In order to facilitate
segregation and identification of recyclable plastics, international marking was introduced. As a result, number
“1” put in the “recycling triangle” indicates PET, number
“2” refers to high density polyethylene (HDPE), number
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z ważniejszych elementów ich redukcji. Według tej
zasady należy kierować się dewizą: „redukuj ilość opakowań i odpadów, używaj wielokrotnie tych, których nie
dało się zredukować, przetwarzaj te opakowania i odpady, których nie daje się użyć ponownie”. Z tego względu
uzyskanie jednorodnych odpadów tworzyw sztucznych
zależy w znacznym stopniu od podstawowej bazy techniczno-organizacyjnej ich zbiórki i segregacji oraz świadomości ekologicznej społeczeństwa [4]. W przypadku
opakowań i odpadów z tworzyw sztucznych, których
nie daje się użyć ponownie, najbardziej przydatna jest
metoda recyklingu materiałowego. Recykling tego typu
obejmuje etap zbierania odpadów (butelki po napojach
i folie opakowaniowe), ich segregację (nakrętki z PP lub
PE, obrączki do nakrętek, etykiety z folii PE, PP, PS i papieru), oddzielenie metali, mycie i mielenie w młynach
do określonej frakcji z równoczesnym suszeniem. Praktycznie niemożliwe jest oddzielenie zdyspergowanych
w masie polimeru barwników, które mają niekorzystny
wpływ na właściwości recyklatu. W celu ułatwienia segregacji i identyfikacji tworzyw nadających się do recyklingu wprowadzono międzynarodowe oznaczenia. I tak np.
cyfra „1” umieszczona w „trójkącie recyklingu” oznacza
że jest to PET, „2” dotyczy polietylenu wysokiej gęstości
(HDPE) i odpowiednio kolejne cyfry dotyczą: „3” – polichlorku winylu (PVC), „4” – polietylenu o niskiej gęstości
(LDPE), „5” – polipropylenu (PP), „6” – polistyrenu (PS)
oraz „7” oznacza inne polimery [5].
Przykłady recyklingu wybranych tworzyw sztucznych i zastosowania recyklatów
Zastosowanie politereftalanu etylenu (PET) w masowej produkcji do wyrobu folii, butelek i włókien ujawniło
i uświadomiło społeczeństwu niepokojący problem odpadów na wysypiskach śmieci. Z tego względu w Europie
i poza nią odnotowuje się obecnie stały wzrost stosowania recyklingu tworzyw sztucznych. Omówimy to
na przykładzie recyklingu butelek PET. Okazuje się, że
w Polsce na 10.000 ton produkowanych rocznie wyrobów
w postaci butelek PET tylko 6% podawane jest recyklingowi. Jest to niewiele, w porównaniu z innymi wysoko
rozwiniętymi krajami, gdzie ten udział szacuje się na
45%. Z ekonomicznego punktu widzenia najkorzystniejszym sposobem utylizacji odpadów PET jest recykling
materiałowy, czyli ponowne przetwórstwo uzyskanego
z recyklingu tworzywa w postaci recyklatu. Przepisy sanitarne w Polsce nie dopuszczają wykorzystania tego surowca do produkcji butelek do napojów. Z tego względu
recyklat ten stosowany jest do innych wyrobów, takich
jak włókna poliestrowe do ocieplania odzieży, na przędzę dywanową, opakowania chemii gospodarczej, jako
materiały izolacyjne do budownictwa i inne. PET przeznaczony do wtórnego przetwórstwa musi odpowiadać
ustalonym wymaganiom jakościowym. Szczególnie ważne jest oddzielenie z odpadów poliolefin i PVC, których
obecność wpływa na pogorszenie właściwości eksploatacyjnych wykonanych z nich wyrobów [6].
Recykling materiałowy zużytych wyrobów PET obejmuje etap zbierania odpadów (butelki po napojach
i folie opakowaniowe), rozdzielanie zebranych odpadów
(nakrętki z PP lub z PE, obrączki do nakrętek, etykiety
z folii PE, PP, PS i papieru). Należy także oddzielić metale, które są często katalizatorami powodującymi rozpad
oraz zabarwienie polimeru. Bardzo trudne i praktycznie
niemożliwe jest oddzielenie z polimeru barwników, które
również wywierają niekorzystny wpływ na właściwości
recyklatu. Ostatnim etapem recyklingu PET jest mycie
i mielenie do określonej frakcji z równoczesnym suszeniem. Z odpadów PET w Europie wytwarza się obecnie
około 73% włókien, 8% to butelki, 7% folie, 6% taśmy,
4% wykorzystywane jest jak materiały konstrukcyjne
i 2% na inne zastosowania. Cena regranulatu PET wynosi

“3” – to PVC, number “4” – to low density polyethylene
(LDPE); number “5” refers to polypropylene (PP), number “6” – to polystyrene (PS) and number “7” indicates
other polymers. [5]
Recycling of selected plastics and recyclates
applications - examples
Mass application of PET for the manufacturing of foil,
films, bottles and fibres revealed and made societies
aware of the growing problem of waste in the landfills.
Consequently, a steady growth of plastics recycling has
been recorded both in Europe and outside it. We will use
the example of PET bottles recycling. It turns out that
out of 10000 tonnes of PET bottles manufactured in Poland annually only 6% is subjected to recycling. This figure is very low in comparison with developed countries,
where the respective share is estimated at 45%. From the
economic perspective, the best PET waste utilisation method is offered by material recycling, i.e. re-processing
of the recyclate obtained in the course of recycling. The
sanitary regulations in Poland do not allow for the use
of such material for production of beverage bottles. For
that reason, the recyclate is used to manufacture other
products, such as polyester fibres to improve thermal
insulation of clothing, as carpeting thread, packaging of
household chemicals, insulation materials for building
industry, etc. PET to be reprocessed has to comply with
certain pre-determined quality parameters. It is particularly important that PET should be separated from polyolephine and PVC waste, as its presence deteriorates
the properties of products made therefrom. [6]
Material recycling of used PET products consists of
a waste collection stage (beverage bottles and packaging foils), separation of collected waste (PP or PE bottle
caps, rings, PE, PP, PS and paper labels). Also metals
should be separated as they often act as catalysers provoking decomposition and colouring of polymers. It is
very difficult and practically impossible to separate colorants which have a negative impact on the properties
of the recyclate from the polymer. The last stage of PET
recycling is washing and milling up to a pre-determined
fraction with simultaneous drying. Currently in Europe,
the following products are made from PET waste: approx. 73% are fibres, 8% are bottles, 7% foils, 6% tapes,
4% used as construction materials and 2% used for
other applications. The price of PET regranulate is currently around PLN 2.70. Economic indicators pertaining
to PET material recycling are favourable, as the price of
products from the recyclates is 15÷20% below the price
of products made of new PET materials [7].
Engineering thermoplastics, i.e. polycarbonates (PC)
belong to the same group of polyesters as PET. They
have been widely applied in the electrotechnical and
electronic sectors. PC is used to manufacture sockets
and switches, under-plaster switch boxes, components
for acoustic signallers and data carriers (CDs and DVDs).
This plastic plays a paramount role in medical applications where it is used for production of components for
dialysis and blood oxygenation equipment, optical and
contact lenses, and sunglasses. The global production
of polycarbonate is approximately 2 million tonnes per
year. PC waste is mainly subjected to material recycling.
Polycarbonates are characterised by very good utility
properties. They remain stable under high temperatures
and may be reprocessed many times. PC waste is used
as a sealant in insulation and sealing materials in the
building industry. PC regranulate is mixed with PET and
ABS (acryl butyl styrene) and used by motor industry
for bumpers, headlight diffusers, headlight covers, windshields and car windows, etc. [7].
Another group of widely used and recycled thermoplastics is polyolefines, which include low- and
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obecnie około 2,70 zł. Wskaźniki ekonomiczne recyklingu
materiałowego PET kształtują się korzystnie, gdyż cena
wyrobów z recyklatów jest około 15-20% poniżej ceny
wyrobów produkowanych z nowych materiałów PET [7].
Do tej samej grupy poliestrów co PET należą także
inżynieryjne termoplasty w postaci poliwęglanów (PC).
Znalazły one olbrzymie zastosowanie w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym. Z PC wytwarza się
gniazda i łączniki, puszki podtynkowe, elementy sygnalizatorów akustycznych oraz nośniki przechowywania
danych (płyty CD i DVD). Tworzywo to odgrywa priorytetową rolę w zastosowaniach medycznych, gdzie używane jest do produkcji elementów aparatury do dializy
i natleniania krwi oraz szkieł optycznych i kontaktowych
oraz okularów przeciwsłonecznych. Światowa produkcja
poliwęglanu jest obecnie na poziomie 2 mln ton rocznie. Odpady z PC poddawane są głównie recyklingowi
materiałowemu. Poliwęglany charakteryzują się bardzo
dobrymi właściwościami użytkowymi. Są stabilne w wysokich temperaturach i można je wielokrotnie przetwarzać. Odpady poliwęglanu wykorzystuje się jako spoiwo
w materiałach izolacyjno-uszczelniających w budownictwie. Jako regranulat jest mieszany z PET i ABS (akrylo-bytulo-styren) i wykorzystywany jest przez przemysł
samochodowy na zderzaki, dyfuzory reflektorów, klosze
lamp przednich, szyby itp. [7].
Drugą grupą termoplastycznych tworzyw sztucznych,
stosowanych na dużą skalę i poddawanych recyklingowi są poliolefiny, do której należą m.in. polietyleny
o niskiej i wysokiej gęstości (LDPE), (LLDPE) i (HDPE)
oraz polipropylen (PP).Wielkość produkcji tych tworzyw
w odniesieniu do pozostałych wynosi 62%. Reszta, tj.
38% przypada na tworzywa takie jak polichlorek winylu
(PVC), polistyren (PS), wspomniany już wcześniej (PET),
akrylo-bytylo-styren (ABS) i poliwęglan (PC). Z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) produkuje się folie opakowaniowe do artykułów spożywczych, torebki i naczynia
jednorazowego użytku, elastyczne zamknięcia do butelek, folie reklamowe z nadrukiem, folie ogrodnicze, rury,
węże i maty. Po recyklingu zaś wytwarza recyklat, który
może być mieszany z materiałem pierwotnym na profile
zastępujące drewno, folie do ściółkowania w rolnictwie,
worki na śmieci i do nawozów, lepiszcze do brykietów
z trocin i inne. Zastosowania polietylenu o wysokiej gęstości(HDPE) to pojemniki do mleka i jogurtu, zbiorniki na paliwo w samochodach i do detergentów, rury do
przesyłania gazu, wody i ścieków, zabawki, folie i opakowania artykułów spożywczych. HDPE jako recyklat
stosowany jest na zbiorniki do paliwa i oleje, kontenery
i obudowy urządzeń, w budownictwie na elementy wyposażenia mieszkań, w elektrotechnice na gniazda, przełączniki, łączówki, w rolnictwie i ogrodnictwie jako folie
i elementy konstrukcyjne [8].
Degradacja i starzenie tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne kilkakrotnie poddawane recyklingowi obniżają swoje parametry technologiczne i użytkowe, dlatego też w każdym następnym cyklu powinny być
wykorzystywane do produkcji wyrobów o niższych wymaganiach jakościowych, a w końcu zużytkowane metodą termiczną. Wtórne przetwarzanie tworzyw sztucznych związane jest z oddziaływaniem różnych czynników
fizycznych i chemicznych tj. temperatury, światła, naprężeń, wilgoci i ma ujemny wpływ na właściwości tych
materiałów. Czynniki te przyspieszają degradację i starzenie polimerów. Proces degradacji polega na częściowym rozpadzie polimerów na produkty o mniejszej długości łańcucha polimerowego. W przypadku stosowania
dużych energii ze strony czynników zewnętrznych łańcuchy ulegają destrukcji i następuje rozpad polimeru na
związki niskocząsteczkowe [9].
Degradacja termiczna materiałów polimerowych może
Forum Recykling

high-density polyetylenes (LDPE), (LLDPE) and (HDPE)
and polypropylene (PP). Production of those plastics is
estimated at 62%. The remaining 38% includes PVC, PS,
PET, ABS and PC. LDPE is used to manufacture packaging film for food products, disposable bags and utensils,
flexible bottle seals, promotional foils, gardening foils,
pipes, hoses and mats. Recycling yields recyclate which
may be mixed with the original material to be used for
timber replacing profiles, mulching films in agriculture,
garbage and fertilizer bags, sealant for sawdust briquettes, etc. Typical applications of HDPE include milk and
yoghurt containers, fuel and detergent containers in vehicles, gas, water and sewage pipes, toys, food packing
materials. As recyclate, HDPE is used for production of
fuel containers, casings of equipment, home furnishing
elements in the building sector, sockets, switches and
connectors in the electrotechnical sector, films and structural elements in agriculture and gardening. [8].
Degrading and aging of plastics
The technical and utility properties of plastics recycled several times deteriorate over time; therefore in
each subsequent cycle they should be used for production of goods with lower quality requirements and finally
they should be subjected to thermal recycling. Repeated
processing of plastics involves interaction of various physical and chemical factors, such as temperature, light,
stresses, humidity and it has a negative impact on the
properties of those materials. The aforesaid factors contribute to accelerated degrading and aging of polymers.
The degrading process consists in partial decomposition
of polymers into products with shorter polymer chains.
When high energy is applied by the external factors, the
chains are destroyed and the polymer is decomposed into
low molecular compounds. [9].
Thermal degrading of polymer materials may start at
about 150oC – the process increases along with the temperature. Chemical bonds of the polymer break up and
low molecular compounds and volatile monomers are produced. Each of the products generated in this process is
hazardous to living organisms. Over time, polymer materials undergo spontaneous structural changes, which lead
to the reduction of the performance and utility properties
of the polymer material. The visual effect of the degrading
and aging processes in the case of polyethylene foils is a
loss of the gloss. Besides, the plastic becomes brittle.
Health aspects of plastics applications
Properly polymerized and correctly processed plastics
do not pose a major hazard to the health of humans
and animals. However, these materials contain auxiliary
substances, such as fillers, carriers, plastifiers, stabilizers, colorants and pigments, catalysers, porophores,
antistatic agents, antipyrenes and solvents, which under
unfavourable circumstances may be released from the
plastic and may pose a toxic hazard. [10]. In the 1970s,
high incidence of tumours was observed in people employed upon PVC production, where vinyl chloride, i.e.
PVC monomer, appeared to be the toxic agent. Similarly,
in the case of PU production, active isocyanines are used
which are irritating for skin, mucous membranes and
eyes, and which may cause attacks of allergic bronchitis. It has also been found that these compounds accumulate in human organism. Another important problem
faced in medical, dental and pharmaceutical practice is
their migration and washing out by body fluids. Recently,
phthalic acid esters have been discovered in the blood
system of patients. These esters are used as stabilizers
of PVC used for production of hoses and blood storage
bags. It was also discovered that prolonged contact of
PC with blood results in washing out of phthalates from
the plastic materials which may lead to non-infectious
liver inflammation. In large doses, phthalates have
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się zaczynać już od temperatury około 150oC i proces
ten narasta wraz ze wzrostem temperatury. Dochodzi do
rozpadu wiązań chemicznych polimeru i powstają związki niskocząsteczkowe, a także lotne monomery. Każdy
z powstałych w tym procesie produktów stanowi zagrożenie dla organizmów żywych. W miarę upływu czasu
materiały polimerowe ulegają samorzutnym zmianom
strukturalnym, które zachodzą w całej masie tworzywa.
Prowadzą one do obniżenia właściwości wytrzymałościowych i użytkowych materiału polimerowego. Wizualnym
efektem procesów degradacji i starzenia na foliach polietylenowych jest zmatowienie, powierzchni tworzywa,
które staje się kruche.
Zdrowotne aspekty eksploatacji tworzyw sztucznych
Prawidłowo spolimeryzowane i właściwie przetworzone tworzywa sztuczne nie stanowią istotnego zagrożenia
dla zdrowia ludzi i zwierząt. Materiały te jednak zawierają w swoim składzie substancje pomocnicze w postaci
napełniaczy, nośników, plastyfikatorów, stabilizatorów,
barwników i pigmentów, katalizatorów, poroforów, środków antystatycznych, antypirenów i rozpuszczalników,
które w niekorzystnych warunkach otoczenia mogą się
uwalniać z tworzywa i stanowić niebezpieczeństwo toksykologiczne [10]. W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia zwrócono uwagę na liczne przypadki występowania nowotworów u pracowników zatrudnionych
przy produkcji polichlorku winylu (PVC), gdzie czynnikiem toksycznym okazał się chlorek winylu, czyli monomer PVC. Podobnie przy produkcji poliuretanów (PU)
używa się aktywnych izocyjanianów i dioli, które działają
drażniąco na skórę, błony śluzowe i oczy oraz wywołują
napady dychawicy oskrzelowej o podłożu alergicznym.
Stwierdzono ponadto, że związki te kumulują się w organizmie człowieka. Innym ważnym problemem jaki powstał w praktyce medycznej, stomatologicznej i farmaceutycznej jest migracja i ich wymywanie przez płyny
ustrojowe. W ostatnim czasie zauważono obecność estrów kwasu ftalowego w krwioobiegu chorych. Układy te
stosowane są jako stabilizatory PVC, z którego produkuje się węże i woreczki do przechowywania krwi. Stwierdzono również, że w przypadku dłuższego kontaktu PVC
z krwią dochodzi do wymywania ftalanów z tworzywa
i pojawienia się stanów zapalnych wątroby, które nie
mają podłoża infekcyjnego. Ftalany w większych dawkach działają rakotwórczo. W praktyce ortopedycznej
a także stomatologicznej zauważono u osób, szczególnie
w podeszłym wieku, że używanie klejów zawierających
metakrylan metylu, który jest monomerem polimetakrylanu metylu (PMMA), nagłe przypadki obniżenia ciśnienia
krwi i zatrzymanie czynności serca. Zauważono również
kardiotoksyczne działanie cekloheksanonu stosowanego
przy nakładaniu węży z PVC w zestawach do wlewów
dożylnych lub w urządzeniach dializacyjnych.
Podczas rozkładu termicznego tworzyw sztucznych
w wysokich temperaturach (piroliza) dochodzi do destrukcji polegającej na uwalnianiu się lotnych, silnie toksycznych substancji. Są wśród nich takie jak zabójczy
tlenek węgla, dwutlenek węgla a także silnie drażniące
błony śluzowe dróg oddechowych i spojówki aldehydy
oraz kwasy mrówkowy i octowy. Spalanie tworzyw zawierających azot takich jak poliuretany i poliamidy powoduje ulatnianie się tlenków azotu i cyjanowodoru.
Piroliza polichlorku winylu PVC prowadzi do uwalniania
się chlorowodoru, który pod wpływem wilgoci przechodzi w kwas solny, natomiast w przypadku syntetycznych
i naturalnych produktów gumowych pojawia się dwutlenek siarki [10].
Jak wspomniano wyżej, tworzywa sztuczne w swoim
składzie zawierają oprócz polimeru substancje pomocnicze,
które w procesie pirolizy tworzą aerozole, na których
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carcinogenic properties.
In orthopaedic and dental practice it has been noticed
that the use of glues containing methyl metacrylate,
which is a PMMA monomer, results in sudden blood pressure decrease and cardiac arrest in elderly patients. It
has also been found that cyclohexanone used for mounting of PVC hoses in intravenous infusions and in dialysis
equipment has cardiotoxic properties.
Thermal decomposition of plastics at high temperatures (pyrolisis) leads to their destruction consisting in the
release of volatile toxic substances. They include poisonous carbon monoxide, carbon dioxide, aldehydes which
are irritating to the mucous membrane of the respiratory
system and conjuctival mucous membranes, as well as
formic and acetic acids. Combustion of plastics containing nitrogen such as polyurethanes and polyamides
results in the release of nitrogen oxides and hydrogen
cyanide. PVC pyrolysis leads to the release of hydrogen
chloride, which in humid conditions turns into hydrochloric acid. In the case of synthetic and natural rubber products, sulphur dioxide is released. [10]. As it was mentioned before, plastics consist of polymers and auxiliary
substances, which in the course of pyrolysis form aerosols containing free radicals with high biological activity.
Free radicals in polymer materials also develop during
polymer synthesis. Incorrectly managed processing of
plastics and their physical and chemical modification lead
to degrading and destruction of polymer chains, which
results in the occurrence of toxic free radicals. Another
source of free radicals in polymers are plastifiers, which
contain esters of phthalic and phosphoric acids, as well
as stabilizers containing organic compounds of lead
(lead stearate), tin and barium. Still another source of
toxic substances used in processing and released during
recycling processes are porophores, metal organic catalysers and solvent-derived volatile substances [10]
Conclusion
Today’s development of new material and information technologies is the source of civilization progress. A
positive result of the changes is a higher living standard
of people and higher social awareness. Despite the availability of numerous sources of information, the society
does not catch up with the fast technological development. This results, among other things, in insufficient
environmental awareness. Waste heaps and dumps are
the price that we are paying for the development. Therefore, recycling and waste utilization issues are of primary
importance. Different types of waste and techniques of
its processing have recently been the subject of numerous
scientific papers and technical and legal analyses.
Prof. Jan Jurga
Poznań University of Technology (Poland)
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usadowione są wolne rodniki o bardzo dużej aktywności
biologicznej. Wolne rodniki w materiałach polimerowych
powstają również w procesie syntezy polimerów. Niewłaściwie prowadzony proces przetwórstwa tworzyw oraz
ich modyfikacja chemiczna i fizyczna powodują degradację, a także destrukcję łańcuchów polimerowych, co
prowadzi do powstawania toksycznych układów rodnikowych. Innym źródłem powstawania wolnych rodników
w polimerach są plastyfikatory zawierające estry kwasu
ftalowego i fosforowego, a także stabilizatory zawierające organiczne związki ołowiu (stearynian ołowiu), cyny,
baru. Innym źródłem toksycznych substancji stosowanych w przetwórstwie i uwalniających się podczas procesów recyklingu są porofory, metaloorganiczne katalizatory i substancje lotne pochodzące od rozpuszczalników
[10].
Podsumowanie
Współczesny rozwój nowych technologii materiałowych i informacyjnych jest źródłem postępu społeczeństwa cywilizacyjnego. Pozytywnym efektem tych zmian
jest wyższy poziom życia ludności i świadomość społeczna. Pomimo obecności wielu środków przekazu informacji społeczeństwo nie nadąża za szybkim rozwojem techniki. Ma to swoje skutki między innymi w jego wiedzy
ekologicznej. Ceną tego rozwoju są hałdy i składowiska
różnych odpadów. Z tego względu zagadnienie recyklingu i utylizacji odpadów ma pierwszorzędne znaczenie.
Specyfika rodzaju odpadów i technologia ich przetwarzania są obecnie przedmiotem wielu opracowań naukowych i technicznych oraz prawnych.

prof. Jan Jurga
Politechnika Poznańska (Polska)
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Przeżyjmy to jeszcze raz, ale nieco inaczej.
Poważne inaczej studium z filozofii recyklingu

Let us experience it once again,
but a little differently.
A differently serious study on the philosophy of recycling

Poważny wstęp pozafilozoficzny
W Wikipedii, najbardziej popularnej encyklopedii
świata, czytamy, że recykling jest jedną z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego, której
celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych
oraz zmniejszenie ilości odpadów. Encyklopedia przypomina także odpowiedni fragment ustawy o odpadach.
Otóż według Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001
roku (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628) pod pojęciem recyklingu „rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych
w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania
substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub
o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny,
z wyjątkiem odzysku energii”. Encyklopedia podkreśla,
że zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów przy
równoczesnej minimalizacji nakładów na ich przetworzenie; dzięki temu chronione są surowce naturalne, które
służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich
późniejszego przetworzenia. Z encyklopedii dowiadujemy się, że recykling odbywa się w dwóch obszarach:
produkowania dóbr oraz późniejszego powstawania
z nich odpadów. Aby recykling był możliwy, muszą być
do niego odpowiednio przygotowani zarówno ci, którzy
te dobra tworzą, jak i ci, którzy są ich konsumentami.
Recykling – podkreślają zbiorowi autorzy hasła – jest
systemem organizacji obiegu materiałów, które mogą
być wielokrotnie przetwarzane. System tworzy dziesięć
zasad-przykazań.
1. Właściwa polityka ustawodawcza państwa sprzyjająca

The serious extra-philosophical introduction
According to Wikipedia, the most popular encyclopedia in the world, recycling is one of the comprehensive methods of environmental protection which aims at
reducing waste and consumption of raw materials. The
encyclopedia also recalls the appropriate excerpt from
the Waste Management Act of 27 April 2001 (Journal of
Laws of 2001 no 62 item 628) which defines recycling as
“recovery which involves re-processing of substances or
materials included in waste in the manufacturing process
in order to obtain substances or material of original or
other designated usage, including also limited recycling,
excluding energy recovery.” The encyclopedia emphasizes that the principle of recycling is the maximization of
the same materials re-usage together with minimization
of expenditures on their processing; it results in the protection of raw materials of which they are manufactured
and which are necessary for their processing. The encyclopedia also provides us with the information that recycling is carried out in two areas: manufacturing goods
and their further transformation into waste. To make recycling possible, both producers and consumers must be
properly prepared for it. Recycling – as the joint authors
of the entry stress – is a system organizing the circulation of materials which can be processed repeatedly. The
system is based on ten principles or ‘commandments’.
1. Appropriate recycling-friendly government legislation;
2. Development of waste reprocessing technologies in
order to use as much waste as possible;
3. Designing goods containing as much recyclables as
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recyklingowi.
2. Rozwój technologii przetwarzania odpadów, przede
wszystkim w celu wykorzystania jak największej ich części.
3. Projektowanie dóbr z możliwie najszerszym wykorzystaniem w nich materiałów podatnych na recykling.
4. Projektowanie dóbr możliwie jednorodnych materiałowo, co upraszcza ich późniejszy demontaż i segregację
odpadów.
5. Projektowanie dóbr będących połączeniem różnych
materiałów w taki sposób, aby ich późniejsze rozdzielenie na elementy zbudowane z jednorodnych materiałów
było maksymalnie ułatwione.
6. Projektowanie dóbr w taki sposób, aby jak najwięcej ich części składowych nadawało się do powtórnego
wykorzystania bez przetwarzania lub przy minimalnych
nakładach na doprowadzenie do postaci pełnowartościowej.
7. System oznaczania zarówno opakowań produktów,
jak i elementów składowych tych produktów, w celu ułatwienia rozpoznawania i segregacji odpadów.
8. Edukacja proekologiczna społeczeństwa oraz promowanie i organizacja zachowań proekologicznych.
9. Logistyka sortowania, gromadzenia i odbioru zużytych
dóbr oraz ich elementów składowych.
10. Przetwarzanie (uprzednio przygotowanych) odpadów
i odzyskiwanie z nich surowców.1
W Internecie znajdujemy mnóstwo ofert związanych
z recyklingiem. Aby uniknąć posądzenia o kryptoreklamę
przedstawiających je firm, ograniczę się do przytoczenia
ich treści. Jedna firma „świadczy kompleksowe usługi
w zakresie gospodarowania odpadami”, inna oferuje „utylizację odpadów elektrycznych i elektronicznych
oraz zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorstw
i instytucji w zakresie odbioru zużytego sprzętu elektronicznego. Na uwagę zasługuje niewątpliwie „oferta utylizacji filtrów olejowych, paliwowych i powietrznych” oraz
możliwość nabycia „maszyn do utylizacji tekstyliów”. Nie
mniej intrygujący jest „recykling materiałów budowlanych, odpadów budowlanych i powyburzeniowych”. Kolejna firma „w przetwórstwie kabli stosuje postępową
i ekologicznie czystą technologię opartą na zasadzie rozdrabniania i separowania na poszczególne materiały. Po
przeróbce kabli praktycznie odpady nie zostają. Otrzymane produkty (granulki miedzi, aluminium, PCV, PE)
znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu
(produkcja farb, budownictwo, odlewy, produkcja tworzyw sztucznych itd.)”. Przeważają firmy, które zajmują
się „utylizacją komputerów i złomowaniem komputerów”.
Niepoważny wstęp pozafilozoficzny
Sztuce nic nie może być obce i nic nie jest obce. Nie
dziwi zatem istnienie nurtu sztuki, który nazywa się recyclingart. Na stronie www.recyclingart.pl jej autorka
i główna bohaterka tak reklamuje swoja firmę: „Sztuka
przetwarzania i przywracania znaczenia przedmiotom.
Nowe życie przedmiotów po przejściach. Kolekcja przedmiotów unikatowych - własnoręcznie zmodyfikowanych.
Ubrania vintage, retro – selekcja, unikaty”. Dołączona
jest także informacja, że wszystkie te przedmioty –
m.in. suknie z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
oraz, także pamiętające te czasy, stare urządzenia ogrodowe – można zakupić bezpośrednio u autorki strony
internetowej.
Poważny wstęp filozoficzny
Często zastanawiamy się, co zrobić z przeszłością,
której nie potrafimy wymazać z naszej pamięci lub której
nie chcemy z niej wymazać. Rzucanie śladów przeszłości
w otwartą paszczę rynku jest chyba skutecznym sposobem zapewniania im dalszego trwania w odmienionych
kontekstach praktycznych i znaczeniowych. Zmienność,

possible;
4. Designing goods made of materials as homogenous
as possible in order to facilitate dismantling of goods and
waste segregation;
5. Designing goods which combine different materials
in such a way as to maximally facilitate their further dismantling into homogenous materials;
6. Designing goods in such a way that as many of their
components as possible can be further re-used without
processing or with minimum expenditure on the recovery of their full value;
7. Labeling product packaging and product components
in order to facilitate waste distinction and segregation;
8. Environmental education of the society as well as promotion and organization of environmentally friendly behaviours;
9. Logistics of segregation, collection and receipt of used
goods and their components;
10. Processing of the previously prepared waste together with the recovery of raw materials.1
We can find on the Internet an abundance of offers
concerned with recycling. So as not to be accused of covert advertising of companies which present them, I will
just quote their content. One firm “renders comprehensive services of waste management”, another one offers
“electric and electronic waste utilization for enterprises
and institutions”. Undoubtedly, “the offer of oil, fuel and
air filters recycling” and the possibility to acquire “machines for textile recycling” are also worth mentioning.
“Construction materials, waste and demolition debris
recycling” is also very intriguing. Another company “applies a modern and environment-friendly technology of
cable processing based on fragmentation and segregation into particular materials, ensuring virtually no waste. The products obtained (copper granules, aluminium,
PVC, PE) are used in various fields of industry (paint production, construction, casting, plastics manufacturing,
etc.)”. A great majority of companies deal with “computer recycling and disposal services”.
The unserious extra-philosophical introduction
Nothing and nobody can be alien to art. Thus, the
artistic trend called recycling art should not come as a
surprise. This is how the author and main character of
the website recyclingart.pl advertises her business: “the
art of reprocessing and restoring the meaning of objects.
A new life of existentially experienced objects. A collection of unique, hand-modified objects. Vintage and retro
clothes – selection, unique items.” We are also informed
that all these products – e.g. dresses or garden devices
of the 70’s and 80’s – can be bought directly from the
author of the website.
The serious philosophical introduction
We often wonder what to do with the past which we
cannot or do not want to erase from our memory. Casting the remains of the past into the open jaws of the
market is presumably an efficient way to ensure their
continuation in transformed practical and semantic contexts. Changeability, which is the leading principle of our
existence in the modern world, also refers to the so called inanimate objects. If they want to live, they have to
be able to change – to feel well even in the strangest
disguise of their successive meaning. Parmenides used
to say that being is, but nothing is not. The characteristic
feature of each past is that it is composed of events which
no longer are. Through collecting a sufficient number of
inanimate events – inanimate non-beings – we can unite
them into the animate past which is, and which, as such,
is a being. The past which is, is increasingly similar to
the present which, by definition, can only be and thus it
soon ceases to be. This time the laconic conclusion is:
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która jest naczelną zasadą naszego bycia we współczesnym świecie, dotyczy również tak zwanych przedmiotów martwych. Jeśli chcą żyć, muszą umieć się zmieniać – czuć się dobrze nawet w najbardziej obcej masce
kolejnego znaczenia. Parmenides mawiał, że: „byt jest,
a niebytu nie ma”. Każda przeszłość ma to do siebie, że
tworzą ją wydarzenia, których już nie ma, a zatem które
są niebytem. Niestety, z tej logiki nic nie wynika. Choć
nie ma wydarzeń, które tworzą przeszłość, jest przecież
przeszłość złożona z wydarzeń, których już nie ma. Odpowiednie nagromadzenie martwych wydarzeń – martwych niebytów – pozwala zespolić je w żywą przeszłość,
która jest i która jako taka właśnie jest bytem. Przeszłość, która jest, stale upodabnia się do teraźniejszości,
gdyż ta niejako z definicji ma to do siebie, że potrafi
jedynie być i dlatego najczęściej niebawem już za chwilę
jej nie ma. Tym razem jest lakoniczna konkluzja: jest
tylko teraźniejszość i właśnie jej nie ma.
Filozoficzne wnioski z poważnego wstępu filozoficznego
Pytania filozofii starsze są od problemu recyklingu,
którym żyje współczesność. Nie było jeszcze recyklingu, a były już filozoficzne pytania, które go zapowiadały.
W filozofii problem recyklingu, którego dzisiaj jak na
razie nie potrafimy rozwiązać, pojawił się pod postacią
koncepcji wiecznego powrotu, zwanej niekiedy apokatastazją. Greckie słowo apokatastasis znaczy tyle, co przywrócenie jedności pierwotnej, odnowienie. Koncepcja ta,
która najpewniej wywodzi się ze starożytnego Egiptu, po
raz pierwszy pojawia się w filozofii Talesa z Miletu, który
uważał, że wszystko bierze swój początek z Arche i do
niej powraca. Podobne było przekonanie pitagorejczyków, Heraklita z Efezu i Anaksymandra. Również „w teologii wyróżnia się apokatastazję kosmiczno-materialną,
dotyczącą eschatologicznego odnowienia świata materialnego oraz apokatastazję osobową dotyczącą zbawienia wszystkich istot rozumnych. Zwolennicy apokatastazji osobowej sądzą, że czas próby nie kończy się z chwilą
śmierci i dlatego zbawienie osiągną również zmarli bez
pojednania z Bogiem, a nawet szatani, po nawróceniu
i odpokutowaniu za swoje winy”.2
W czasach nowożytnych koncepcja wiecznego powrotu była rozwijana przez Fryderyka Nietzschego.
W szczególności dionizyjskość definiował Nietzsche jako
odwieczne pragnienie odrodzenia, płodności i powrotu.
Tworzenie i unicestwienie nie dają się bowiem oddzielić.
Nawet porąbany na części, Dionizos – podkreśla filozof
– pozostanie obietnicą pełnego życia, wiecznego odrodzenia i niezniszczalności. Warto przytoczyć długi cytat
z Nietzschego, który prezentuje istotę jego poglądów odnośnie idei wiecznego powrotu: „A wiecież wy, czym jest
dla mnie „świat”? Mam go wam pokazać w swym zwierciadle? Ten świat – monstrum siły bez początku, bez
końca, stała, spiżowa wielkość siły, która nie rośnie, nie
maleje, która się nie zużywa, lecz tylko przemienia, jako
całość niezmiennie wielka, gospodarstwo bez wydatków
i strat, ale też bez przyrostu, bez przychodu, opasane
„nicością” jako swą granicą, nic, co by się rozpływało,
nic roztrwonionego, nic nieskończenie rozciągłego, lecz
określona siła przydana określonej przestrzeni, i to nie
przestrzeni, która byłaby gdzieś „pusta”, raczej jako siła
wszędzie, jako gra sił i fal sił, zarazem jedno i „wiele”, tu
się spiętrzające, tam zarazem malejące, morze w sobie
wzburzonych i wzbierających sił, wiecznie zmiennych,
wiecznie się cofających, o monstrualnych latach powrotu, z odpływem i przypływem swych postaci, przechodzące od najprostszych z nich do najbardziej złożonych,
z największego spokoju, zastygnięcia, chłodu w największy żar, największą dzikość, największe sobie samemu-

there is only the present and it no longer is.
Philosophical conclusions from the serious philosophical introduction
Questions of philosophy are older than the problem
of recycling experienced in contemporary times. Philosophical questions foretold recycling which at that time did
not exist yet. The problem of recycling, which we have
not been able to solve so far, appeared in the shape of the
eternal recurrence, sometimes defined as apocatastasis.
The Greek word apokatastasis stands for restoration of
the primeval unity, the renewal. This concept, which probably derives from the ancient Egypt, appears for the
first time in the philosophy of Thales of Miletus who said
that everything originates in and returns to Arche. The
Pythagoreans, Heraclitus of Ephesus and Anaximander,
shared this point of view. It is also “theology that distinguishes cosmic and material apocatastasis, which refers
to eschatological restoration of the material world, and
personal apocatastasis, which refers to salvation of all
rational beings. Advocates of the personal apocatastasis
believe that the time of trial does not end with death and
therefore even those who died not being reconciled with
God or even devils after their conversion and atonement
for their sins will share in the grace of salvation.”2
In modern times, the concept of the eternal recurrence was developed by Friedrich Nietzsche. Nietzsche
defined particularly the Dionysian as the eternal desire for restoration, fertility and recurrence. Namely, creation and annihilation cannot be divided. Even Dionysus,
chopped into pieces – as the philosopher stresses – will
remain a promise of a full life, eternal rebirth and indestructibility. Nietzsche’s words are especially worth citing
here since they represent the core of his views on the
idea of the eternal recurrence: “And do you know what
‘the world’ is to me? Shall I show you it in my mirror?
This world: a monster of force, without beginning, without
end, a fixed, iron quantity of force which grows neither
larger nor smaller, which doesn’t exhaust but only transforms itself, as a whole unchanging in size, an economy without expenditure or losses, but equally without
increase, without income, enclosed by ‘nothingness’ as
by a boundary, not something blurred, squandered, not
something infinitely extended; instead, as a determinate
force set into a determinate space, and not into a space
that is ‘empty’ but as force everywhere, as a play of forces and forces – waves simultaneously one and ‘many’,
accumulating here while diminishing there, an ocean of
forces storming and flooding within themselves, eternally changing, eternally rushing back, with tremendous
years of recurrence, with an ebb and flood of its forms,
shooting out from the simplest into the most multifarious,
from the stillest, coldest, most rigid into the most fiery, wild, self-contradictory, and then coming home from
abundance to simplicity, from the play of contradiction
back to the pleasure of harmony, affirming itself even in
this sameness of its courses and years, blessing itself as
what must eternally return, as a becoming that knows
no satiety, no surfeit, no fatigue – this, my Dionysian
world of eternal self-creating, of eternal self-destroying,
this mystery of dual delights, this my beyond good and
evil, without goal, unless there is a goal in the happiness
of a circle, without will, unless a ring feels good will towards itself – and do you want a name for this world? A
solution to all its riddles? A light for you too, for you, the
most secret, strongest, most intrepid, most midnightly?
– This world is the will to power – and nothing besides!
And you yourselves too are also this will to power – and
nothing besides!”3
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przeczenie, a potem znów powrót z pełni do prostoty, od
gry sprzeczności do rozkoszy współbrzmienia, afirmując
jeszcze siebie w tej tożsamości dróg i lat, błogosławiąc
siebie jako coś, co musi wiecznie powracać, jako stawanie się, które nie zna nasycenia, przesytu, znużenia – ten
mój dionizyjski świat wiecznego samo-stwarzania-się,
wiecznej autodestrukcji, ten świat tajemny dwoistych
rozkoszy, to moje Poza Dobrem i Złem, bez celu, jeśli
jakiś cel nie tkwi w szczęściu kręgu, bez woli, jeśli nie
ma dobrej woli pierścieniowy ruch ku sobie – chcecież
imienia tego świata? Rozwiązania wszystkich waszych
zagadek? Świata także dla was, wy najskrytsi, najsilniejsi, najbardziej nieustraszeni, wy z najgłębszego środka
nocy? Ten świat jest wolą mocy – i niczym innym! I także
wy sami jesteście tą wolą mocy – i niczym innym!”3
Wiem, że cytat z Nietzschego jest niemiłosiernie długi. Ale obiecuję, że więcej cytatów tak długich już nie
będzie. To ważna deklaracja – szczera, ale nie do końca
prawdziwa. Filozofować można bowiem na dwa sposoby.
Filozofowanie pierwsze polega na refleksyjnym przyglądaniu się współczesności w świetle, które dzięki wysiłkowi kolejnych interpretatorów wypływa z mądrości wciąż
obecnej w tekstach tak zwanych wielkich filozofów. Gdy
jesteśmy filozofami drugiego gatunku, teksty tak zwanych wielkich filozofów czytamy w świetle zmiennych
roszczeń współczesnego życia. Tak czy owak filozofowie,
którzy już nie żyją, zawsze są obecni w myśleniu filozofów, którzy nadal żyją. Heraklitowi, Parmenidesowi i Sokratesowi wszelcy uczciwi filozofowie późniejsi potrafią
jedynie zazdrościć. Kiedy Heraklit, Parmenides i Sokrates
zaczynali bowiem filozofować, nie musieli dla własnych
myśli szukać fundamentu ulepionego z jakichś myśli poprzedników. Natomiast Platon był już w innej sytuacji.
Jako najwybitniejszy uczeń Sokratesa musiał zrobić coś
z myślami, które zostały po jego śmierci. Dotąd przecież
było tak: człowiek myślał, to i jego myśli wraz z nim
błąkały się po świecie; gdy człowiek umierał, wraz z nim
umierały jego myśli. Trudno, by było inaczej: gdy nie ma
myślenia, nie ma także myśli. Tymczasem z Sokratesem
jest inaczej: choć wraz z własną śmiercią przestaje, co
oczywiste, myśleć, jego myśli nie umierają wraz z nim,
lecz, przeciwnie, mają się dobrze, a może nawet coraz
lepiej. Gdy dziś czytamy dialogi Platona, nie zawsze potrafimy odróżnić jego myśli od myśli Sokratesa, gdyż ten
ostatni jest w tych dialogach, wypowiada zarówno myśli
własne, jak i myśli swego wielkiego ucznia. Historia filozofii rodzi się wraz z szacunkiem do przeszłości. Filozoficzny szacunek dla przeszłości nie polega na tym, że się
przed nią klęczy, ale na tym, że się o niej pamięta.
Ale czy warto pamiętać o wszelkiej przeszłości? I jak
wiele można pamiętać? W przestrzeni prywatnego życia
ludzie pamiętają na ogół swych dwoje rodziców i czworo – niech mi wybaczą feministyczne purystki ten zwrot
– dziadków. Dla pradziadków miejsca w naszej pamięci
najczęściej już brakuje. Pamięć biologiczna lubi zaskakiwać i co pewien czas przywołuje mniej lub bardziej sympatyczne, genetyczne upiory dawno minionej przeszłości. Pięknie pisze o tym Zbigniew Herbert w wierszu Pan
Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz:
„Kto pisał nasze twarze na pewno ospa
kaligraficznym piórem znacząc swoje »o«
lecz po kim mam podwójny podbródek
po jakim żarłoku gdy cała moja dusza
wzdychała do ascezy dlaczego oczy
osadzone tak blisko wszak to on nie ja
wypatrywał wśród chaszczy najazdu Wenedów
uszy zbyt odstające dwie muszle ze skóry
zapewne spadek po praszczurze który łowił echo
dudniącego pochodu mamutów przez stepy
3
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I know that Nietzsche’s statement is unbearably long.
But I promise not to cite such lengthy quotations any
more. This is a vital declaration – sincere but not thoroughly true. Namely, we can philosophize in two ways.
The first way consists in reflective contemplation of contemporary times in the light, which due to successive
interpreters’ efforts, emerges from wisdom still present
in the texts of the so called great philosophers. If we
are philosophers of the second type, we read the great
philosophers’ texts in the light of changing claims of contemporary life. One way or the other, the philosophers
who are long dead are always present in the living philosophers’ minds. All the succeeding and honest philosophers can only envy Heraclitus, Parmenides and Socrates. Namely, when Heraclitus, Parmenides and Socrates
began philosophizing, they did not have to search for the
foundation modeled out of their predecessors’ thoughts.
Yet, Plato was in a different situation. As the most prominent student of Socrates, he had to do something with
the ideas that remained after his death. Hitherto, it used
to be in the following way: as long as man was thinking,
his thoughts were wandering around in the world; once
he died, his thoughts withered away, either. It would be
hard otherwise: if there is no thinking, thoughts are absent as well. Still, it is different with Socrates: although
he obviously ceases thinking after his death, his ideas
do not perish with him, but, on the contrary, they even
begin to flourish. When we read Plato’s dialogues today,
not always can we distinguish his ideas from Socrates’
ones since the latter expresses both his own and his
great student’s thoughts. The history of philosophy originates along with respect for the past. The philosophical
respect for the past does not consist in kneeling in front
of it, but in remembering it.
However, is the whole past worth remembering? And
how much can we remember? In the sphere of their private lives, people generally remember their two parents
and four grandparents. There is usually no space for
great-grandparents in our memory. Biological memory
often surprises us by recollecting more or less pleasant,
genetic phantoms of the bygone past. Zbigniew Herbert
brilliantly presents this problem in his poem “Mr Cogito
Studies His Face in the Mirror”:
“Mr Cogito Studies His Face in the Mirror
Who wrote our faces chicken pox for sure
marking its o’s with a calligraphic pen
but who bestowed on me my double chin
what glutton was it when my whole soul
yearned for austerity why are my eyes
set so closely together it was him not me
waiting in the scrub for the Vened invasion
the ears that protrude two fleshy seashells
no doubt left me by an ancestor who strained for an echo
of the thunderous march of mammoths
across the steppes
the forehead not too high it doesn’t think very much
- women gold land don’t get knocked off your horse
a prince did their thinking for them
and a wind bore them along
they tore at walls with their bare fingers
and with a sudden cry
fell into the void only to return in me
but didn’t I go shopping in art salons
for powders potions masks
the cosmetics of nobility
I held marble up to my eyes Veronese’s greens
I rubbed my ears with Mozart
I trained my nostrils on the musk of old books
in the mirror the face I inherited
a sack of old meats fermenting
medieval cravings and sins
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czoło niezbyt wysokie myśli bardzo mało
– kobiety złoto ziemia nie dać się strącić z konia –
książę myślał za nich a wiatr niósł po drogach
darli palcami mury i nagle z wielkim krzykiem
spadali w próżnię by powrócić we mnie
a przecież kupowałem w salonach sztuki
pudry mikstury maście
szminki na szlachetność
przykładałem do oczu marmur zieleń Veronesego
Mozartem nacierałem uszy
doskonaliłem nozdrza wonią starych książek
przed lustrem twarz odziedziczoną
worek gdzie fermentują dawne mięsa
żądze i grzechy średniowieczne
paleolityczny głód i strach
jabłko upada przy jabłoni
w łańcuch gatunków spięte ciało
tak to przegrałem turniej z twarzą”
W przestrzeni życia publicznego pamięć penetruje
z lubością obszary życia o wiele bardziej oddalone od teraźniejszości. Świat biologii zawsze zapatrzony jest w swą
genetyczną przeszłość, ale nie wie, że zarazem wypatruje nadziei na swą genetyczną przyszłość; światu kultury
natomiast wydaje się, że swej przeszłości przygląda się
poprzez zawsze rozumne oczy rzadko rozumnej historii.
Dlatego problem recyklingu dotyczy nie tylko materialnych śladów przeszłości, lecz również jej pozostałości
duchowych. Pytanie: „Co zrobić z telewizorem?” pojawia
się albo wtedy, gdy telewizor się zepsuje, albo wówczas,
gdy nam się znudzi. Zarówno w pierwszym, jak i drugim
przypadku chcemy się telewizora pozbyć. Naprawianie
zepsutego sprzętu coraz częściej jest z ekonomicznego
punktu widzenia nieopłacalne. Ekonomia naszego świata opiera się na krótkim życiu przedmiotów, za pomocą
których zaspokajamy w gruncie rzeczy wciąż te same
potrzeby. Św. Franciszek, którego potrzeby ograniczały się do konsumowania dziennie jednej kromki chleba
i jednej szklanki wody, nie jest duchowym patronem naszych czasów.
Ponieważ każda choroba przedmiotów ma w naszym
świecie zwiastować ich śmierć, łączące nas z nimi więzi emocjonalne są słabe. Żyjemy przedmiotami, ale zarazem nie żyjemy żadnym konkretnym przedmiotem;
choć wypełnia nas pragnienie posiadania możliwie wielu
przedmiotów, nie ma przecież w naszym życiu przedmiotu, którego nie potrafimy zastąpić bezboleśnie jakimś innym przedmiotem. Mądrze pisze Wisława Szymborska: „Przepraszam dawną miłość, że nową uważam
za pierwszą”. Ale czy dzisiaj chce się nam przepraszać
telewizor czarno-biały sprzed dwudziestu laty, że dajemy
się uwieść przez kolorowy telewizor kolejnej generacji.
Zasadą współczesnego życia jest, by coraz rzadziej przywoływać taką przeszłość, którą wypadałoby przepraszać
za teraźniejszość. Pamięć szczegółowa potrafi jedynie
przeszkadzać, gdyż każda instrukcja obsługi nabywanych przez nas przedmiotów pisana jest w języku, który
najbardziej skuteczny jest w chwilach obwieszczania początku kolejnego świata; nie ma w niej akapitów przypominających o jakichkolwiek światach alternatywnych.
Natomiast pamięć schematyczna (ogólna) wciąż pozostaje funkcjonalna i dlatego warto się o nią troszczyć.
Wie o tym każdy kierowca, który przesiada się do kolejnego samochodu.
Przedmioty w naszym świecie chorują krótko. Dlatego przybywa materialnych zwłok, z którymi trzeba
coś zrobić, gdyż pozostawione same sobie potrafią jedynie przybierać na wadze. Można wprawdzie budować
z nich piramidy. Moc generowania życiodajnych symboli
przez takie budowle wydaje się jednak zbliżona do zera.
W przeciwieństwie do Cheopsa, który wiedział, dlaczego
i po co buduje piramidę, my stawiając ją z martwych

paleolithic hunger and terror
an apple falls not far from the tree
the body is locked into the chain of species
that’s how I lost the tournament with my face”4
In the space of public life, memory delights in penetrating the spheres of life which are far more distant
from the present. The world of biology is always endowed with its genetic past, yet it is not conscious of this
fact; whereas the world of culture seems to observe
its past with rational eyes of the rarely rational history.
Thence the problem of recycling is not only connected
with material traces of the past but also its spiritual relics. The question: “What to do with a TV-set?” arises
only when the TV-set breaks down or when we are bored
with it. In both cases, we want to get rid of it. From the
economical point of view, repairing electrical appliances
is more and more often unprofitable. The economy of
our world is based on a short life of objects with which
we satisfy generally the same needs. St. Francis of Assisi
whose needs were limited to just one slice of bread and
a glass of water a day is definitely not a spiritual patron
of our times.
Since every disease of objects in our world is to announce their death, our emotional ties with them are
weak. We experience objects, but simultaneously we do
not experience any particular object; although we are
filled with desire to possess as many objects as possible,
there is not a single object in our life which could not
be replaced by another one. Wisława Szymborska puts
it wisely: “My apologies to an old love for treating the
new one as the first”.5 But do we feel like apologizing to
a monochrome TV-set which was popular twenty years
ago for being now seduced by a new generation, colour
TV-set? The principle of contemporary times is to rarely recall the past to which we should apologize for the
present. Detailed memory can only hinder it since every
operating manual for objects acquired by us is written in
a language which is most useful when announcing the
beginning of a new world; it does not include any paragraphs which would remind us of any alternative worlds.
The schematic (general) memory, on the contrary, still
remains functional and thus we should care for it. Every
driver who changes his car for a new one is aware of this
fact.
In our world, objects suffer from diseases for a short
time. Thus there is a growing number of material corpses with which we must do something since, if left unattended, they can only put on weight. In fact, we could
use them to build pyramids. However, the power to generate life-giving symbols by such constructions seems
to be close to zero. Contrary to Cheops who knew why
he was building a pyramid, if we built it of dead objects
of our not necessarily dead past, we would not be able
to overcome the impression that we searched for traces
of life in a waste dump. Although the traces of life can
be certainly found everywhere, such a life is not always
worth living. Therefore, the ideology of recycling refers
to the hope whose pattern has been long sketched by
numerous theories of the eternal recurrence. All that lives
must die: the laptop on which I am typing now about
its death; the desk at which I am sitting now and the
lamp which allows me to see all these objects; it is also
me, even though I know all that, who will die. These
are not sources but traces of life that create a problem.
A dead trace can be cumbersome. Although it constantly
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przedmiotów naszej niekoniecznie martwej przeszłości,
cały czas nie moglibyśmy oprzeć się wrażeniu, że szukamy śladów życia na wysypisku śmieci. Choć ślady życia
można najpewniej znaleźć wszędzie, nie zawsze jest to
życie, z którym można i warto się zaprzyjaźnić. Dlatego ideologia recyklingu nawiązuje do tej nadziei, której schemat został już dawno temu naszkicowany przez
wiele teorii wiecznego powrotu. Cokolwiek istnieje, musi
kiedyś umrzeć: umrze zatem kiedyś laptop, na którym
w tej chwili piszę o jego śmierci, umrze biurko, przy
którym teraz siedzę oraz lampa, która pozwala mi te
wszystkie przedmioty zobaczyć; umrę także ja, który to
wszystko wie. Problemem są nie źródła życia, lecz jego
ślady. Martwy ślad potrafi jednie przeszkadzać. Choć
nieustannie domaga się pamięci, sam niczego nie pamięta. Dlatego musimy o naszej wieczności myśleć inaczej. Musimy naszą wieczność ulepić ze świata, który
ani nie chudnie, ani nie tyje. To świat, którego globalne
fundamenty nigdy się nie zmieniają – dają kruchą wieczność, która potrafi jedynie wciąż umierać. Cokolwiek
musi kiedyś umrzeć, zbudowane jest z tego, co nigdy
nie umrze. Bez względu na to. kiedy każdy z nas się urodził, i kiedy umrze, każdy z nas ulepiony jest z równie
wielowiecznych fragmentów. To wiek świata decyduje
o starości tych fragmentów. I jeśli jeden jest wiek świata,
bliźniakami jednojajecznymi są wszystkie jego fragmenty. Nawet ja, którego na pewno niegdyś nie było i kiedyś
na pewno nie będzie, zbudowany jestem z czegoś, co
zawsze było, jest i będzie.
W przeciwieństwie do kultury materialnej kultura duchowa staje się coraz bardziej efemeryczna i mniej absorbująca po swej śmierci. Jeszcze do niedawna podstawowym nośnikiem pamięci duchowej była książka. Jedna
książka, niepotrzebna książka, to nie jest problem. Dwie
książki, to też nie jest problem. Podobnie jest z pięćdziesięcioma książkami – one również nie są problemem. Co
zrobić, gdy książek tych jest więcej. Co zrobić z milionami książek, które od dawna już nie żyją, ponieważ nikt
ich nie wspomina oraz nikt ich nie czyta. Martwe książki
rozkładają się powoli. Nie wolno ich palić, gdyż budzi
to niezdrowe skojarzenia polityczne. W przeciwieństwie
do recyklingu idei, recykling ich materialnych nośników
nie jest już problemem. Pamięć cyfrowa jest bardziej
subtelna aniżeli papierowa. Dziś jedna kilkunastogramowa płyta potrafi pamięciowo ważyć tyle samo, co kilka
ton książek. Aby umieć pozbyć się kilku tysięcy książek,
trzeba być geniuszem. By pozbyć się płytki, wystarczy
być fajtłapą. Świat wraca powoli do swojego kosmologicznego punktu wyjścia – cały chce się zmieścić w tym,
czego nie ma.
Zamiast zakończenia
W filmie Luisa Buñuela z 1973 roku Widmo wolności ukazana jest scena pewnego dziwnego spotkania
towarzyskiego. Spotkanie jest dziwne, gdyż odbywa się
w salonie, którym jest zbiorowa ubikacja. Wszyscy domownicy i goście siedząc na sedesach, prowadzą ożywioną dyskusję o ilości wydalanych przez ludzkość fekaliów. Czynność wypróżniania konsoliduje zebranych
ludzi – jawi się jako problem cywilizacyjnie i życiowo
ważniejszy aniżeli czynność trawienia. Nie chodzi o to,
by ludzie mieli co zjeść, ale o to, by wiedzieć, co zrobić
z fekaliami, które są naturalną konsekwencją ich w sposób
kulinarny zaspokojonego głodu biologicznego życia. Problemem jest nie wielość źródeł śladów życia, ale wielość
śladów życia. Uczestnicy dyskusji co pewien czas wstają
z sedesów i udają się do zamkniętego pomieszczenia,
w którym samotnie konsumują udo kurczaka. Kiedy jeden z gości w trakcie jedzenia w tej jednoosobowej jadalni kawałka mięsa słyszy pukanie do drzwi, krzyczy
– zajęte. Oto zapis rozmowy uczestników tego intrygującego spotkania:
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demands to be remembered, it does not remember
anything. Therefore, we have to perceive our eternity
in a different way. We have to model our eternity out of
the world which neither loses nor puts on weight. This is
the world whose global foundations never change – they
create fragile eternity which can only constantly wither
away. All that must die one day is built of something that
will never die. No matter when we were born and when
we will perish, we are all composed of equally long-lived
fragments. This is the age of the world that decides about the age of these fragments. And if there is just one
age of the world, all these fragments are identical twins.
Even though I did not exist some time ago and will not
exist some time in the future, I am built of something
that has always been, is and will be.
Contrary to material culture, spiritual culture is becoming more ephemeral and less absorbing after its death.
A book was hitherto a fundamental medium of spiritual
memory. A single book – a spare book – does not create
a problem. Two or fifty books are neither a problem.
However, what if there are more of them? What shall we
do with millions of books? What shall we do with millions of books which have long been dead since nobody
mentions or reads them? Dead books decompose slowly.
They must not be burnt since it evokes unsound political associations. Digital memory is far more subtle than
the paper one. Contrary to recycling of ideas, recycling
of the material media that carry ideas is no longer a
problem. Nowadays, a single CD of over ten grams may
include as much information as several tons of books.
Only a genius is able to get rid of a few thousand books.
On the other hand, it suffices to be a butterfingers to get
rid of a CD. The world is slowly returning to its cosmological point of departure – it wants to be contained in a
non-existent thing.
Instead of the conclusion
“The Phantom of Liberty”, a film directed by Luis
Buñuel in 1973, contains a scene of a curious social gathering. The gathering is curious since it takes place in
a living room which is equipped with a collective toilet.
All housemates and guests sit on toilets and discuss
quantities of fecal matter discharged by men. The act of
discharging consolidates the gathered people – it seems
to be more vital for human existence and civilization than
the act of digesting. It does not matter if there is enough
food for people; the real problem is what to do with fecal
matter which is a natural consequence of their biological hunger satisfied culinarily. It is not an abundance
of sources of life’s traces that creates a problem. From
time to time, the participants of the discussion stand up
from their toilet seats and head for a closed room where
they consume a chicken leg in solitude. When one of the
guests sitting in this single dining-room hears knocking
on the door, he shouts out: “It’s occupied”. This is a
record of a conversation held by the participants of this
intriguing gathering:
A (hosts): We thought you’d never make it.
B (guests): You can’t imagine the traffic.
A: We nearly began without you.
B: You should have.
A: You’re not serious!
B: Why, here’s Sophie!
B: Sweetheart, how are you. How you’ve grown! Everything fine at school?
A: You know Mrs. Calmette.
A: lf you’ll just follow me...
A: Let’s see. Mrs. Calmette, you sit there. Elizabeth,
here. You, Professor, at my right. Charles, between Elizabeth and Mrs. Calmette. And you, Sophie darling, sit
on my left. Do sit down.
B: We went to see Tristan and Isolde the other day.
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A. (gospodarze) – O nareszcie! Zaczynaliśmy się niepokoić!
B. (goście) – Były straszne korki.
A. – Już chcieliśmy zaczynać.
B. – Trzeba było.
A. – Ależ skąd!
B. – Sofii, jak się masz kochanie?
B. – Jak ty urosłaś! W szkole wszystko dobrze?
A. – Znają państwo panią Calmette?
B. – Dzień dobry pani.
A. – Dzień dobry.
B. – Miło panią poznać.
A. – Proszę za mną.
A. – Pani Calmette siądzie tutaj. Elizabeth tu. A pan,
profesorze po mojej prawej stronie. Jean między panią
Calmette i Elizabeth. A ty Sofii skarbie, siądź po mojej
lewej stronie. Siadajmy proszę.
B. – Byliśmy na operze, na Tristanie i Izoldzie.
A. – Podobało się państwu?
B. – Ogromnie! Carlotta Igliggi była niesamowita! Co za
głos, charyzma!
B. – Szkoda, że trochę utyła.
A. – Papierosa?
B. – Chętnie.
B. – Jak pańska podróż do Hiszpanii?
A. – Bardzo ciekawa, ale musieliśmy wrócić wcześniej
rano. Na ulicach Madrytu unosi się obrzydliwy zapach.
Przepraszam za słowo, jedzenia. Naprawdę nieprzyzwoity.
B. – Co się stanie ze światem za 20 lat, jeśli ludzkość
będzie się nadal rozmnażać w tym tempie?
A. – Dlaczego pan o tym mówi?
B. – Proszę sobie wyobrazić, ile toksycznych substancji
wpada codziennie do rzek, środki owadobójcze, detergenty, odpady przemysłowe. Nie mówiąc o odchodach.
Oczywiście.
A. – To bardzo proste: jest nas obecnie ok. 4 miliardów
ludzi. Za 20 lat będzie nas 7 miliardów.
B. – Siedem miliardów?
A. – Jak państwo sądzą, ile ważą dzienne odchody jednego człowieka?
B. – Nie wiem. Ćwierć kilograma?
A. – O wiele więcej. Proszę pamiętać, że mocz jest cięższy od wody. Co najmniej 3/4 kilograma. Mnożąc to
przez 4 miliardy, otrzymujemy 6 miliardów kilogramów
dziennie.
A. – 6 miliardów kilogramów dziennie?
B. – Oczywiście.
A. – Do diabła.
B. – Naprawdę jest się o co martwić.
A. – Ile kilogramów pan powiedział?
B. – 6 miliardów kilogramów dziennie. I są to odchody
bardzo toksyczne, o działaniu wzmocnionym przez obecność produktów chemicznych. Spróbujcie sikać codziennie do akwarium, to zobaczycie.
B. – Mamo jestem głodna!
B. – Nie przy stole, to bardzo nieładnie używać takich słów.
B. – Przepraszam na chwilę.
B. – Gdzie tu jest jadalnia?
A. – Ostatnie drzwi na prawo.
B. – Dziękuję.
B. – Zajęte.
B. – Och, przepraszam.4
Spotkanie przebiega w bardzo kulturalnej i intelektualnie wyrafinowanej atmosferze. Mimo, że każdy z jego
uczestników siedzi na sedesie, zachowuje się tak, jak
gdyby siedział na eleganckim krześle. I jak tu nie wierzyć w mądrość życia ducha, któremu wciąż wydaje się,
że jest mocniejszy i większy od słabej śmierci ciała?

A: Was it good?
B: Splendid. Carlotta Igellicci was heartrending. What a
voice! What presence!
B: It’s a shame she’s put on weight.
A: Care for a cigarette?
B: I’d love one, thanks.
B: How was your trip to Spain?
A: Interesting. But…
B: But?
A: We had to come home early. Madrid was filled with
the stench of - pardon my language - food. It was indecent.
B: What will our planet be like in 20 years with the current population explosion? It makes you think.
A: What are you referring to?
B: Consider the quantity of toxic products we dump into
our rivers. Insecticides, detergents, all the industrial residue. Not to mention bodily wastes. Of course.
A: There are almost four billion people on earth. In 20
years there’ll be seven billion of us.
B: Seven billion!
A: And how much bodily waste do you think a person
discharges daily?
B: l don’t know. Half a pound, maybe?
A: Much more! Urine is heavier than water. All told, I’d
say at least three pounds. Multiplied by four billion, that
makes more than 12 billion pounds a day. In 20 years,
more than 22 billion pounds!
A: Ten million tons of excrement a day?
B: Exactly.
A: My word!
B: That’s really alarming!
A: How many tons did you say?
B: More than 10 million tons a day. And such waste is
extremely toxic. Its damaging effect is increased by the
presence of chemicals. Just try peeing into your fish tank
every day and you’ll understand.
B: Mommy, I’m really hungry.
B: Sophie, it’s bad manners to talk like that at the table!
B: Excuse me a moment.
B: Where’s the dining room, please?
A: Last door on the right.
B: lt’s occupied!
B: Sorry!6
The gathering is held in a very well-mannered and
sophisticated atmosphere. Although all the participants
sit on toilets, they behave as if they sat on elegant chairs.
How are we thus not to believe in the wisdom of the life
of spirit which still apparently thinks that it is stronger
and mightier than the weak death of the body?

4

6

Prof. Roman Kubicki
Academy of Fine Arts in Poznań (Poland)
Translation: Barbara Komorowska

prof. Roman Kubicki
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu (Polska)
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Scenę można zobaczyć m.in. na stronie: http://www.youtube.com/
watch?v=A24ABgDuR4k
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Michał Podgórski, Łukasz Rogowski, Agnieszka Piechnik

Niewidzialne miasto

The Invisible City

Każdy z nas wyuczony jest pewnego doświadczania
miasta. Nabywamy je od dziecka, poprzez spacery z rodzicami, którzy pokazują nam to, co warto zobaczyć lub
rozmowy ze znajomymi, którzy polecają nam miejsca do
atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Przewodniki turystyczne również niejako narzucają nam to, co wydaje
się być w danym miejscu najbardziej atrakcyjne – zabytki, stare miasto, galerie (zarówno artystyczne, jak
i handlowe).
Projekt „Niewidzialne miasto” (http://niewidzialnemiasto.pl) stara się natomiast pokazać drugie oblicze
współczesnych miast. Drugie – nie oznacza ani gorsze,
ani lepsze. Jest ono po prostu inne. Wymyka się jednak
sposobowi doświadczania miejskości, z którym mamy do
czynienia na co dzień i do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Nie jest ono uporządkowane, nie jest sterylnie
czyste, nie jest tym bardziej nowoczesne. Sprawia raczej
wrażenie bałaganu.
Co więcej, niewidzialne miasto wydaje się również
być zwykłym, oczywistym, banalnym. Nawet jeżeli nasz
wzrok padnie na jego elementy, to szybko kierowany
jest (a może nawet ucieka?) gdzieś indziej. Bez wątpienia natomiast te miejsca i przedmioty, które wchodzą
w skład niewidzialnego miasta, nie są niezwykłe. Są być
może cudaczne, dziwne – ale nie zadziwiające. Raczej
się ich wstydzimy i odwracamy wzrok, niż staramy się
im przyglądać.
Warto zastanowić się już nad tym, z czego „składa
się” niewidzialne miasto.
Przede wszystkim są to różnego rodzaju przydomowe
przeróbki, dobudówki i upiększenia. Znajdujemy tu samodzielnie wykonane krasnale ogrodowe i elewacje domów,
ozdoby balkonowe. To również nieformalne miejsca

Each of us has learnt to perceive the city in a certain
way. We have learnt it since childhood, through walks
with our parents, who show us what is worth seeing, or
by talking to friends, who recommend places to spend
our free time in an enjoyable way. In a way, also guidebooks impose on us whatever seems the most attractive
in a place: historical monuments, the old town, art galleries and shopping malls.
The Invisible City project (http://niewidzialnemiasto.
pl), however, strives to present the other face of contemporary cities; the other – which means neither worse
nor better. It is simply different. It falls outside our everyday perception of ‘citiness’ which we are used to. It is
not orderly or sterile, and still less modern. Actually, it
seems quite messy.
What is more, the invisible city appears also ordinary,
obvious, banal. Even if we happen to look at its elements, we quickly look away, or even deliberately avert
our eyes. Undoubtedly, however, the places and objects
which make up the invisible city are not unusual. They
may be peculiar or strange, but not astonishing. We tend
to be ashamed of them and look away from them rather
than try to examine them.
It is worth considering the elements that the invisible
city comprises.
First of all, there are all kinds of house alterations,
extensions and decorations. This includes self-made garden gnomes, house elevations and balcony ornaments.
These are also informal meeting places for neighbour groups,
hastily erected from useless armchairs, stools and tables.
In other words, these are all the elements which serve to
keep people entertained in their immediate surroundings
– through decorating, renovating things single-handedly
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spotkań wspólnoty sąsiedzkiej, pośpiesznie zbudowane
z niepotrzebnych już foteli, krzeseł i stołów. Innymi słowy: są to wszystkie te elementy, których zadaniem jest
umilanie spędzania czasu w najbliższym otoczeniu – poprzez jego upiększenie, samodzielne odnowienie, uczynienie bardziej wygodnym i funkcjonalnym.
Możemy tu również odnaleźć miejsca dziecięce, tworzone przez dzieci i dla dzieci – odbiegające często od
tych, które narzucane są przez dorosłych, ale jednocześnie w większym stopniu odpowiadające potrzebom maluchów: to już nie tyle znajdująca się pod stałą ochroną
i nadzorującym wzrokiem innych piaskownica osiedlowa,
ale również te miejsca, w których można nieco pobroić
i pobrudzić się – co bez wątpienia często daje większą
frajdę.
Niewidzialne miasto to także miejsca dla zwierząt.
Tych bezdomnych, niczyich, błąkających się po okolicy –
ale jednocześnie w pewnym sensie przygarniętych przez
mieszkańców, którzy przynoszą im jedzenie, wodę.
Elementem niewidzialnego miasta są również reklamy. Ale nie te błyszczące, świecące i mrugające do nas
w każdym miejscu centrum miasta. To raczej zachęty do
skorzystania z pewnych usług stworzone nieprofesjonalnie, w sposób chałupniczy.
Wspólną cechą tych wszystkich elementów jest to, iż
są one zbudowane z tego, co zazwyczaj wydaje się być
niepotrzebne i zniszczone.
Stare krzesło, które mogło być wyrzucone na śmietnik, staje się wspólną własnością sąsiadów spędzających
w pewnej przestrzeni czas wolny.
Butelka po napoju, zazwyczaj wyrzucana do kosza,
przez niektórych zostaje wykorzystana jako element
ozdoby okna lub balkonu.
Leżące na ziemi kamienie, większości osób przeszkadzające w swobodnym poruszaniu się, mogą zostać odpowiednio ułożone i stworzyć ścieżkę lub wzór na ziemi.
Stara deska, pozostałość po budowlach, które dawno
już się rozpadły, stać się może dla dzieci kładką umożliwiającą przechodzenie nad kałużami.
Nawet mur czy ściana domu spełniać mogą funkcje
bramki piłkarskiej na podwórkowym, prowizorycznym
boisku.
Te przykłady pozwalają zobaczyć inne, niekonwencjonalne sposoby wykorzystania tego, co większość mieszkańców uznałaby za śmieci. Pojęcie „śmiecia” nabiera
więc w tym momencie zupełnie innego znaczenia. Nie
jest on czymś zbędnym, niepotrzebnym; nie jest czymś,
czego należy jak najszybciej się pozbyć. Śmieć jest raczej czymś, co pozwala wzbudzić kreatywność, wyzwolić
nowe działania. Śmieć to punkt wyjścia dla tworzenia
nowej przestrzeni – własnej, swojskiej, przyjaznej, samodzielnej.
Nie jest naszym – twórców projektu – zadaniem gloryfikowanie nowego sposobu dostrzegania miasta. Nie
mamy na celu wartościować i wskazywać, co jest dobre
a co złe. Nie chcemy również sprowadzać omawianych
elementów do swoistej miejskiej egzotyki.
Naszym celem jest raczej wskazanie tego, co zazwyczaj niedostrzegane. A tym samym odkrycie nowego
sposobu poruszania się po mieście i doświadczania go
w sposób nietradycyjny. Wtedy miasto może przestać
być nudne.
Na zakończenie chcielibyśmy podzielić się jeszcze
jednym – ciekawym naszym zdaniem – spostrzeżeniem.
Chodzi mianowicie o przemiany, jakim ulega funkcja
pewnego, dobrze nam znanego (do niedawna…) samochodu, samochodu marki Fiat 126p, popularnego Malucha.
W książce Antropologia codzienności autorstwa Rocha
Sulimy znajduje się esej zatytułowany Wprowadzenie do
semiotyki śmieci. Esej pochodzi z roku 1993, a dotyczy

and making them more comfortable and practical.
We can also find here children’s places, made by kids
and for kids – places which often differ considerably from
those imposed on the children by grown-ups, but, at the
same time, places which suit children’s needs much better. These are not playground sandpits always protected
and monitored by others, but rather places where one
can mess around and get dirty a little, which is definitely
a lot more fun.
The invisible city includes places for animals as well.
There are homeless, nobody’s stray pets which roam
around, but have been somehow taken in by inhabitants,
who provide them with food and water.
Another element of the invisible city is adverts, but
not the bright billboards which shine and flash at us everywhere in the city centre. We mean amateurish homemade notices encouraging us to use some services.
Their common feature is the material: they have all
been made from elements which would usually seem
useless and worn-out.
An old chair which would otherwise be dumped becomes
a shared property of neighbours spending their free time
in a place.
An empty bottle which would normally end up in a
waste bin is used by some people as a decorative element of a window or balcony.
Stones lying on the ground which would block passage
of most people can be arranged in such a way so as to
make a path or pattern on the ground.
An old board which remained from a long devastated
building can become a footbridge for children to let them
pass over puddles.
Even a fence or house wall can serve as a football
goal in a makeshift backyard football pitch.
These examples allow us to see other, unconventional
ways of using objects which would be considered rubbish
by most city dwellers. Thus, the term ‘rubbish’ takes on
a different meaning. It is no longer something redundant
or useless; it is no more a thing to be quickly disposed of.
Rubbish can serve now to inspire creativity and trigger
new activity. Rubbish is a starting point for the creation
of a new space – our own, familiar, friendly and independent space.
We, as project leaders, are not going to glorify this
new way of perceiving the city. It is not our intention to
judge or decide what is right and what is wrong. Neither
do we want to view such elements only as a part of peculiar city exoticism.
It is our aim, however, to point at what usually goes
unnoticed, and thus, to discover a new way of moving
around the city and experiencing it in a non-traditional
manner. This is the point where the city is not boring
anymore.
Finally, we would like to share one more view which
seems interesting to us, namely the change of the functions of a well-known car (at least until recently): a city
car Fiat 126p, nicknamed Maluch (‘the little one’).
In the book An Anthropology of the Commonplace
(Antropologia codzienności) by Roch Sulima there is an
essay entitled ‘An Introduction to the Semiotics of Rubbish’ (‘Wprowadzenie do semiotyki śmieci’). The essay,
written in 1993, describes the phenomenon of mass
devastation of Syrena cars in the early 1990s (with its
peak, according to Sulima, in 1992) (Sulima 2000: 45).
Syrena, mass produced in Warsaw from 1958, had its
heyday in the 1960s and 1970s, when it used to symbolise success. The successor of Syrena, Fiat 126p,
entered the stage triumphantly in the 1980s. Its production was launched in 1973, while the production of
Syrenas almost ceased in the 1980s. The last Syrena
rolled off the production line in 1983 (by the way, Maluch
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zjawiska masowego niszczenia samochodów marki Syrena, które dokonało się na początku lat dziewięćdziesiątych (apogeum zjawiska zdaniem Sulimy przypada
na rok 1992) (Sulima, s. 45). Syrenki, produkowane seryjnie na Żeraniu od 1958 roku, swój okres świetności
święciły w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych;
były wówczas symbolem sukcesu. Po Syrenkach, w latach osiemdziesiątych, na scenę, tryumfalnie wkroczył
nasz bohater, czyli fiat 126p, którego produkcja rozpoczęła się od w roku 1973, natomiast Syrenek w latach
osiemdziesiątych już prawie nie produkowano. Ostatni
samochód marki Syrena zjechał z taśm produkcyjnych
w roku 1983 (nawiasem mówiąc Maluchy produkowano
do roku 2000) (tamże, s. 37, s. 50). W latach dziewięćdziesiątych, jak pisze Sulima, Syrenka nie była już nikomu potrzebna, to czas rozstania z Syrenką, rozstanie to
przebiegało na trzy sposoby:
Po pierwsze: Syrenkom pozwolono się zestarzeć
i spokojnie odejść, jak pisze Sulima: „Syreny umierały w swych macierzystych przestrzeniach, chciałoby się
powiedzieć: »na rodzinnych polach«, pod domami tych,
którym służyły, a nie na cmentarzach-wrakowiskach.
Szczególnie dobrze widać to na wsi, gdzie między drzewami sadu, w którym mieszkają duchy przodków, stały
majestatyczne pojazdy-trumny” (tamże, s. 45).
Po drugie: Syrenki w sposób rytualny niszczono, często palono. Przyglądający się temu zjawisku Sulima interpretuje je jako próby ocalenia czci „idola”: „Inny sens
ma rytualne niszczenie Syrenek, a przede wszystkim ich
palenie. Płonące Syrenki to w pewnym sensie podniosły
akt ocalenia idola przed zbezczeszczeniem i wyrzuceniem go na śmietnik”. (tamże, s. 46).
Po trzecie: Syrenki traktowano jako symbol minionej
epoki, ich wraki (potencjał znaczeń w nich zawarty) wykorzystywane były jako swoisty wehikuł czasu, przywracający nam czas i świat, który bezpowrotnie minął – niekiedy z odrobiną nostalgii, czasem z odrobiną ironii. Takie
pośmiertne „użycia” Syrenki widać na przykład w przypadku warszawskich klubów studenckich:„Przykładem
może być młodzieżowy klub Fugazi w Warszawie (1992).
Wrak samochodu „Syrena”, odpowiednio przystosowany,
był swego rodzaju dekoracją frontonu tego klubu. Także
w klubie Stodoła obok barku i w patio umieszczone były,
pomalowane na żółto i czerwono, wraki tych samochodów. (tamże). Syrenki płonęły, niszczały i rozpadały się
wśród sadów i na parkingach, przechodziły w przestrzeń
mitu… stawały się symbolem swojej epoki. Sulima pisze,
że ich pożegnanie miało coś z „rytuałów przejścia” (tamże, s. 50).
W tym samym tekście, na końcu znajduje się dopisek
z roku 2000 i dotyczy samochodu marki Fiat 126p, popularnie zwanego Maluchem. Sulima przewiduje, że teraz
nadchodzi kolej na małego fiata, że teraz jego będziemy
żegnać i, że oto zaczyna się jego „drugie życie” (tamże, s. 50-52). Nie myli się ani trochę, ale jak to „drugie
życie” wygląda? Maluch staje się na przykład mobilną
reklamą, coraz liczniej na ulicach naszych miast można
spotkać właśnie takie Maluchy-reklamy. Maluchy reklamują sklepy z akcesoriami dla niemowląt (nota bene niezły pomysł zważywszy grę słów i kodów), mają wówczas
na dachu przyczepiony wózeczek dziecięcy, a na boku
wyrysowanego zadowolonego bobasa, małe fiaty dźwigają też reklamy firm zajmujących się sprzedażą firanek i karniszy, udzielaniem kredytów („Chwilówka”) czy
sprzedażą parkietów egzotycznych.
Nie znamy (nie pamiętamy) przypadków Syrenekreklam, a to chyba dlatego, że:
Po pierwsze, w czasie kiedy odchodziły, nie miały za
bardzo czego reklamować (słabo rozwinięty rynek). Po
drugie: nawet gdyby miały co reklamować, za bardzo
kojarzyły się z PRL-em, ich estetyka zanadto odbiegała
Forum Recykling

was manufactured until the year 2000) (ibid.: 37 and
50). During the 1990s, as Sulima writes, nobody needed
Syrena anymore; it was time to say goodbye to Syrena.
The parting with Syrena followed one of three possible
patterns: (1) first, Syrenas were left to get old and pass
away peacefully; as Sulima puts it, ‘Syrenas were dying
in their home spaces, so to say, »in family fields«, next
to houses of those whom they used to serve, rather than
in cemetery-like wrecking yards. It was particularly
frequent in the country, where these majestic vehiclescoffins stood among the trees of the orchards haunted
by ancestors’ ghosts’ (ibid.: 45); (2) second, Syrenas
were ritually destroyed, often burnt, and Sulima considers it to be attempts to save the honour of the ‘idol’:
‘The ritual destruction of Syrena, and first of all burning
it, has quite a different meaning. Burning a Syrena was,
in a way, a momentous act of saving the idol from desecrating and wrecking it’ (ibid.: 46); (3) third, Syrenas
were treated as a symbol of the bygone era; their wrecks
(together with all potential meanings) were used as a
specific time machine which brought us back to the old
days and the lost world, sometimes with a little nostalgia,
sometimes with a little irony. Such a posthumous use of
Syrena can be seen for instance in Warsaw student clubs:
‘One example is the Fugazi youth club in Warsaw (1992).
A well-adapted wreck of Syrena was a kind of decoration
for the frontage of the club. Also, in the Stodoła club,
near the bar and in the patio, there were yellow and red
painted Syrena wrecks.’ (ibid.). Syrenas burnt, deteriorated and broke into pieces in orchards and car parks,
they moved into mythical lands… they became symbols
of the era. Sulima claims their farewell had something to
do with rites of passage (ibid.: 50).
In the same text, at the end, a note was added in
2000 about Fiat 126p, more widely known as Maluch.
Sulima expects it is the turn of Maluch now; it is time
to say goodbye to this car and its ‘second life’ is about
to begin. (Ibid.: 50-52). He could not be more right,
but what does this ‘second life’ look like? For example,
Maluch turns into a mobile advert: we can come across
such Maluch adverts more and more often in the city
streets now. A Maluch can advertise shops with baby
accessories (which is, mind you, a good idea, given the
play on words and codes), and then it has a baby pram
on the roof and a happy tot painted on the door. Maluchs
also carry adverts of companies selling curtains or curtain rods, offering credits and short-term loans or selling
parquet floors.
We do not know (or do not remember) Syrena adverts probably because: (1) firstly, when they were
leaving, there was too little on the market to advertise;
(2) secondly, even if there had been anything, Syrenas
were too closely associated with the communist Poland
and their aesthetic qualities differed too much from what
we could already see in the streets, on TV and videotapes,
so it would have been difficult to advertise anything by
means of Syrenas – the market longed for a little ‘Western’ glamour. Maluch car was not that ‘lucky’; its looks
makes it a suitable carrier for advertisement, so it is not
leaving the stage in a ritual way or slowly falling apart
in car parks. Its ‘second life’ – in the examples we have
mentioned – consists in the change of status, but the
change seems the worst possible one: Maluch ceases
to be a car, and under all those adverts appears static,
deprived of dynamics, speed and all motor qualities, a
bit funny, less and less an automobile…
Michał Podgórski, Łukasz Rogowski
Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
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już od tego, z czym zaczęliśmy stykać się na ulicach,
w TV czy za pośrednictwem kaset wideo. Trudno więc
było za ich pomocą coś dobrze zareklamować, rynek wymagał choć odrobinę Zachodu. Mały fiat tego „szczęścia”
nie miał, jego wygląd pozwala mu być nośnikiem dla reklamy – nie odchodzi więc rytualnie i nie niszczeje powoli na parkingach, jego „drugie życie” – w opisywanym
przez nas przypadku – polega na tym, że zmienia swój
status, ale zamiana ta wydaje się być najgorszą z możliwych. Maluch przestaje być samochodem, przytłoczony reklamami, wydaje się statyczny, pozbawiony dynamiki, szybkości, wszystkich cech motorycznych, trochę
śmieszny, coraz trudniej, dostrzec w nim auto…

Michał Podgórski, Łukasz Rogowski
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
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Gry prze-tworzeń. Recykling we współczesnej sztuce i teatrze polskim

Reprocessing games. Recycling in contemporary Polish art and theatre

Terminem recykling, oznaczającym zarówno „przywrócenie” do życia, jak i homogenizację surowców wtórnych, w odniesieniu do sztuki ponowoczesnej określa się
twórcze prze-tworzenie przedmiotów, które spełniwszy
swoją funkcję, stały się zbędne, wypadły poza kulturowy
obieg. Przy czym od cytacji czy intertekstualnych relacji
pomiędzy tekstami, recykling odróżnia wielość, często
niemożliwych do rozpoznania zapożyczeń i odniesień.
Początek ponowoczesnemu, opartemu na recyklingu,
traktowaniu sztuki dała, zaprezentowana w nowojorskiej
Stable Gallery, wystawa Brillo Boxes (1964), na której
Andy Warhol pokazał wykonane w technice sitodruku
na drewnie kopie kartonów Del Monte, Ketchupu Heinza
i Brillo, wizualnie niczym nie różniące się od pudeł, jakie można było znaleźć w supermarketach. Znaczenie
tej ekspozycji, uznanej przez Arthura Danto za jedno
z największych wydarzeń sztuki XX wieku, polegało m.in.
na zwróceniu uwagi na różnicującą moc powtórzenia.
„Artysta pop – pisał Edward Lucie-Smith – nie odtwarza,
lecz wybiera. Wyboru dokonuje spośród przedstawień,
które zostały już, by tak rzec, przetworzone – nie wybiera jakiejś prawdziwej dziewczyny, lecz pin-up girl z ilustrowanego magazynu, nie prawdziwą puszkę, prawdziwe opakowanie, lecz puszkę lub opakowanie z kolorowej
reklamy lub plakatu”.1
W sztuce ponowoczesnej ideę oryginalności zastąpiło

The term ‘recycling’, which can denote both ‘revival’
and homogenisation of recyclable materials, is used with
reference to post-modern art to mean creative reprocessing of objects, which, having served their function,
became useless and dropped out of cultural circulation.
It should be noted that recycling is not equivalent to
citation or intertextual relations between texts as it
uses a considerably larger body of borrowings and references which are often impossible to trace back. The
post-modern and recycling-based approach to art originated at New York Stable Gallery, with an exhibition
called Brillo Boxes (1964), where Andy Warhol presented silkscreened plywood replicas of Del Monte, Heinz
Ketchup and Brillo boxes, apparently no different from
the boxes available at supermarkets. The importance of
this show, which was then declared by Arthur Danto one
of the most important art events of the 20th century,
was turning the audience’s attention to the diversifying
power of repetition. According to Edward Lucie-Smith,
‘a pop artist selects rather than reproduces things. He
makes the selection from among these representations
which have already been, so to say, recycled; he does
not choose a real girl, but a pin-up girl from a colourful
magazine, not a real can or real packaging, but a can or
packaging from a colourful advertisement or poster’1.

1

E. Lucie-Smith, Pop-art. W: Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, Zebrali T. Richardson i N. Stangos, Przeł. Halina Andrzejewska,
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1980, s. 346.
Forum Recykling

1

E. Lucie-Smith, Pop-art. In: Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej. [Pop Art. In: Concepts of Modern Art.] Edited by Tony Richardson and Nikos Stangos. Translated into Polish by Halina Andrzejewska. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warsaw 1980, p. 346.
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klonowanie i samplowanie. Dlatego przedmiotem estetyzacji może stać się wszystko, także sfotografowane przez Piotra Kopika śmieci, które po przetworzeniu
malarskim, stały się przedmiotem artystycznej prezentacji na ścianach osiedlowego śmietnika. Bezużyteczne,
zdawałoby się, odpady zostały przetworzone w obiekty
sztuki, a artysta-kolekcjoner upodobnił się do śmieciarza, który nie tylko potrafi docenić wartość zepsutego,
wyrzuconego przedmiotu, lecz również wykorzystać go
i przetworzyć. Przykładem wykorzystania zużytych przedmiotów jako tworzywa artystycznego może być bazujący
na skasowanych biletach autobusowych projekt Warszawa 2003 – komunikacja publiczna Igora Przegrodzkiego.
Artystycznym surowcem wtórnym bywa zużyta odzież,
wykorzystywana m.in. w działaniach Małgorzaty Markiewicz. Artystka przerabiała ją, tworząc prezentowane na
wystawie 100% recyklingu nowe, fantazyjne dzianinyobrazy lub układała w kwiatowe ornamenty. W instalacji
Ciepło-zimno otuliła balustradę pałacu Potockich w Krakowie różnokolorowymi ubraniami, dzięki czemu „zimna”,
wiekowa architektura, stała się przez chwilę „cieplejsza”,
bardziej ludzka. Ubrania wykorzystywane w akcjach artystycznych Markiewicz od-kształcały się, tracąc pamięć
swej pierwotnej funkcji. Zużycie form jeszcze wyraźniej
zaznacza się w twórczości Jadwigi Sawickiej. Malowane przez artystkę bądź utrwalane na fotografiach stare
sukienki, komunijne ubranka, spodnie, koszule utraciły
swój fason i choć widzów kusi, by dopisać im jakąś historię, by umieścić je w jakimś kontekście, brak ku temu
jakichkolwiek podstaw. Opakowanie jest puste. W pracach operujących tekstem wykorzystywane przez artystkę przedmioty i słowa z odzysku, nagłówki gazet, wyświechtane frazesy oraz hasła reklamowe, zostają rozbite
na elementy składowe, „przycięte” do rozmiarów płótna
i pozbawione znaków diakrytycznych. Prze-pisanie tekstu, gęste upakowanie słów i przede wszystkim ich repetycja powodują destabilizację znaczeń. To, co zdawało się
dobrze oswojone, staje się niepokojąco obce, skłaniając
widzów do ponownego przemyślenia sensów słów.
Recykling w sztuce nie oznacza wyłącznie użycia
jako tworzywa wcześniej „zezłomowanych” przedmiotów. Można wiązać go także z procesem postprodukcji.
Termin ten zaczerpnięty ze słownika produkcji filmowej
i telewizyjnej, oznacza recykling idei lub wytworów
wcześniej istniejących, edycję znalezionego bądź zapożyczonego materiału. Artyści nie pytają o to, co mogą
zrobić nowego, ale co mogą zrobić, używając tworzyw,
jakie mają do swojej dyspozycji. Postawa ta spowodowała rozwinięcie różnorodnych strategii artystycznych,
które nie koncentrują się wokół produkcji obiektów, ale
przyjmują mniej spektakularne formy związane z przesunięciami znaczeń w obrębie ekonomii, designu i architektury, mające na celu ujawnienie lub wzmocnienie
społecznych więzi. Przykładem tak rozumianej postprodukcji była zorganizowana w Cieszynie przez Fundację
Galerii Foksal Akcja równoległa (2004). Większość prezentowanych w jej ramach projektów nawiązywała do historii konkretnych przestrzeni, jak kładka nad Olzą zbudowana przez francuskiego architekta Françoisa Roche w
miejscu, w którym od średniowiecza do lat 80. XX wieku
istniał most spinający obie części miasta.
Podobne działania mają miejsce w teatrze, zwłaszcza
w odniesieniu do teatralnych przestrzeni „znalezionych”,
prawdziwych miejsc, w których pokazywane są wzięte
z życia historie. Rozlicznych przykładów tego rodzaju
działań dostarcza działalność Teatru im. Modrzejewskiej
w Legnicy, sceny, która materią spektakli uczyniła zrujnowane hale fabryczne, postsowieckie koszary czy, jak
w Made in Poland (reż. Przemysław Wojcieszek, 2004),
przestrzeń blokowiska. W tego rodzaju działaniach równie
ważny co materialny, jest mentalny wymiar przywracania

In post-modern art, the idea of originality has been
replaced with cloning and sampling. Thus, anything can
become the object of aesthetisation. Let us take, for
example, rubbish photographed by Piotr Kopik, which
he reprocessed by painting and turned into elements
of an artistic presentation on the walls of a residential
dumpster. Seemingly useless waste has been transformed into works of art, while the artist-collector became
like a waste picker, who not only appreciates the value of
faulty or useless things, but also utilises and reprocesses
them. Another example of using old objects as art material was Igor Przegrodzki’s Warsaw 2003 – public transport project, where the artist used punched bus tickets.
Second-hand clothes can also serve as artistic recyclable
material, and so they did in the works by Małgorzata
Markiewicz. She altered the clothes to create exhibits
for her 100% Recycling show of brand-new, imaginative
knit-pictures and floral ornaments. In another installation called Warm-cold the artist wrapped up the balustrade of Potocki Palace in Cracow in colourful clothes,
thus making the ‘cold’ age-old architecture look a little
‘warmer’ and more humane. Clothes used by Markiewicz
in her artistic activities have been deformed and lost
memory of their original function. The worn-out form is
even more evident in the works by Jadwiga Sawicka. All
these tattered dresses, first communion suits, trousers
and shirts which she paints or photographs, have lost
their shape and although the audience are tempted to
invent their stories or put them in some context, there
are no grounds to do so. The packaging is empty. In
Sawicka’s text work, the objects she uses: second-hand
words, newspaper headlines, well-worn platitudes and
advertising slogans are divided into elements, cut to the
size of canvas and deprived of diacritics. Rewriting the
text, dense packing of the words and, most of all, repeating them, leads to the destabilisation of meanings.
What once seemed tamed, becomes disturbingly alien,
which makes the audience reconsider the meaning of
words.
Recycling in art does not only mean using ‘scrapped’
items as material. It can be also connected with postproduction process. The term, taken from the jargon
of film and television production, means recycling
ideas or works made before, editing the material found
or borrowed. Artists do not ask what new objects of art
they can create, but what they can do with the material
they already have at their disposal. This approach resulted in the development of various artistic strategies
which are not focused on the production of items, but
take less spectacular forms based on shifting meanings
from the domains of economy, design and architecture
with a view to showing or strengthening social relations.
An example of such postproduction was The Parallel Action (Akcja równoległa, 2004) carried out in Cieszyn by
Foksal Gallery Foundation. Most projects presented as
part of this event referred to history of particular places,
for instance a footbridge over the River Olza built by a
French architect François Roche in the same place where
a previous bridge had been linking two parts of the city
from Middle Ages to 1980s.
Similar trends can be seen in the theatre, especially
in ‘found’ theatrical spaces – real places where true-life
stories are shown. Numerous examples of such performances come from Modrzejewska Theatre in Legnica,
which looks for subject matter in devastated factories,
post-Soviet barracks or, like in Made in Poland (directed
by Przemysław Wojcieszek, 2004), large public housing
estates. In such activities, the spiritual aspect of ‘reviving’ forgotten places is as important as the material
element. The performance H. directed by Jan Klata and
with space design by Justyna Łagowska (Wybrzeże Theatre
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do życia zapomnianych przestrzeni. W H. w reżyserii
Jana Klaty i aranżacji przestrzennej Justyny Łagowskiej
(Teatr Wybrzeże w Gdańsku, 2004) Stocznia Gdańska,
na której terenie rozgrywał się spektakl, była labiryntem
i palimpsestem zarazem, figurą ponowoczesnej tożsamości przynależną wszystkim, którzy zostawili na niej swój
ślad, jednocześnie kwestionującą postać konstruktora
ogarniającego całość zapisu. Na plan sceniczny nakładał się plan historyczny – ciągle obecny w przedstawieniu za sprawą górującej nad halą zardzewiałej suwnicy,
niegdyś obsługiwanej przez Annę Walentynowicz, jedną
z legendarnych przywódczyń strajku w 1980 roku – nie
po to wszakże, by gloryfikować solidarnościową przeszłość, lecz pokazać, ile pozostało z jej ideałów.
2.
Wykorzystywanie różnego rodzaju odpadów cywilizacji jest we współczesnych sztukach wizualnych i teatrze,
podobnie jak przed półwieczem dla przedstawicieli francuskiego nowego realizmu, jednym z przejawów powrotu
realnego. Bowiem „realność – zwłaszcza dzisiaj – to tylko
usypisko martwej materii, martwych ciał, martwego języka”,2 osadzanie się szczątków dawnych kodów, z których wypędzono starą zawartość, aby uczynić je czymś
innym. Poza dobrze zadomowionym w teatrze polskim
już od lat 60. recyklingiem przedmiotów zużytych (obecnych zwłaszcza w twórczości Tadeusza Kantora, Józefa
Szajny i Wojciecha Krakowskiego) czy rozmaitych przetworzeń kostiumu teatralnego (np. w pracach Zofii de
Inez-Lewczuk), w najnowszym, postmodernistycznym
teatrze przekształcenia zużytych wzorców odbywają się
także w warstwie ideowej. W twórczości Krzysztofa Warlikowskiego i współpracującej z nim Małgorzaty Szczęśniak zużyte, romantyczne i modernistyczne mitologie
powracają w marzeniach sennych, domagając się powtórzenia. Teatr staje się miejscem odkrywania wypartych
treści i pokonywania traumy. „Wytracanie dawnych kodów i znaczeń poprzez ich przywoływanie – pisała Alicja
Kępińska – nie oznacza zagłady; ukazuje wszakże, że
tego, co minione nie da się ocalić w jego ówczesnej postaci”.3 Dlatego nawet wówczas, gdy jak w Dybuku (Teatr Rozmaitości w Warszawie, 2003), przedstawieniu,
w którym cytaty z malarstwa szkoły Fontainebleau i malowideł ze zniszczonych żydowskich synagog przeplatały się z nawiązaniami do wcześniejszych przedstawień
Warlikowskiego, widzowie mieli do czynienia ze znanymi
sobie, rozpowszechnionymi przez reprodukcje obrazami,
znajdowali się wobec nieznanego. To nie „nowość” zbijała ich z tropu, lecz rodzaj i tryb powtórzenia. Dyslokacja
znaczeniowa, prowadząca, jak zauważył Robert Smith,
do przejścia od ready made (obiektów znalezionych,
gotowych do natychmiastowego użycia) do re-made,
obiektów prze-tworzonych.
W świecie sztuki nie ma już surowych brył marmuru,
wszystkie, jak pisała Beata Frydryczak, zostały ociosane.
Artystom pozostaje na nowo pokryć je polichromią albo
wyrzeźbić w nich inny kształt.4 Mogą bawić się stylami,
przetwarzać różnorodne kody kulturowe, zestawiać ze
sobą przypadkowo dobrane motywy i techniki artystyczne, wykorzystując sprawdzone już formuły. Wszystkie te
eklektyczne zabiegi polegają, jak twierdzi Achille Bonito
Oliva, na wybieraniu elementów z przeszłości w zależności od doraźnych potrzeb. Stosowana jest przy tym zasada „zdrady”, polegająca na dawaniu w danych stylach
czy dziełach pierwszeństwa temu, co uboczne, margi-

in Gdańsk, 2004) was set in Gdańsk Shipyard, which
was made both a maze and a palimpsest. It constituted
a metaphor of post-modern identity, which belongs to
anyone who has contributed to it, and which questions
the existence of a constructor who is able to see the
whole picture. The historical background was visible on
the stage due to a rusty gantry crane towering over the
shipyard shop floor. The machine used to be operated
by Anna Walentynowicz, one of the legendary leaders
of 1980 strike and has been left there not to glorify the
Solidarity past, but to show how much was left of its
ideals.
2.
Making use of various scrap materials of the civilisation is in contemporary visual arts and theatre, like in
French New Realism half a century ago, one of the signs
that the real has come back. For ‘reality – especially today – is merely a heap of dead matter, dead bodies,
dead language’,2 debris of old codes which have been
deprived of their previous content to be turned into
something else. Besides recycling of used-up objects,
well established in Polish theatre since 1960s (in particular, in the work of Tadeusz Kantor, Józef Szajna and
Wojciech Krakowski), or various attempts to transform
theatrical costumes (e.g. in the works by Zofia de InezLewczuk), the recent post-modernist theatre reaches for
ideology to reshape well-used patterns. In the works by
Krzysztof Warlikowski and his collaborator, Małgorzata
Szczęśniak, all the clichéd, romantic and modernist
myths return in night dreams and demand repetition.
The theatre becomes a place where repressed material
can be rediscovered and trauma – overcome. ‘Eliminating previous codes and meanings by referring to them,’
as Alicja Kępińska wrote, ‘does not equal their erasure;
it shows, however, that whatever is gone cannot be retained in its past form.’3 In the performance of The Dybbuk
(TR Warszawa Theatre, Warsaw, 2003) citations from
Fontainebleau school paintings and murals from devastated Jewish synagogues were intertwined with references to previous Warlikowski’s performances. Still, the
audience had to face the unknown, even though they
dealt with well-known, frequently reproduced paintings.
It was not ‘the new’ that confused them; it was a kind
and mode of repetition. The dislocation of meaning, according to Robert Smith, led to a transition from readymade objects (found ready for instant use) to re-made
objects (reprocessed ones).
In the world of art there are no undressed marble
stones any longer. As Beata Frydryczak writes, all have
already been hewn. It only remains for artists to cover
them with polychrome or to impose a different shape
on them.4 Artists can play with styles, reprocess various
cultural codes, juxtapose randomly selected motifs and
techniques by means of well-tried formulas. As Achille
Bonito Oliva put it, all the eclectic work consists in selecting elements from the past for the purposes at hand.
Moreover, the rule of ‘betrayal’ applies, based on giving
priority to those styles or works which are secondary,
marginal and doubtful. Such practice is employed by
painters Sławomir Toman and Mariusz Dąbrowski, the
artists who take up the subject of still life but deprive
the old codes of their previous content to turn them into
something different from what they used to be. Dąbrowski’s paintings seem to be taking up a game with the
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nesowe i wątpliwe. Przykładem tego rodzaju praktyk są
malarskie prace Sławomira Tomana i Mariusza Dąbrowskiego. Artystów, którzy podejmując temat martwej natury, wypędzają starą zawartość z dawnych kodów, by
uczynić je czymś innym, niż uprzednio były. Mogłoby się
wydawać, że Dąbrowski podejmuje w swoich obrazach
grę z kontemplacyjno-estetyczną rolą martwej natury w malarstwie postimpresjonistycznym. Jednak jednolite tła jego prac, które mogą kojarzyć się zarówno
z pop-artem, jak i sztuką średniowieczną, sugerują, że nie
o zbliżenie się do jakichś idealnych wzorców tu idzie,
lecz grę z konwencjami. Tak właśnie interpretować
trzeba serię obrazów Roberta Maciejuka wyobrażających bohaterów dobranocek: misia Uszatka i Coralgola.
„Klasycznych” portretów, które równocześnie odwołują
się do genologicznych wyróżników martwej natury, pojmowanej jako vanitatywny obraz przemijania. Podobne
odczucia wywołuje zastąpienie przez Rafała Kowalskiego
w Arkadyjskich pasterzach mitologicznych postaci ze
słynnego obrazu Nicolasa Poussina, współczesnymi ludźmi.
„Przekład” jest tu niepełny, zafałszowany, także dlatego,
że format płótna jest o połowę większy od oryginału. Powtórzenie obrazu, jego ponowne odczytanie jest niedoczytaniem bądź, jak w tryptykach Kamila Kuskowskiego
z serii Ukrzyżowanie, przekształca się w dekonstruktywistyczną analizę skopiowanych z dzieł dawnych mistrzów
wyobrażeń przybitych do krzyża dłoni Chrystusa. Ich
znaczenie pozostaje „zamglone”, gdyż mamy zbyt skąpe
dane, by zrekonstruować pra-tekst. Każda próba przywołania przeszłości skazana jest na mylne, bo odarte
z pierwotnego kontekstu odczytanie, jest niepełna, fragmentaryczna.
Nie nowość zbija dziś z tropu, lecz rodzaj przetworzenia, któremu poddano dawne konwencje. Dotyczy to
także teatru, w którym recyklingowi podlegają dawne,
wydawałoby się zużyte konwencje sceniczne. W spektaklach Agnieszki Olsten i współpracującego z nią scenografa, Teodora Sobczaka, scena pudełkowa przekształca
się w panoptyczną klatkę, w której, jak w epatującym
dosłownością Solo (Teatr Wybrzeże w Gdańsku, 2002),
widzowie byli więźniami i strażnikami zarazem. W więziennym peep-show przez otaczające z trzech stron
scenę-celę okienka oglądali nie tylko pokazaną z całą
drastycznością fizjologię zbrodni, wymiotującego, wydalającego i onanizującego się skazańca, ale też samych
siebie. Zamiast doznawać skopofilistycznych przyjemności, byli świadkami inwazji obsceniczności. Pudło sceny,
będące dla naturalistów miejscem chłodnych, laboratoryjnych obserwacji, przekształciło się w pułapkę bez wyjścia. Determinizm środowiska jeszcze wyraźniej został
zaznaczony w Tartaku (Teatr im. Słowackiego w Krakowie, 2004). Spektaklu, w którym scena pudełkowa przekształciła się, całkiem dosłownie, w „pudło do patrzenia”
(Guckkasten). Przez szpary w ścianach widzowie podglądali życie mieszkańców postpegeerowskiej wsi. Spektakli Olsten nie należy jednak traktować jako świadectwa
polskiej rzeczywistości przełomu wieków, gdyż sceniczna camera obscura wyostrzała obraz, przełamując jego
publicystyczną dosłowność. Jak na hiperrealistycznych
obrazach, detale były zbyt precyzyjne, by mogły odnosić
się do jakiegokolwiek jednostkowego pierwowzoru. Realne było wypierane, a powracając, zakłócało powierzchnię
reprezentacji.
Nieustanny recykling idei, wartości, mód i stylów,
z którym mamy do czynienia we współczesnej kulturze, powoduje dekompozycję historii, jej przemianę
w strumień epizodów składających się na „wieczne teraz”.
Ponowoczesność odmawiając przeszłości prawa decydowania o czasie teraźniejszym, stara się, pisał Zygmunt
Bauman, „odciąć chwilę bieżącą z obu stron, wyjąć ją,
o ile się da, zarówno z historii, jak i z życiorysu. Skasować

contemplative and aesthetic role of still life and postimpressionist painting. However, the uniform background
of these pictures, which brings to mind both pop art and
medieval art, suggests that the idea is not to approach
the ideal but to play with the convention. This is also
how we should interpret a series of paintings by Robert
Maciejuk showing cartoon teddy-bear characters, Teddy
Drop-Ear and Coralgol. On the one hand, they are ‘classic’ portraits; on the other hand, they refer to genre characteristics of still life, understood as vanitas, transience
of life. We get a similar impression watching Rafał Kowalski replace mythological characters from the famous
Poussin’s painting Et in Arcadia ego with contemporary
people. The ‘translation’ here is incomplete and falsified,
also due to the fact that the canvas is twice as big as the
original. Repetition of the picture, its second reading is
in fact under-reading. It can also, like in the triptychs
by Kamil Kuskowski from The Crucifixion series, become
a deconstructive analysis of images of Christ’s hands
nailed to the cross, copied from the old masters of painting. Their meaning remains ‘blurred’, since we have too
little information to reconstruct the primary text. Each
attempt to recall the past is doomed to be misread, because without the original context it is incomplete and
fragmentary.
It is not the novelty that is confusing nowadays; it is
the way in which the old conventions have been reprocessed. This also applies to theatre, where old and apparently overused stage conventions are being recycled. In
performances by Agnieszka Olsten and her collaborating
stage designer Teodor Sobczak, the picture-frame stage
changes into a panoptic cage (for instance in the stunningly literal Solo, Wybrzeże Theatre in Gdańsk, 2002),
where the audience were prisoners and prison guards
at the same time. In the prison peepshow, through the
windows on three sides of the stage-cell, the audience
watched not only the anatomy of a crime shown in graphic detail, and a vomiting, excreting and masturbating
prisoner, but also themselves. Rather than enjoy scopophilic pleasures, they witnessed the invasion of obscenity. The stage space, which for naturalists was a place of
dispassionate laboratory observations, turned into a trap
with no way out. Deterministic character of the setting
was even more important in Tartak (Słowacki Theatre in
Cracow, 2004). In this performance, the picture-frame
stage quite literally changed into a ‘peepshow’ (Guckkasten). Through holes in the walls the audience were
able to peek at the inhabitants of a post-communist village. Performances made by Olsten should not, however, be treated as a documentary of Polish reality of the
turn of the century, because the stage camera obscura
sharpened the image, thus overcoming its journalistic
literalism. Like in hyperrealist paintings, detail was too
precise to apply to any specific original. The real was
suppressed, and, on the coming back, it disturbed the
surface of representation.
The constant recycling of ideas, values, fads and styles
which can now be observed in contemporary culture
leads to the decomposition of history, its transformation
into a string of episodes which together form the ‘permanent now’. According to Zygmunt Bauman, postmodernity, by refusing the past its right to determine the
present, tries to ‘cut off the present moment on both
sides and to isolate it, as much as possible, from both
history and an individual’s life. To cancel time in all forms
except a collection of present moments, always randomly ordered; to flatten the verticality of time to the level
of a currently experienced moment/episode’5. Being one
of the varieties of popular culture, the culture of repetition
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czas w każdej postaci innej, niż zbiór chwil bieżących,
zawsze w przygodnej tylko kolejności po sobie następujących; spłaszczyć pionowość czasu do poziomu przeżywanego momentu/epizodu”.5 Będąca jedną z odmian
kultury popularnej, kultura repetycji staje się paradygmatem współczesnych modeli pamiętania o przeszłości,
zwłaszcza w odniesieniu do, chętnie przywoływanych
w krajach byłego bloku wschodniego, lat 70. i 80. ubiegłego wieku, które, choć coraz wyraźniej podlegają uhistorycznieniu, ciągle pozostają bezpośrednio „przyległe”
do teraźniejszości.
Nieodległa, ciągle jeszcze obecna w ludzkiej pamięci
przeszłość miewa szczególnie perwersyjny posmak. Nie
bez znaczenia dla takiego obrazu PRL-u jest wpływ kultury popularnej, ale typowa dla niej radość „zdobywania świadomości historycznej za pomocą kina”, 6 nie jest
niczym innym jak pogrążaniem się w złudzeniach. Jest
przedstawieniem, nie powtórzeniem, odzwierciedlającym w przeniesionym w polskie realia lat 70. Rewizorze
(reż. Jan Klata, scen. Justyna Łagowska, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, 2003)
potocznych wyobrażeń o czasach PRL-u. Szczegóły wyposażenia typowego M-3 z tamtego okresu i wygląd sali,
w której odbywała się narada aktywu partyjnego, sprawiały wrażenie historycznego świadectwa. Jednak trudno uwierzyć, aby sekretarz partii, nawet niskiego szczebla zadowolił się standardowym mieszkaniem w bloku
z wielkiej płyty i czarno-białym telewizorem. Obraz historii uległ odkształceniu. Zamiast odbicia przeszłości,
widzowie oglądali na scenie jej atrapę.
Recykling utrwalonych w zbiorowej świadomości
„tekstów” historii ujawnia najrozmaitsze zjawy przeszłości, które ciągle straszą społeczeństwa postkomunistyczne Ich ucieleśnieniem są zarówno wyświetlane
w scenie rozpoznania fałszywego Rewizora portrety polityków rządzących Polską w ostatnim ćwierćwieczu, jak i,
będąca głównym elementem scenografii ...córki Fizdejki
(Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, 2004), Bitwa pod Grunwaldem. Słynny obraz
Jana Matejki, który w przedstawieniu Klaty i Mirka Kaczmarka jest komentarzem do „podboju” zachodnich ziem
Polski przez niemieckich inwestorów. Grając kliszami narodowej symboliki, Klata z równym okrucieństwem drwi
z polskich i unijnych stereotypów. W scenie będącej parodią uroczystości akcesyjnych, tłum wałbrzyskich bezrobotnych ściskał w dłoniach puste reklamówki zachodnich supermarketów, żałosny znak ich przynależności do
zjednoczonej Europy. Zgrzyt tym wyraźniejszy, że wciągnięta na maszt gwiaździsta flaga, urwała się i spadła na
ziemię. Jeszcze boleśniej, bo odnosząc się do ciągle niezabliźnionych ran przeszłości, z traum narodowej historii
drwiły pożywiające się chipsami, wygłodniałe indywidua
w obozowych pasiakach. Jakby tego było mało Fizdejko
tańczył do muzyki Chopina taniec, w którym wcielił się
w postać króla Zygmunta I, przyjmującego hołd pruski,
jako Rejtan rozdzierał szaty, był też Wałęsą przeskakującym przez płot. Mimo że obiekt, do którego odsyła reprezentacja, jest bezpowrotnie stracony, to prześladujący
Polaków, mocno już wyeksploatowany dyskurs o przeszłości, ciągle pozostaje, jak pokazuje Klata, punktem
odniesienia dla budowania narodowej tożsamości.
3.
Surowce dla artystycznego recyklingu można odnaleźć wszędzie, na śmietnisku historii sztuki i wśród
przedmiotów codziennego użytku: krawieckich wykrojów, instrukcji prania oraz prasowania odzieży. Mogą
nimi stać się najrozmaitsze wzorce wizualne: ilustracje
zaczerpnięte z medycznych podręczników, znaki drogowe,
5
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is becoming a paradigm of contemporary models of remembering the past. It applies especially to the 1970s
and 1980s, the decades so readily recalled in post-communist countries as the years still directly ‘adjacent’ to
the present although more and more historicised.
The fairly recent past, still fresh in human memory,
can have a particularly perverse flavour about it. The
influence of popular culture is not without significance
for such an image of the Communist Poland. As pop art,
however, happily indulges in ‘getting historical awareness
by means of the cinema,’ 6 it only plunges into illusions.
It is a mere representation, not a repetition, which
reflects only popular notions of the times, such as those
shown in The Government Inspector transferred into
Polish reality of the 1970s (directed by Jan Klata, script
by Justyna Łagowska, Szaniawski Drama Theatre in Wałbrzych, 2003). Interior design details of a typical flat
from those days and of the hall where a meeting of party
officials was taking place, gave the impression of a
historical ‘testimony’. Yet it is hard to believe that a party official, even one of low rank, settled for a standard
flat in a concrete block and a black-and-white TV. The
historical realities were distorted. Instead of a reflection
of the past, the audience watched just its semblance on
the stage.
Recycling of historical ‘texts’ stored in the collective
memory brings back various ghosts of the past, which
are still haunting post-communist societies. They materialise as portraits of Polish politicians of the past 25
years, screened in the scene where the false government inspector’s identity is discovered, or as the Battle of Grunwald painting, which is the central element
of stage scenery in ...córki Fizdejki (Szaniawski Drama
Theatre in Wałbrzych, 2004). In this performance by
Klata and Mirek Kaczmarek, the famous painting by Jan
Matejko becomes a comment on the ‘conquest’ of Western Poland by German investors. Playing with clichés
of national symbolism, Klata cruelly ridicules both Polish
and EU stereotypes. In the scene which is a parody of EU
accession ceremony, the mob of unemployed Wałbrzych
inhabitants clutch empty carrier bags of Western supermarkets – a pathetic symbol of their membership in the
united Europe. The clash is even clearer as a starry flag
breaks off and falls down right after it is hoisted up. It
is even more painful as some ravenous crisp-devouring
characters wearing striped concentration camp uniforms
reopen old wounds and mock traumas of the nation’s
history. As if that were not enough, Fizdejko dances to
Chopin’s music, and in the dance he personates king Sigismund I the Old accepting Prussian homage from the
Teutonic knights, then Tadeusz Rejtan, a Polish nobleman during his dramatic protest against the first partition of Poland, and finally Lech Wałęsa jumping over
the fence of Gdańsk Shipyard during Solidarity strikes.
Although the object referred to is irretrievably lost, Klata
proves that the much overused discourse of the past,
which keeps haunting Poles, remains a point of reference
for building national identity.
3.
The material for artistic recycling can be found anywhere: on the waste heap of history of art and among
everyday items: sewing patterns, care labels and ironing instructions. Any visual can be recycled: pictures
from medical handbooks, road signs, school wall charts,
works by old masters, advertising leaflets, calendar photos, press photo reports, postcards, stencil pictures,
emoticons, mobile phone wallpapers, tattoo patterns, or
even, as shown in one cycle of paintings by Ivo Nikić,
6
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plansze dydaktyczne, dzieła dawnych mistrzów, ulotki reklamowe, zdjęcia z kalendarzy, prasowe fotoreportaże,
kartki pocztowe, motywy odwzorowywane za pomocą
szablonów, emotikony, tapety telefonów komórkowych,
wzorniki tatuaży, a nawet, jak w jednym z cykli obrazów
Ivo Nikicia, fotografie dokumentujące dopiero co wykonane na skórze dziary. Trudno oprzeć się wrażeniu, że
wszystko już było, że uczestniczymy w ponowoczesnej
grze ze sztuką, w której otaczający świat traktowany
jest jak wzornik pełen gotowych do powielania obrazów.
Ilustracją tego rodzaju – opartej na recyklingu już istniejących motywów malarskich – strategii artystycznej
są Rośliny zdobnicze Roberta Maciejuka. Seria kompozycji kwiatowych nawiązujących do rycin z renesansowych
zielników, imieninowych pocztówek, wzorów na tapetach
i meblach. Banalnych wizerunków, które wyglądają wiarygodnie, mimo iż nie są kopiami w ścisłym tego słowa
znaczeniu, lecz opartymi na recyklingu „tekstami z tekstów”. Przy czym wizja rzeczywistości zaczerpnięta jest
w nich z tak wielkiej ilości źródeł, że absolutnie nie sposób zrekonstruować ich wzorców. Podobnie rzecz się ma
z obrazami Ryszarda Góreckiego, który, posługując się
techniką samplowania, dokonuje malarskiego przetworzenia komunikatów giełdowych, danych statystycznych
oraz przekazów reklamowych.
Najważniejszym punktem odniesienia dla współczesnej sztuki jest kultura popularna. Świadczą o tym zarówno sposoby obrazowania, jak i zaczerpnięte z popkultury motywy, często – jak w „ludowych” wycinankach,
w które Katarzyna Kmita wplata motywy pochodzące
z kreskówek Disneya – wymieszane z tematami zaczerpniętymi z innych rejestrów kulturowych. Rozdzielenie tego, co wysokie i niskie, banalne i wzniosłe staje
się, czego wyrazistym przykładem są obrazy Radosława
Szlagi, niemożliwe. Dotyczy to także współczesnego teatru, który zamiast do własnej, teatralnej tradycji, coraz
częściej odwołuje się do kina gatunków. Posługując się
montażem oraz techniką samplingu, reżyserzy i scenografowie robią wszystko, by widzowie nie mogli uwolnić
się od natrętnego poczucia déjà vu(e), a równocześnie
nie byli w stanie rozszyfrować wszystkich jego przyczyn.
W spektaklach Mai Kleczewskiej i Katarzyny Borkowskiej piętrowe zapożyczenia tworzą rzeczywistość zapośredniczoną, ulepioną z klisz reportaży telewizyjnych
i filmów, będących symboliczną projekcją świadomości
bohaterów. Makbet (Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu, 2004) był zabawą konwencjami kina gangsterskiego, zaś w Śnie nocy letniej, (Stary Teatr w Krakowie,
2006) najbardziej erotycznej z sztuk Szekspira, nocny
klub, w którym toczyła się akcja, wydawał się żywcem
przeniesiony z któregoś z filmów Pedra Almodóvara.
Kleczewska i Borkowska portretują zło skrywające się
w banale codziennego życia. Ale potrafią także, jak w
rozgrywającym się w realiach zapyziałego, prowincjonalnego miasteczka Woyzecku (Teatr im. W. Bogusławskiego
w Kaliszu, 2005), nadać przestrzeni moralitetowy wymiar. Obecność punctum, szczegółu ujawniającego duchowy wymiar rzeczywistości, odbiera przestrzeniom ich
spektakli jednoznaczność. Coś znajomego, swojskiego
przeradza się we własne zaprzeczenie, staje się freudowskim „niesamowitym” (das Unheimliche).
Punctum jest rysą na „oknie” reprezentacji, kierującą uwagę na autoreferencyjny charakter przedstawienia.
Taką rysą bywa wyolbrzymienie. Jedną z cech kultury
popularnej jest estetyzacja, nacisk na formę, przesłaniającą czy wręcz maskującą treść. Jej nadmiar prowadzi do obojętności, anestetycznej ślepoty, przed którą
Klata i współpracujący z nim scenografowie bronią się,
sięgając po kicz. W Trzech stygmatach Palmera Eldricha (scen. Justyna Łagowska, Stary Teatr w Krakowie,
2006), przedstawieniu, którego scenografia parodiowała

photographs of tats which have just been made on the
skin. One cannot help feeling that everything has already
happened, that we are taking part in a postmodern play
with art, where the world around us is merely a pattern
book full of images ready to be reproduced. An example
of such artistic strategy based on recycling of the existing painting themes is Decorative Plants by Robert Maciejuk. It is a series of flower compositions which draw
on prints from Renaissance herbaria, birthday cards,
wallpaper and furniture patterns. The banal images look
credible even though they are not copies in the true sense of the word, but ‘texts made of texts’ based on recycling. Moreover, the vision of reality in them has so many
sources that it is absolutely impossible to trace back the
original patterns. A similar case is that of paintings by
Ryszard Górecki, who uses sampling to reprocess stock
exchange announcements, statistical data and advertising messages.
The central point of reference for modern art is popular culture. It shows in the ways of depicting things
as well as in pop-cultural motifs. The latter are often
mixed with themes taken from other cultural registers,
like in ‘folk art’ paper cuttings which Katarzyna Kmita
likes to interlace with Disney cartoon motifs. Separating
the high from the low and the banal from the noble
becomes impossible, which is clearly illustrated by
paintings of Radosław Szlaga. The same applies to contemporary theatre, which, instead of its own theatrical
tradition, relies more and more often on film genres.
Using various editing and sampling techniques, theatre
directors and stage designers do everything so that the
audience could not escape a persistent déjà vu, but at
the same time would not be able to decode all of its
sources. In performances by Maja Kleczewska and Katarzyna Borkowska, multi-layered borrowings make up
the mediated reality full of clichés from TV documentaries and films which constitute the symbolic projection
of characters’ consciousness. Their Makbeth (Jan Kochanowski Theatre in Opole, 2004) was a play with gangster
film conventions, while in A Midsummer Night’s Dream
(Old Theatre in Cracow, 2006), the most erotic of all
Shakespearian plays, the night club where the plot was
set seemed to be something straight out of a film by
Pedro Almodóvar. Kleczewska and Borkowska depict evil
hidden in the banality of everyday life. They also know
how to give a morality play aspect to a performance,
which shows in Woyzeck (Bogusławski Theatre in Kalisz,
2005), whose plot is set in a squalid provincial town. The
presence of punctum, a detail which reveals the spiritual dimension, breaks the unambiguity of performance
space. Something familiar and well-known turns into
its negation and becomes the Freudian ‘Uncanny’ (das
Unheimliche).
The punctum is a scratch on the ‘window’ of representation, turning the audience’s attention to the selfreferential character of a performance. One kind of such
a scratch is exaggeration. A characteristic feature of popular culture is aesthetisation – focus on the form, which
overshadows or even masks the content. Too much form
can lead to indifference, some sort of anaesthetic blindness, which Klata and his collaborating stage designers
try to fend off by means of kitsch. In The Three Stigmata of Palmer Eldritch (stage design by Justyna Łagowska, Old Theatre in Cracow, 2006), the scenery parodied
the style of old-fashioned science-fiction films and druginduced visions of Martians were set in paradise beaches.
Similar ‘romanticism’ showed in the background of Hamlet and Ofelia’s meeting in H: the spotlight imitating the
sun and palm tree patterned curtains parodied ideals of
happiness taken from third-rate soap operas. Everything
on the stage was an imitation, a repetition of the most
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stylistykę staroświeckich filmów science-fiction, narkotykowe wizje mieszkańców Marsa rozgrywały się
w scenerii rajskich plaż. Równie „romantycznie” wyglądało tło spotkania Hamleta z Ofelią w H: imitujący słońce reflektor i przyozdobione palmowym wzorem zasłony,
parodiujące wyobrażenia o szczęściu wzięte z trzeciorzędnych oper mydlanych. Wszystko było w tej scenie
imitacją, powtórzeniem najbardziej strywializowanych
klisz kultury popularnej. Ale nie o grę tandetą szło Klacie. „Oswojony” kicz pełni w jego spektaklach funkcję demaskatorską. Wielki, oleodrukowy wizerunek Chrystusa
z gorejącym sercem, który niczym reklamowy billboard
dominował nad sceną w Lochach Watykanu (scen. Justyna Łagowska, Wrocławski Teatr Współczesny, 2004) pokazywał skutki supermarketyzacji religii, polegającej na
utożsamianiu wiary z jej skomercjalizowanymi symbolami. Żonglując odniesieniami do kultury konsumpcyjnej,
ujawniał obecność skrywającej się za tęczowobarwną fasadą Disneylandu, żelaznej klatki racjonalności. Religia,
śmierć, miłość – wszystko, co nie mieści się w niej – jest
przez „człowieka kiczowego” redukowane do granic dostępnego mu doświadczenia. Dlatego we wrocławskim
przedstawieniu wyparta ze współczesnej kultury śmierć
kryła się pod zakrywającymi twarze maszynistów maskami z wizerunkami Myszki Miki.
4.
Większość wizerunków produkowanych przez współczesną kulturę jest już tylko symulakrami – pozbawionymi
oryginału kopiami kopii. Co prawda, jak zauważa Abigail
Solomon-Godeau, widzowie podejrzewają, że oglądane
przez nich obrazy są transkrypcją czegoś, ale ich pierwowzór staje się coraz trudniejszy do uchwycenia. Coraz
trudniej jest ustalić pierwszeństwo rzeczywistości wobec
sztuki. W tej iluzoryczności wynikającej z braku pierwowzoru, w tym, że media elektroniczne zdjęły z rzeczy
powierzchnię, by poddać ją niekończącym się obróbkom
i przekształceniom, Baudrillard dostrzega ich uwodzicielską siłę. Szczególnie mocno podlega jej malarstwo.
Podążając tropem twórczości Luca Tuymansa, malarze
przetwarzają źródła ikonograficzne, z których czerpią,
w taki sposób, by zatrzeć pierwowzór i tym samym wyrazić
to, co niewyrażalne, tajemnicę, która umykając poznaniu, sytuuje się w sferze przeczuć i niedomówień. Portret
dobrotliwego, starszego człowieka przekopiowany przez
Rafała Jakubowicza ze zdjęcia prasowego przedstawia
„doktora Death” – Jacka Kevorkiana, konstruktora maszyny ułatwiającej popełnienie samobójstwa. Za malarskimi znakami skrywa się dramatyczna historia, ale autor
obrazu nie daje widzom żadnej wskazówki ułatwiającej
jej rozpoznanie. Nieoczywistość pierwowzoru powoduje
unpleasure – uczucie niewygody, u podłoża którego leży
niemożność pełnej identyfikacji oglądanego obrazu. Douwe Fokkema nazywa tę przykrość zjawiskiem „logicznej
niemożności”. Mimo iż sądzimy, że potrafimy rozpoznać
źródło obrazu, jawi się nam on jako coś obcego. Natomiast Jean Baudrillard utożsamia ją z iluzją, którą należy rozumieć „nie jako simulacrum czy nierzeczywistość,
lecz jako wyłom w zbyt dobrze znanym, zbyt dobrze pamiętanym, za bardzo uzgodnionym i za bardzo rzeczywistym świecie”.7 Wyrazistym przykładem tego zjawiska
jest twórczość Wilhelma Sasnala. Jego malarstwo jest
sztuką znikania, w której najważniejsze jest to, czego nie
widać, czego tylko się domyślamy. Pierwszy plan bywa
prześwietlony albo niedoświetlony, kontury przedmiotów
rozmywają się, powierzchnię płócien znaczą spękania
i „brudy”. Wszystko, co zbędne podlega eliminacji, jak w
muralu skopiowanym na tylniej elewacji Bielskiego Biura
Wystaw Artystycznych z jednej ze stron komiksu Manus
Arta Spiegelmana, z której usunięto wszystkie postaci.

trivialised pop-cultural clichés. But Klata did not intend
to play with gimcrackery. The controlled use of kitsch
played a revealing role. A huge cheap reproduction of
the flaming Sacred Heart of Jesus Christ, which dominated the stage like a billboard in Lafcadio’s Adventures
(stage design by Justyna Łagowska, Teatr Współczesny
in Wrocław, 2004) presented the results of commercialisation of religion, which results from equating faith with
its commercialised symbols. By juggling with references to consumer culture, he revealed the iron cage of
rationalism behind the rainbow-coloured façade of Disneyland. Religion, death, love – anything outside it – is
reduced by ‘homo kitsch’ to the limits of his experience.
This is why in this performance death, suppressed in the
contemporary culture, hides under Mickey Mouse masks
worn by engine drivers.
4.
Most images produced by contemporary culture are
just simulacra – copies of copies without originals. Admittedly, as Abigail Solomon-Godeau points out, the
audience suspect that the images they see denote
something, but the original image is becoming more and
more difficult to grasp. It is becoming increasingly hard
to determine precedence of reality over art. In this illusory quality resulting from the lack of the original, in the
fact that electronic media have deprived objects of their
surface to be continually processed and transformed,
Baudrillard sees their irresistible attractiveness. Painting
is particularly sensitive to this process. Following in the
footsteps of Luc Tuymans, painters process iconographic
sources and use them trying to efface the original and
thus to express what is inexpressible – a mystery which,
escaping cognition, lies in the realm of intuition and obliqueness. The portrait of a kind-hearted elderly man
copied by Rafał Jakubowicz from a press photo shows
‘Dr. Death’, Jack Kevorkian, a constructor of a euthanising suicidal machine. There is a dramatic story behind
the image, though the painter does not provide viewers
with a clue to notice it. Lack of obvious reference to the
original evokes ‘unpleasure,’ the feeling of discomfort
which originates when we are not able to identify the
picture fully. Douwe Fokkema calls this discomfort the
phenomenon of ‘logical impossibility’. Although we think
we can recognise the source of an image, it appears as
something foreign to us. Jean Baudrillard, on the other
hand, identifies it with an illusion which should be understood ‘not as a simulacrum or unreality, but as a flaw in
the too familiar, too well-remembered, too well-ordered
and too real world’7. There is a clear example of this phenomenon in the works by Wilhelm Sasnal. His painting
embodies the art of disappearance, with the invisible as
the core we can only suspect. The foreground is often
overexposed or underexposed, contours are blurred,
canvas surface is cracked and ‘dirty’. All the unnecessary elements are eliminated, like in the mural on the
back elevation of the Art Exhibitions Office in BielskoBiała, copied from Art Spiegelman’s comic book Maus,
from which all characters have been removed. Sasnal,
by copying various visual patterns in his works, focuses
on rewriting. Thus, he escapes the trap of similarity. He
challenges all kinds of analogy to reveal what lies hidden
under the surface of paintings.
Post-media painting is inspired by press photos, images reproduced on the Internet, computer games, film
stills and TV images. Little wonder then, that separating
reality from fiction in this kind of painting is becoming
increasingly difficult. A model for The Private Collection
by Karol Radziszewski was polaroid photographs, reproduced on canvas, rescaled and monumentalised. It is
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Sasnal przemalowując najrozmaitsze wzorce wizualne, kładzie nacisk na prze-pisanie. Tym samym ucieka
przed pułapką podobieństwa. Rzuca wyzwanie wszelkim
analogiom, wydobywając to, co ukryte pod powierzchnią
obrazów.
Malarstwo post-medialne czerpie inspiracje z fotografii
prasowych, wizerunków reprodukowanych w Internecie,
gier komputerowych, kadrów filmowych i obrazów telewizyjnych. Nic więc dziwnego, że coraz trudniej jest w nim
oddzielić rzeczywistość od fikcji. Wzorcem dla Kolekcji
prywatnej Karola Radziszewskiego są przemalowane na
płótno, przeskalowane i zmonumentalizowane polaroidy.
Zbiór portretów, na który prócz „zezłomowanych” zdjęć
z prowadzonego przez artystę fotograficznego bloga,
złożyły się slogany i szkicowe, jakby rysowane z pamięci
wyobrażenia słynnych osobistości XX wieku. Natomiast
tematy „wziętych prosto z życia” obrazów Marcina Maciejowskiego pochodzą z telewizji, prasy brukowej i filmu.
Z Reality TV wywodzą się także schematyczne konflikty
prezentowane w nowym dramacie. Zamiast fragmentu
rzeczywistości widzowie teatralni otrzymują zbiór kadrów pochodzących z „odzysku”. Pojawiające się w spektaklach projekcje rozszerzają i porządkują przestrzeń.
Bywają też wykorzystywane w zakończeniach przedstawień, poświadczając związek współczesnej dramaturgii
ze schematami narracyjnymi typowymi dla widowisk telewizyjnych. Kamera staje się narzędziem uwiarygodniania narracji, zwłaszcza wówczas, gdy, jak w Padnij (reż.
Piotr Waligórski, Teatr Wybrzeże w Gdańsku, 2004),
przedstawieniu wystawionym w ramach STM, wykorzystywana jest typowa dla amatorskich nagrań wideo,
podwójność reprezentowania i bycia reprezentowanym.
W jednej ze scen przedstawienia żona majora masturbowała się przed kamerą, by w ten sposób, za pośrednictwem optycznej protezy obiektywu, zbliżyć się do męża.
Jakby na potwierdzenie tezy, że wszystko, co dotąd było
przeżywane bezpośrednio, oddaliło się w przedstawienie.
Innym źródłem inspiracji dla twórców teatralnych bywa
wirtualna rzeczywistość, czy ściślej, jak w przygotowanym przez Warlikowskiego i Szczęśniak Krumie (TR Warszawa i Stary Teatr w Krakowie, projekcje filmowe Paweł
Łoziński, 2005), zasady obowiązujące w grze The Sims
2. W przestrzeni tego spektaklu nic nie było dookreślone.
Reżyser burzył konstrukcję sztuki, przenosząc na początek spektaklu finałowy monolog Kruma. Na ekranie pojawiły się napisy informujące o śmierci jego matki, widać było skadrowane fragmenty ciała głównego bohatera
i jego rozpacz. Równocześnie w planie scenicznym ten
sam Krum, pełen samozadowolenia, oświadczał matce,
że wrócił do domu. Gra zaczynała się od początku.
Według Jeana Baudrillarda dzięki renowacji, rehabilitacji, rewizjom i recyklingowi, to, „co zniknęło, pojawia się ponownie. Ale nie ma już tego samego znaczenia
i nie należy do porządku estetycznej przygody. Należymy do porządku fetyszyzmu, który nie ma już końca,
ponieważ koniec znajduje się za nami. Po ruchu wstępującym dokonuje się zstępujący ruch nowoczesności.
Po ruchu analitycznym i dynamicznym, ruch ironiczny
i pośmiertny”.8 Świat można już tylko prze-pisywać, lecz
wbrew pesymistycznym prognozom francuskiego teoretyka kultury, dzięki temu to, co wydaje się być odpadem,
można go ponownie przekształcić w sztukę.

a collection of portraits which contains, besides ‘scrapped’
photos from the artist’s photo blog, also slogans and
sketchy portraits of 20th century celebrities, as if drawn
from memory. The themes of ‘true-life’ paintings by
Marcin Maciejowski, on the other hand, come from television, tabloid press and films. Also reality TV is a source
of schematic conflicts presented in new drama. Instead
of reality bits, the audience watch a collection of ‘secondhand’ stills. Film projections appear in performances
to expand and organise the space. They are also used
at the end of shows, thus revealing the relationship of
contemporary drama with narrative patterns typical for
television shows. A film camera is becoming a tool for
authenticating narration. A case in point is Padnij (directed
by Piotr Waligórski, Wybrzeże Theatre in Gdańsk, 2004),
a performance of the STM cycle of verbatim plays, which
uses the amateur-like camcorder quality of showing and
being shown at the same time. In one of the scenes a
major’s wife masturbates in front of a camera in order
to be closer to her husband with the aid of the optical prosthesis of a lens. In a way, it confirms the thesis
that whatever used to be experienced directly, has now
distanced itself into a show. Another source of inspiration for theatre artists can be virtual reality, or, more
specifically, computer games. It is illustrated by Krum,
prepared by Warlikowski and Szczęśniak (TR Warszawa
and Old Theatre in Cracow, film projections by Paweł
Łoziński, 2005), which made use of game rules from The
Sims 2. Nothing in the space of this performance was
clearly specified. The director broke the structure of the
play by moving the final Krum’s monologue to the beginning. Information about Krum’s death, close-ups of his
body and his despair were screened. At the same time,
the very same Krum appeared on the stage and cheerfully informed his mother he had just come back home.
The game was restarted.
According to Jean Baudrillard, thanks to renovation,
rehabilitation, revision and recycling, ‘what has disappeared, can reappear. But it does not have the same importance, it does not belong to the paradigm of aesthetic adventure. We belong to the paradigm of fetishism,
which will never end as the end is already behind us.
The ascending movement is followed by the descending
movement of modernity. The analytical and dynamic
movement is replaced by the ironical and posthumous
movement’8. The world can only be rewritten now, but
contrary to pessimistic predictions of the French theorist
of culture, this way the apparent waste can be transformed into art again.
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Sztuka i recykling
Idea recyklingu, zdaje się nie być tak odległą od
sztuki jak można by sądzić. Właściwie, gdyby zawęzić
definicję recyklingu do „ponownego użycia wcześniej
użytych przedmiotów”, to można by nawet stwierdzić, iż
sztuka jest wiecznym recyklingiem. Jako, że już od samego początku artyści posługiwali się znanymi formami
wizualnymi tak, aby stworzyć swoje własne. Powyższa
perspektywa wyznaczająca kontekst dalszych rozważań,
mimo iż może wydawać się zbyt szeroką czy pojemną, to
jednak broni się dobrze, nawet opierając się na prawnej
czy technicznej definicji recyklingu. Bowiem jak podaje internetowa encyklopedia Wikipedia: Według Ustawy
o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2001 nr
62 poz. 628) pod pojęciem recyklingu „rozumie się taki
odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie
produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału
o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu”.
Bliski związek pomiędzy sztuką a recyklingiem widoczny jest także na płaszczyźnie językowej, zwłaszcza
w języku angielskim, gdzie czasownik „recycle” oznacza
nie tylko przerabianie i odzyskiwanie materiałów wtórnych, lecz także odnawianie starych budynków oraz
ponowne używanie idei i pomysłów. Warto także zauważyć, że w języku angielskim przedrostek „re” denotuje powtórne wykonanie jakiejś czynności, jak choćby
w przypadku „write” – pisać , „rewrite” – przepisać. Dlatego dołączony do czasownika „cycle” – oznaczającego
zmieniać się cyklicznie, krążyć – symbolizuje powtórne
rozpoczęcie pewnego cyklu.
Architektura
W kontekście sztuki tradycyjnej, ale także powyższych
rozważań lingwistycznych, dobry przykład różnorodnie
rozumianego recyklingu i to na wielu płaszczyznach, stanowić może architektura. Po pierwsze koncepcja każdej
budowli będącej kwintesencją danego stylu zostaje wielokrotnie użyta przez kolejnych architektów. A wszystkie
dalsze realizacje są nieco inne w zależności od lokalnych
różnic kulturowych, klimatu, dostępnych materiałów budowlanych, czasu itp. Dlatego też idea katedry gotyckiej
uosabiająca początkowo architektoniczną „gotyckość”
w ogóle, pozostała sobą, choć została przetworzona
czasami nawet dość radykalnie przez kolejnych budowniczych. Pozostając przy gotyku, łatwo odnaleźć także
inny przykład recyklingu w architekturze, a mianowicie
styl neogotycki, uosabiający wszechstronną koncepcję
historyzmu w sztuce budowania i oznaczający powtórny
cykl funkcjonowania określonych form architektonicznych. Rodzajem architektonicznego recyklingu jawi się
więc także eklektyzm, spajający w nową całość zarówno
stare koncepcje artystyczno-teoretyczne, jak i konkretne elementy architektoniczne.
Sztuki piękne
Także z perspektywy sztuk plastycznych, recykling
postrzegany być może jako jeden z naturalnych czy
wręcz fundamentalnych procesów, jakim podlegają dzieła sztuki.
Wybitny historyk sztuki Jan Białostocki stwierdził nawet, iż obrazy czy schematy wizualne mimo, iż stworzone w specyficznym czasie przez konkretnego twórcę dla
określonej publiczność rozpoczynają swoje własne życie
przez następne epoki, ulegając swoistym przemianom
(J. Białostocki, Teoria i twórczość... 1961, s. 139), które
dzisiaj nazwalibyśmy właśnie recyklingiem. Pożytkując tę
myśl do naszych rozważań, należałoby podkreślić, iż każdy twórca bez względu na swoją proweniencję odnosi się
do ogromnego dziedzictwa wizualnego, prowadząc dialog
nie tylko z otaczającą go rzeczywistością, lecz także z już
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Art and recycling
The idea of recycling seems not to be as distant from
art as we may think. In fact, if we narrow down the
definition of recycling to: reusing already used objects,
we may even state that art is a kind of the external
recycling since, from the very beginning, artists employed well-known visual images to create their own works.
Although the above perspective marking out the context
of my considerations may seem to be un umbrella term,
it defends itself even if treated on the basis of legal or
technical definition since according to European Commission recycling means “the recovery of waste into products, materials or substances whether for the original,
or other purposes.” (http://ec.europa.eu/environment/
waste/index.htm)
A close relationship between art and recycling can be
also seen at the level of language, because a verb “to
recycle” means not only to use something again but also
to alter or adapt for new use without changing the essential form or nature, to use again in the original form
or with minimal alteration, and to cause to pass through
a cycle again.
Architecture
In the context of traditional art but also the above
linguistic deliberations, a good example of a broadly perceived recycling in art is architecture. Firstly, the concept of the structure being the essence of a particular
architectonic style is employed time and time again by
consecutive architects. And all subsequent realizations
are a bit different depending on local cultures, climate,
available building materials, times etc. Therefore, the
idea of a gothic cathedral representing at the beginning
the “gotihcness” remained the same although it was recycled sometimes even dramatically. As far as gothic is
concerned, it is easy to find out another example of recycling in architecture, namely neogothic style symbolizing a broad conception of historicism in the art of building and denoting a repeated cycle of functioning certain
architectonic forms. Similarly, we may view eclecticism
– a style uniting old artistic conceptions and specific architectonic elements in one coherent entirety.
Fine arts
As far as fine arts are concerned, recycling appears
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istniejącymi reprezentacjami. Posługując się znanymi,
często „zużytymi” czy „znoszonymi” schematami wizualnymi, artyści odzyskują ich pierwotny potencjał, nadając
im nową formę. Koncepcję tę Białostocki egzemplifikuje dziesiątkami przedstawień prezentujących ten sam
schemat wizualny wykorzystywany przez następujące
po sobie kultury czy epoki. Jednym z nich jest ugruntowane w starożytności przedstawienie boskiej matki z cudownym dzieciątkiem, czyli Ptolemejskiej Izydy z małym
Ozyrysem na kolanach (ilustracja – Wikipedia), które za
sprawą wczesnośredniowiecznych twórców przekształca
się w obraz Panny Marii z Dzieciątkiem Jezus (ilustracja
– Wikipedia), a ten z kolei staje się genezą sformułowanego w szesnastowiecznej Europie obrazu Pieta (ilustracja – Wikipedia), (Białostocki op. cit., s. 142). Co więcej,
dzisiejsi fotograficy, zwłaszcza reporterzy wojenni często
posługują się schematem matki pogrążonej w smutku,
trzymającej na kolanach martwe ciało syna. Fotografie
te przedstawiają rozpacz już nie matki Boga, cierpiącej
Piety, ale matki człowieczej, jednak powtarzając znany
schemat wizualny zrównują boleść każdej matki, sakralizując w ten sposób cierpienie sfotografowanej kobiety.
Inny przykład powtórnego użycia tego samego schematu wizualnego to przetworzony przez sztukę wczesnochrześcijańską wizerunek greckiej bogini zwycięstwa
– Nike (ilustracja – Wikipedia), nazwanej przez Rzymian
Wiktorią (ilustracja – Wikipedia), przedstawianej jako
młoda kobieta ze skrzydłami, stanowiąca prototyp anioła
(ilustracja – Wikipedia). Odrzucając kobiecość jako element nader podejrzany, czego dowód dać miała pierwsza
istota żeńska – Ewa, ulegając namowom szatana, Kościół
katolicki stworzył schemat wizualny skrzydlatej postaci,
jakże popularnej do dziś. Bliski związek Nike i anioła wydaje się tym bardziej silny, gdy porównamy własności
starożytnej bogini z Archaniołem Michałem (ilustracja –
Wikipedia), zaprawionym w boju, i także zawsze zwyciężającym, księciu aniołów. Naturalnym jest więc to, iż ta
sama forma wizualna nabywa nowe znaczenia, przechodząc swoisty recykling. W rezultacie istniejący i ugruntowany typ reprezentacji wizualnej stopniowo zmienia
swój charakter kulturowy, pozostając niezmienionym lub
zmienionym nieznacznie w swojej formie. Co ciekawe,
wielcy twórcy kreujący znaczące trendy w sztuce często
prowadzą świadomą grę ze starymi schematami, nadając
im nowe znaczenie lub formę. Znaczącym przykładem
Mistrza tworzącego innowacyjne dzieła, ale w oparciu
o znane od lat schematy wizualne był niewątpliwie Pablo
Picasso, czego dowodem chociażby jego Masakra w Korei (1951) (ilustracja – Wikipedia) powtarzająca schemat
dwóch znanych obrazów: Egzekucji cesarza Maksymiliana Eduarda Maneta z 1867 (ilustracja – Wikipedia) oraz
wcześniejszego Rozstrzelania powstańców madryckich
Francisco Goi z 1808 (ilustracja – Wikipedia).
Sztuka za śmieci
Recykling w sztuce czy poprzez sztukę może także odbywać się zupełnie dosłownie. Będąc bowiem otoczonym
najróżniejszymi rodzajami odpadów, współczesny artysta dość często wykorzystuje stare, zużyte przedmioty
i materiały do tworzenia dzieła sztuki mówiącego o naszej codziennej rzeczywistości. Jednym z takich właśnie
artystów „recyklingowców” jest poznańska artystka Ilona
Binarsch, tworząca z rzeczy znalezionych przy śmietniku. Binarsch z założenia buduje swoje prace z niechcianych i niepotrzebnych już przedmiotów, jak na przykład
stara, popsuta lalka czy wyrzucony dywan, tworząc
nowy – według niej znacznie ciekawszy i niezafałszowany świat. Odkrywa przedmioty na nowo, odnajdując
w nich nowe treści. Jednak kawałek manekina może nabrać innego znaczenia dopiero wtedy, gdy zapomnimy
o jego pierwotnych funkcjach i oddalimy się od otaczającej nas rzeczywistości. W rezultacie przestrzenne kolaże

to be one of the natural or even fundamental processes
that shape the works of art.
An outstanding Polish art historian Jan Białostocki
states that images or visual patterns in spite of being
created in certain time, by a particular artist and for specific audience, lead their own life and undergo characteristic transformations (Białostocki 1961, p.139), which we
could define today as recycling. Employing this thought
in our considerations, we should underline that every
artist despite his or her provenance, makes use of an
enormous visual legacy, holding a dialogue not only with
their environment but also with already existing visual
representations. Using the well-known , often “used” or
“worn out” visual patterns, artists recover their initial
potential and at the same time they fill them with a new
meaning. Jan Białostocki illustrates his thesis by numerous examples demonstrating one visual pattern used or
reused by successive cultures or periods. One of them
is known since antiquity, representation of a divine mother and her supernatural child depicted as Egyptian Isis
nursing her little son Horus (illustration – Wikipedia),
which was transformed by Early Christian artists into the
image of Virgin Mary holding her son Jesus (illustration
– Wikipedia). This pattern gave in turn rise to a new
picture namely Pieta (illustration – Wikipedia) – a representation created in the sixteenth century depicting the
Virgin Mary cradling the dead body of Jesus (Białostocki op. cit., p.142). What is more, this visual pattern is
quite often employed by contemporary photographers
taking war photos who attempt to visualize the despair
of mother, crying over the dead body of her child. These
photographs do not show the despair of a divine mother
- suffering Pieta but a human mother who being depicted
as the Virgin Mary used to be, gains new meaning due to
sacralization of the topic.
Another example of reusing the same visual pattern
relates to transformation of an ancient Greek goddess
Nike (illustration – Wikipedia)- known also as Roman
Victoria (illustration – Wikipedia), who was depicted as
a young woman with wings - into an angel (illustration
– Wikipedia). Catholic Church rejecting femininity (as
a shady element proved by the first women Eve who
succumbed to the temptation of Satan) created a visual pattern of a winged figure extremely popular even
nowadays. The close relationship between Greek Nike
and Christian angel seems to be particularly strong if we
compare the characteristics of the ancient goddess personifying triumph and this of Archangel Michael (illustration – Wikipedia) the invincible field commander of the
Army of God. As we may observe the same visual pattern gains new meaning undergoing the process of specifically perceived recycling. Consequently, an existent
and well-established type of the visual representation
gradually changes its cultural character remaining unchanged or only slightly changed in its form. Interestingly enough, the great masters who set significant trends
in art often play a deliberate game with the old visual
patterns changing their form or meaning. A meaningful
example of a master creating the innovative works but
strongly based on well-known patterns was undoubtedly
Pablo Picasso. His picture “Massacre in Korea” (1951)
(illustration – Wikipedia) repeats the visual pattern of
two famous paintings: “Execution of the Emperor Maximilian” (illustration – Wikipedia) from 1867 by Eduardo
Manet and earlier “The Third of May” (illustration – Wikipedia) by Francisco Goya from 1808.
Waste art
Recycling in art or through art may take place quite
literally. Being surrounded by various kinds of waste, artists often use old used materials to produce an art of work
telling about our everyday reality. One of such “recyc-
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artystki wciągają widza w grę skojarzeń, która zmusza
do refleksji. Co więcej prace Ilony Binarsch zawierają
dużą dawkę wyrafinowanego poczucia humoru, wskazując na dystans, z którym artystka zdaje się patrzeć na
samą siebie i resztę świata.
Pop art
Artyści także często posługują się popularnymi obrazami lub ikonami, aby wykreować nowe artefakty, dokonując swoistego recyklingu idei czy wytworów kulturowych, zwłaszcza tych, związanych z tak zwaną kulturą
niską, czego sztandarowym przykładem jest niewątpliwie pop-art. Kierunek sztuki powtórnie używający codziennych przedmiotów lub ich reprodukcji takich jak:
gazety, komiksy, opakowania czy znaki drogowe. Wystarczy przypomnieć malowane flagi i tarcze (ilustracja – Wikipedia) Jaspera Johnsa lub jego rzeźby ukazujące puszki do piwa, jak również przestrzenne kolaże
(ilustracja – Wikipedia) Roberta Rauschenberga zbudowane nie tylko z fotografii pochodzących z gazet, lecz
także wypchanych ptaków czy butelek po coca-coli. Jak
i najbardziej znane popartowskie prace, do których bez
wątpienia należą przedstawienia puszek zupy Campbell
czy zwielokrotniony portret Marilyn Monroe lub Elizabeth
Taylor (ilustracja – Wikipedia) autorstwa Andy’ego Warhola czy przypominające fragmenty komiksu prace Roya
Lichtensteina (ilustracja – Wikipedia).
Kolaż
Lista działań artystycznych opartych na swoiście postrzeganym recyklingu jest bardzo długa i obejmuje nawet całe gatunki takie, jak kolaż i fotomontaż. Wspominając w tym momencie o kolażu, warto podkreślić, iż
jego znacząca rola nie ogranicza się jedynie do stworzenia nowej, nielinearnej struktury. Ważnym jest także fakt, iż poszczególne fragmenty kompozycji wyrwane
ze swojego wcześniejszego kontekstu, będąc swoiście
zrecyklingowane, kreują nową rzeczywistość, narzucając widzowi inny od dotychczasowego sposób interpretacji przedstawienia. Natomiast, zauważalna separacja
poszczególnych elementów kolażu, podkreślona oddzielonymi krawędziami przedstawień, zostaje zatarta
w przypadku fotomontażu. Dlatego też ta forma swoistego artystycznego recyklingu obrazów buduje całkowicie
nową rzeczywistość w oparciu o istniejące już wcześniej
poszczególne elementy i rzeczywistości.
Artystyczny recykling w Internecie
Najnowszy przykład „zrecyklinowanej” sztuki stanowi
działalność internautów umieszczających swoje wizualne
kreacje w YouTube czy Second Life.
Second Life – internetowy wirtualny świat stworzony w 2003 roku umożliwia swoim użytkownikom
interakcję z innymi „graczami” – rezydentami poprzez
wirtualne postaci zwane awatarami. Rezydenci mogą nie
tylko zwiedzać wirtualny świat, lecz także spotykać się
i uczestniczyć we wspólnych działaniach a także, co niezwykle istotne, tworzyć wirtualne miejsca lub sprzedawać wirtualne dobra oraz usługi. Nic więc dziwnego, że
w Second Life istnieją muzea, galerie oraz pracownie
artystów. Tworzenie w wirtualnym świecie pozwala przecież na ominięcie wielu ograniczeń, które dotykają artystę w jego codziennym życiu. Oczywiście sztuka dostępna
dla osób zwiedzających Second Life pozostaje wytworem
naszej kultury z pełnymi tego konsekwencjami. Dlatego
też w wirtualnym świecie możemy zobaczyć mniej lub
bardziej przetworzone – zrecyklingowane dzieła starych
mistrzów i przeniesione do wirtualnej przestrzeni współczesne wydarzenia artystyczne. Ciekawym przykładem
artystycznego recyklingu jest na przykład powtórzenie
w Second Life głośnego performance amerykańskiego
artysty Chrisa Burdena, który w ramach ekstremalnych
akcji artystycznych na własną prośbę został postrzelony
w ramię przez przyjaciela. Dwadzieścia sześć lat później
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ling” artists is Ilona Binarsch creating her works from the
used objects that are found at the bins. Binarsch deliberately constructs her works from the unwanted and unnecessary objects such as the old broken doll or a carpet
full of holes because as she claims they create a much
more interesting and, most of all, genuine world. She
discovers the objects once again, she rediscovers them
finding their new meanings. The lost part of a mannequin can, however, gain a new meaning only if we forget about its original functions and leave our reality. In
consequence, the spatial collages by Ilona Binarsch call
up associations and play an extraordinary game with a
spectator, which makes the viewers think. Nevertheless,
the works contain their own peculiar brand of humor,
suggesting the distance that the artist keeps toward the
world and herself.
Pop Art
Artists often employ popular images or icons to create new artifacts, making a peculiar recycling of ideas
or cultural products, especially those connected with so
called low culture. A flagship example of such an activity
may be seen in Pop Art an art trend which reuses the necessities or their reproductions such as: newspapers, comic strips, packaging or road signs. It is enough to recall
painted flags and targets by Jasper Johns (illustration –
Wikipedia), his sculptures showing beer cans as well as
the spatial collages by Robert Rauschenberg (illustration
– Wikipedia) constructed not only from papers’ photographs but also stuffed birds or Coca-Cola bottles. This
tendency also dominates in the most well-known pop art
works for example Andy Warhol’s Campbell’s soup cans
(illustration – Wikipedia) or multiplied portrait of Marilyn
Monroe or Elizabeth Taylor (illustration – Wikipedia) and
pictures resembling comic stripes by Roy Lichtenstein
(illustration – Wikipedia).
Collage
The list of artistic achievements based on peculiarly
perceived recycling is a very long one and embraces such
popular genres as: collage and photomontage. Mentioning collage, it is worth stressing that its significant role
is not limited to constructing new, nonlinear structure
but most of all it creates a new reality from recycled elements taken from their previous environment. Therefore,
visual object that are used again, gain new meaning and
force a spectator to look for a new interpretation. Photomontage, however, blurs the different origins of its parts
because elements that are used do not have sharp edges
as in case of collage. As a result this form of the specific
artistic recycling constructs an entirely new reality based
on previously existing elements and realities.
Artistic recycling on the Internet
Another example of “recycled art” constitutes the activity of the internauts placing their visuals in YouTube
or Second Life.
Second Life – the internet world set up in 2003, enables its users to interact with other “players” - residents
through virtual figures called avatars. The residents are
able not only to visit the virtual world, meet virtual people or act collectively with others but also to create virtual places and sell virtual goods and services. No wonder that we may find some museums, art galleries and
artist studios in Second Life. After all, artistic creativity in
the virtual environment allows to avoid lots of difficulties
that an artist encounters in his real life. Obviously the art
accessible for Second Life visitors is the product of our
culture, with all consequences. Therefore, in this virtual
world we may observe more or less recycled works by
old masters as well as the contemporary artistic events
moved into virtual environment. An interesting example
of artistic recycling in Second Life is repetition of a famous
performance by an American artist Chris Burden, who
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para amerykańskich twórców Eva i Franco Mattes ponownie wykonali ten sam skrajny eksperyment, posługując się jednak swoimi awatarami.
Niezwykle popularny, a stworzony zaledwie 3 lata
temu portal internetowy YouTube umożliwia przesyłanie
i pokazywanie wszelkiego typu plików wideo, takich jak
krótkie filmiki, fragmenty audycji telewizyjnych, zwiastuny filmów czy gier komputerowych, teledyski, animacje
oraz wideo blogi zwane vlogami. Osoby niezalogowane
na stronie mogą jedynie oglądać dostępne obrazy, podczas gdy zarejestrowani użytkownicy portalu nie tylko
komentują i oceniają przysłane prace, ale także mogą
je nagrywać.
Abstrahując od sztuki najnowszej, której internetowa wersja, ukazywana w YouTube nie odbiega specjalnie od tej prezentowanej w rzeczywistych galeriach czy
muzeach, bowiem główną różnicą wydaje się być jedynie sposób pokazywania prac. Niezwykle interesująca
jest, ciesząca się coraz większą popularnością wśród
użytkowników, tendencja do przetwarzania sztuki tradycyjnej. Ten trend, który stanowi kwintesencję koncepcji recyklingu w sztuce obrazowany być może setkami przykładów. Najbardziej widocznym zabiegiem jest
ożywianie obrazów dawnych mistrzów, przekształcanie
ich w ruchomą wizualną narrację. Co ciekawe, użytkownicy portalu chętnie oglądają tego typu filmiki, o czym
świadczyć może ilość wejść na stronę. Doskonale dopracowaną w każdym calu projekcję Women in Art. (Kobiety
w sztuce) ukazującą płynnie przechodzące jeden w drugi
portrety kobiet, namalowane przez wielkich mistrzów,
które ułożone chronologicznie ukazują także zmienne
kanony kobiecego piękna, obejrzało aż 7 i pół miliona
widzów. Wideoklip samego autora zatytułowany Women
in Film (Kobiety w filmie) szczyci się 2 milionami wejść.
Podobną oglądalność mają filmiki zbudowane w oparciu
o dzieła poszczególnych malarzy pokazujące na przykład
autoportrety Leonarda da Vinci czy Vincenta van Gogha.
Bardzo często powtórnie przetwarzaną, czyli recyklingowaną przez użytkowników portalu YouTube są dzieła
niezwykle znanego artysty, który sam często przetwarzał sztukę dawną, mianowicie Pabla Picassa. Świetnym
przykładem tego typu twórczości jest film zatytułowany:
A 3D Exploration of Picasso’s „Guernica” (Eksploracja 3D
„Guerniki” Picassa) wizualnie przekształcający znany obraz Picassa w prezentację 3D, dodając tym samym trzeciego wymiaru płaskiemu malowidłu, dzięki czemu każda
z postaci czy przedmiot nabierają fizycznej realności. Kolejny niezwykle interesujący film animowany, stworzony
przez studentów szkoły filmowej w Vancouver Guernica,
umieszcza jedną z postaci widocznych na obrazie Picassa
w otoczeniu stworzonym przez znane obrazy, dlatego też
bohater budzi się w sypialni namalowanej przez Vincenta
van Gogha, przechodzi przez krajobraz z obrazu Salvadora Dalego itp.
Konkludując, chciałabym podkreślić, iż wszechstronnie rozumiany recykling jest jedną z fundamentalnych
właściwości naszej kultury i sztuki, dlatego – choć
brzmieć to może nieco prowokująco – nie powinniśmy
obu zjawisk od siebie rozdzielać.
dr Natalia Pater-Ejgierd
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (Polska)
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within the frame of extreme artistic activity, asked his
friend to shot him in the arm. Twenty-six years later this
performance was repeated in Second life by Eva and
Franco Mattes who conduced the same radical artistic
experiment using not their bodies but the avatars.
Extremely popular, although set up only three years
ago, the Internet portal YouTube allows to send and display all kinds of video files such as short films, fragments of television programs, trailers or computer games,
music videos, animations and video blogs called vlogs.
Internauts who are not logged in are only able to watch
displayed images whereas the registered users of the
portal can comment on watched videos, publicly evaluate them and also download them.
Apart from the newest art whose Internet version
shown on YouTube is not much different from this exhibited in real museums or galleries, since the only difference between real and virtual version seems to be the
way it is shown, a very interesting phenomenon among
YouTube users is the tendency to recycle traditional art.
This trend appears to be the essence of recycling in art
and can be illustrated by hundreds of examples. The
most visible aspect of this kind of artistic activity is setting in motion the paintings of the old masters, making
still pictures move, creating a type of visual narration
similar to a film or cartoon. Interestingly, the users of
the portal seem to enjoy these films because of a great
number of people entering the domains. Perfectly prepared detailed screening “Women in Art” showing the
smooth transformation of a series of woman portraits by
great masters arranged chronologically to demonstrate
the changing ideals of feminine beauty, was watched by
7 and half million viewers. Another video by this same
author entitled “Women in Film” was watched by 2 million people. Similar viewing figures concern videos constructed on the basis of works of art by famous painters
for example Leonardo da Vinci or Vincent van Gogh. Undoubtedly, one of the most recycled artistic production
belongs to a very famous artist who himself used to recycle the old art namely Pablo Picasso. A great example of this kind of artistic activity of the internauts is a
video entitled “A 3D Exploration of Picasso’s Guernica”
which visually transforms Picasso’s very famous picture
into a 3D presentation, adding the third dimension to a
flat picture, thus endowing every figure or object with
physical reality. One more extremely interesting cartoon
places a figure from Picasso’s “Guernica” in the environment constructed on the basis of well-known paintings.
Therefore, a character wakes up in the room painted by
Vincent van Gogh, traverses the landscape created by
Salvador Dali etc.
Concluding, I would like to stress that broadly perceived recycling is one of fundamental characteristics of
our culture and art and therefore, although it may sound
a bit provoking, we should not separate these phenomena.
Natalia Pater-Ejgierd, PhD
Academy of Humanities and Economics in Łódź (Poland)
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