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Wystawa, stworzona w całości
przez artystów szczecińskich, przewrotnie opowiada o powojennych
losach miasta oraz diagnozuje jego
współczesną tożsamość, dokonuje
krytycznego przeglądu utrwalonych
symboli i mitów. Tytuł zaczerpnięty został z powieści szczecińskiej
pisarki i naukowczyni, Ingi Iwasiów.
Jej Bambino to popularna w całej
Polsce proza, której fabuła dzieje się
po wojnie w Szczecinie. Ukazuje ona
złożone losy, biografie i duchowe
postawy nowych mieszkańców
miasta. Kluczowe jest jednak potraktowanie Szczecina jako miejsca
nowego początku.
Szczecin stał się docelowym kierunkiem wędrówki dla wielu Polek
i Polaków w minionych dekadach.
Każdy przynosił ze sobą opowieść.
W ostatnich latach zaś stał się miejscem, do którego przybyli artyści,
nie przelotem, lecz na dłużej lub na
stałe, głównie za sprawą Akademii
Sztuki. Wraz z tymi, którzy byli i tworzyli wcześniej, zbudowali środowisko o wysokim potencjale oddziaływania na społeczność lokalną.
Zapraszając blisko pół setki artystek

i artystów, pokazujemy na ekspozycji wartość tej społeczności i siłę
języka artystycznego. Współczesne
miasto, takie jak Szczecin, uplecione
jest z różnych narracji. Niezależnie
od ujednolicających dążeń wszelkiej
politycznej władzy, wolnej i demokratycznej metropolii nie da się
zamknąć w jednym micie.
Interesuje nas rewizja legend starych i nowych, oficjalnych i nieoficjalnych, obnażenie społecznych
autostereotypów, uzupełnienie
dyskursu o mieście o nowe perspektywy, o nowe nieznane i wymyślone historie. Odrzucając przaśność
i anachroniczność zgranych reprezentacji symbolicznych Szczecina,
chcemy uruchomić wytwarzanie
nowych symboli, metaforycznych
i nieoczywistych.
Mamy nadzieję, że tutaj, po 75. latach,
każdy nadal może na swój użytek
wymyślić siebie na nowo.

Wystawie towarzyszyć będzie premiera
nowej płyty Marszałka pt. Rdza, której
TRAFO jest współproducentem.
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The exhibition, featuring a selection of
works created by Szczecin-based artists,
perversely tells the story of the post-war
city and examines its condition throughout the decades. The show is an attempt
to diagnose Szczecin’s contemporary
identity as well as to make a critical
review of the established symbols and
myths. Its title was taken from the prose
of Szczecin-based writer and scholar,
Inga Iwasiów, whose novel „Bambino”
has gained a nation-wide recognition.
The plot is set in Szczecin, in the period
following the end of the war. It portrays
complex lives, biographies and spiritual
attitudes of the new inhabitants. The main
story premise, however, is developed
around the concept of Szczecin as a place
of new beginnings.
In the past decades, Szczecin has become
a destination for many Polish individuals, all of whom brought their personal
stories with them. In recent years, the
city has attracted more and more artists:
not just passing through, but opting for
a longer or permanent stay, mostly due to
the Szczecin Academy of Arts’ reputable
status. Alongside the locally established
artists, the newcomers have built an
environment that is highly likely to

influence the local community. By inviting
nearly half a hundred artists to participate in the exhibition, we want to showcase
the potential of this community and the
power of artistic language. A modern city,
such as Szczecin, is “woven” from various narratives. Regardless of the unifying
aspirations of the political authorities, it is
impossible to enclose an independent and
democratic metropolis in one myth.
We are interested in revising old and new
legends, official and unofficial ones, exposing social self-stereotypes, enriching the
social discourse concerned with the city’s
identity with new perspectives, with new
unexplored as well as invented stories.
Rejecting the triteness and anachronism
of Szczecin’s harmonious symbolic
representations, we want to initiate the
creation of new symbols, metaphorical
and non-obvious ones.
We hope that still, after 75 years, here is
the place in which everyone can reinvent
themselves for their own benefit.

The show will be accompanied by the premiere
of the new album by Marszałek and co-produced by TRAFO, titled „Rust”.
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Inga Iwasiów

2015

„(…) chcę się dowiedzieć, kim są oni, być
może to właśnie moja historia, ale równie
dobrze nie moja i niczyja. Pogrzebać

„Janek ma wielu kolegów. Po pracy można

w obrazkach, przebitkach, odpadkach.

iść na piwo. (...) Jak równy z równym sia-

Nie ma się czego trzymać, żadnego

da przy kontuarze. (...) Janek jest bardzo

albumu, żadnego dziennika. Żadnej idei

miejski. Ani śladu wiejskiego chłopaka.

przewodniej, poza potrzebą. Opowieści

Czyta gazetę. Glansuje buty. Raz w mie-

raczej niezborne. Co sobie kto na swój te-

siącu idzie na dancing. Nikt go o rodzinę,

mat wymyśli. Na temat postaci, którą jest.

poza – a twoi skąd? – nie pyta. (...) Można

I życie, ot po prostu, ich albo czyjekolwiek.

odpowiadać albo i nie odpowiadać. Janek

Przeszłe i trwające”.

szyje sobie dodatkową parę spodni
u krawca w jednej z bud przy Krzywoustego. Janek zapuszcza wąsa. Jest prawdziwym panem miejskiego życia.

fragmenty

Anna uczy się teraz raczej tylko wieczo-

ludzi stąd. Mieszkańców Szczecina. Narze-

(...) Wyniki na studiach też bardzo dobre.

czem podręcznika do historii literatury,

Znów dobre, lepsze niż za pierwszym

mimo że z literaturą nie mają nic wspól-

razem, kiedy przerwała je gruźlica.

nego. Gazet redagowanych przez innych

Ula dostaje list, że być może ktoś coś sły-

napływowych. Starających się bardziej

szał od kogoś, że ktoś widział. Jej rodzinę

niż ktokolwiek, gdziekolwiek, udowodnić

we wschodnich Niemczech, która zna

czystość. Czystość i prawo pobytu tu, naj-

kogoś z zachodnich. Ula nie chce się

pierw właśnie językiem. Ta gra imitacji

tego dowiedzieć, nie odpisuje. Do operetki

udaje się świetnie”.

jej nowy amant kupuje czekoladki.
Rozpinając jej bluzkę, całuje w szyję.
W operetce śpiewają po polsku, ale
czy to ma jakieś znaczenie?
Marysia nie jeździ często na wieś. Pierwszy raz spędza urlop w mieście. Opala się
„Poranne wstawanie nigdy nie jest dobre.

na Głębokim. Chodzi zmieniać kostium

Co dopiero, kiedy poranne oznacza noc-

w brudnych zaroślach. Czyta. Leżąc na

ne? Właściwie. Dla większości ludzi w tym

brzuchu, czyta kolejną rosyjską powieść,

mieście, nawet dla tych, którzy pracują

to jednak najlepsza literatura. (...)

w zakładach produkcyjnych, w hucie,

Są stąd, bo mieszkają tutaj. O swoich

papierni, stoczni. Dojazdy na Stołczyn,

stronach raczej nie opowiadają. Też coś,

dojazdy do Skolwina. Nie takie bliskie.

byłoby o czym. Rodzice tak, chętnie, wciąż,

Tramwaje jeszcze pojadą po brukowa-

od nowa. (…) Młodsi mniej. Przeszkadza

nych jezdniach szlakami wytyczonymi

im pamięć. Nie wiadomo nawet, czy

przed wojną. Oblegane w porannych

o przeszłości myślą”.

godzinach, czerwone tramwaje. Ludzie
chętnie chodzą pieszo. Do pracy szybko.
Po pracy, w wolne dni, z przystankami na
ławkach w alejkach. Szarzy na twarzach,
w podobnych prochowcach, beretkach,
pilotkach ludzie”.

Wa r s z a w a

„(...) sami mówią neutralnym narzeczem

rami. Śpi za mało. Ale wyniki ma dobre.
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“I want to find out who they are, maybe
this is my story, but it’s not mine as
well nor anyone else’s. To dig around in
pictures, prints, garbage. Nothing to hold
onto, no album, no journal. No key idea,
except the need. The rather disharmonic
stories. Whatever you come up with
about yourself. About the character they
are. And life, just like that, their own or
whoever else’s. Past and current.”

“Getting up in the morning is never good.
Worse even when in the morning means
at night. Exactly. For the majority of
people in this city, even those working in
the factories, glassworks, paper mill
or the shipyard. Rides to Stołczyn or
Skolwin districts. They’re not short ones.
Trams still run on cobblestone roads
along the routes marked out before the
war. Red trams, crowded in the morning.
People readily walk. To work quickly.
After work, on days off, with stops on
benches in the alleys. People in similar
trench coats, berets, aviator hats and
grey faces.”

fragments

“Janek has many friends. After work, you
can go out for a beer. (...) He sits down
at the counter as an equal. (...) Janek is
very urban. No sign of a country boy. He
reads the newspaper. He shines his shoes. Goes dancing once a month. Nobody
asks about his family, except occasional - and where did yours come from?
(...) You can answer or not. Janek gets an
extra pair of trousers made at a tailor in
one of the shacks on Krzywousty street.
Janek grows a moustache. He is the true
master of city life.
Anna only studies in the evenings now.
She sleeps too little. But the results are
good. (...) The results in the university
are also very good. Good again, better
than the first time when tuberculosis
disturbed them.
Ula gets a letter that perhaps someone
heard something from someone, that someone saw something. Her family from
East Germany who knows someone
from the West. Ula doesn’t want to know,
she doesn’t write back. Her new lover
boy buys chocolates for the operetta.
Unbuttoning her blouse, he kisses her
neck. The operetta is sung in Polish, but
what does it matter anyway?
Marysia does not often go to the countryside. It’s her first vacation in the city.
She is sunbathing at Głębokie. She heads
to a dirty bush to change into her swimsuit. She reads. Lying on her stomach,
he reads another Russian novel, this,
however, is the best literature. (...)
They are from here because they live
here. They don’t talk about where they
come from. As if there was anything to
talk about. Parents yes, eagerly, over
and over again. (…) The young much less.
The memory disturbs them. Nobody
knows if they even think about the past.”
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„(...) they themselves speak with the neutral dialect of the locals. Of the Szczecin-based people. The dialect of the textbook
for the history of literature, even though
they have nothing to do with literature. Of the newspapers edited by other
new-comers. Trying more than anyone,
anywhere, to prove purity. The purity
and the right to stay here, first with
the language. This imitation game
works great.”

Wa r s a w
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Michał R. Wiśniewski
Moje miasto to mapa
wspomnień i miejsc,
których już nie ma

jakimś czasie zastąpiło go graffiti kibiców
Pogoni; pewnie jest tam do dziś (z powodu
pandemii dawno nie byłem na dworcu).
Przejście podziemne pod ulicą Wyzwolenia, w którym rozegrałem kilka
ważnych scen, kilka lat temu przestało
być potrzebne. Na szczęście! Sprawdziło
się w literaturze, ale korzystanie z niego
było horrorem. Kikut niezrealizowanego

Moja pierwsza powieść, Jetlag, wyszła

Dziś mieszkam na Prawobrzeżu, w Klę-

projektu szczecińskiej kolejki podziemnej,

w 2014 roku, ale jej akcja toczy się dwa

skowie. Gdyby nie te kilka miesięcy

antyludzkie schody, które przeszkadzały

lata wcześniej. W roku 2012, roku piłki

spędzone w tamtym wynajętym miesz-

w dotarciu na perony tramwaju. Tunel,

nożnej i końca świata, który nie nadszedł.

kaniu w centrum, pewnie bym niczego

chociaż nie pełni już swojej podstawowej

nie napisał. Okazało się bazą, na której

funkcji, nie został zasypany, został prze-

To twoja historia i zaczyna się w połowie zdania, znienacka, kiedy zamykasz
za sobą drzwi i złazisz po schodach, co
czujesz? Tak, to kapusta. A tamto? Nie
zgadniesz, nie opiszesz, bo jak opisać
ten dziwny zapach, skumulowany
przez lata w ciasnych mieszkaniach?
To ostatnie pokolenie mutującego od lat
fetoru, arcydzieło odorowej ewolucji. 40
lat zamknięte w jednym buchu.

zbudowałem całą opowieść. Rezonowało

robiony na miniaturowy skatepark. Od

z doświadczeniami warszawskimi, gdzie

kolei do deskorolki, jest w tym zagrzeba-

takie nieludzko ciasne przestrzenie są

na jakaś metafora.

„To nie moja historia, to twoja historia”,

często ceną płaconą za mieszkanie w pępku Polski. Jetlag jest powieścią o utracie

O czym piszę, kiedy piszę o Szczecinie?

tożsamości; chociaż wszystko dokładnie

Tak naprawdę o niczym, to po prostu

poustawiałem na mapie Szczecina, to

moje miasto, w którym mieszkam. Mam

sama nazwa miasta nie pada ani razu.

więc ulubione miejsca, nie takie, żeby

W efekcie wiele czytelniczek i czytelników

pokazywać turystom, ale właśnie – po-

umieszczało sobie akcję powieści dość

dwórko, przy którym kiedyś mieszkałem;

dowolnie – w Poznaniu, Wrocławiu; nawet

schody, po których się wspinałem; ulubio-

Warszawie, choć akurat było jasno powie-

ny napis na ścianie (dlaczego po remon-

rozpoczynam trochę kłamstwem, bo

dziane, że akurat to nie jest Warszawa.

cie Trasy Zamkowej nie odrestaurowano

przecież czerpałem jak najbardziej z wła-

Ale czy ławki na blokowiskach nie są

słynnego „Karola nie ma w domu talerzy,

snego doświadczenia miasta. Mieszkałem

takie same wszędzie?

wtedy, w 2012 roku, w centrum Szczecina,

bo dom talerzy jest zamknięty”? Napełnia
mnie to smutkiem!). Bank, który kiedyś

w niewielkim wynajętym mieszkaniu,

Teraz – optymalna trasa w osiedlowym

był sklepem papierniczym, w którym

w starym bloku, który wyglądał jakby

labiryncie, skrót przez szkolne podwór-

kupiłem wspaniały ołówek automatyczny

miał w dowolnej chwili się zawalić. Przez

ko, brama jest jeszcze otwarta, przetnij

Mitsubishi. Byłe kino, w którym oglą-

klatkę schodową szło pęknięcie, niby

parking, ale nie leź w błoto, ostrożnie,

dałem Matrixa 2, na widowni nabitej do
granic możliwości. Ulubione krzaki. Park

nie głębokie, ale zwiastującą prze-

i dalej, między biurowcem i mrówkow-

dziwną grozę. Wyobrażałem sobie, jak

cem. Widzisz pizzerię, oddzielają cię od

leśny Klęskowo, w którym wydeptałem

płat bloczyska odpada niczym plaster

niej dwa pasy jezdni i torowisko. Przejście

ścieżki w czasie codziennych spacerów.

mielonki. Książka została nominowana

podziemne, omiń żebraczkę, możesz od-

Ulica, która udawała Berlin w Młodych

do Nagrody Conrada, przyznawanej na

wrócić wzrok podziwiając piękne graffiti

wilkach. Kawiarnia, która zagrała „za-

krakowskim festiwalu. Z tej okazji trzeba

– ośmiobitowy, pikselowy bohater. Jakiś

granicę” w Alicji. Płonące ptaki, które

było nakręcić krótki filmik, ma którym

wandal napisał mu markerem na czole

zapamiętałem z dzieciństwa, podobnie

czytam fragment, wybrałem właśnie

SLD=KGB, ktoś inny dopisał STOP ACTA

jak zapach Pewexu. Ulubiony klub z ulu-

ten początek. Ekipa filmowa wywiozła

i powstańczą kotwicę, która nie wyszła

bionym miejscem. Kawiarnia, w której

mnie na jakieś krakowskie osiedle,

i wygląda jak pośladki.

napisałem cztery książki i napisałbym

usiadłem na ławce, udając, że czytam

piątą, gdyby nie pandemia.

(dźwięk dograliśmy później). Szczecin czy

Kolejny akapit to pocztówka z miasta,

Kraków, osiedle to osiedle. Okazało się, że

którego już nie ma. Najpierw zniknął

uchwyciłem coś uniwersalnego; jeden

malunek – fragment grafiki z gry Super

z filmowców powiedział mi, że gdy czytał

Mario Bros., element układanki rozsianej

o tej kapuście, od razu pomyślał o domu,

wówczas po całym mieście. Inny kawałek

w którym mieszka, jednym z wielu sta-

witał podróżnych, którzy wychodząc

rych krakowskich bloków.

z Dworca Głównego, patrzyli na Odrę. Po
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Frytburger
„Oto arcydzieło kulinarne, na kolana, war-

konfliktu klasowego są przecież przy-

szawski cwaniaku, czy myślałeś kiedyś

jezdni, wynajmujący za duże pieniądze

o tym, żeby wyjąć z buły te wszystkie

ciasne przestrzenie, i tubylcy, którzy

jarzynki i zastąpić je czymś smakowym?

często jakieś atrakcyjne miejscówki po

Wznieś ręce do góry i dziękuj Bogu,

prostu odziedziczyli. To jeden z powo-

Frank, buła kebabowa, kotlet i frytki.

dów, dla których nigdy nie ciągnęło mnie

I tyle sosu, ile uniesiesz. W trzydzieści

do stolicy. Drugi to taki, że musiałbym

sekund zmetabolizuje ci cały alkohol

wtedy pisać o Warszawie – jakby mało

z organizmu” – wyjaśnia przybyszowi ze

było książek o Warszawie! – albo nadal

stolicy Asia, bohaterka God Hates Poland

o Szczecinie, ale z tej wypaczonej, emi-

(2015). Książki, którą już miałem napisaną,

granckiej perspektywy.

gdy krakowska ekipa zabrała mnie na
krakowskie osiedle. Książki o tym, że te

Książki umieszczone w konkretnym miej-

wszystkie osiedla i miasta się jednak od

scu i czasie stają się artefaktem. Zapisem

siebie różniły.

rzeczy, które nieustannie zmieniająca
się tkanka miasta wymieniła na nowe.

„(…) ich rodzime osiedla dzieli siedemset

Pisanym na świeżo archiwum wspo-

kilometrów, Frank to warszawiak od pokoleń,

mnień i nieistniejących przestrzeni.

z bloku na osiedlu, o którym ironiczny raper

W trzeciej części mojej trylogii, Hello

o kręconych włosach nagrał piosenkę, Sławek

World (2017), pisałem o przeszłości i przy-

zaś dziecko ziem odzyskanych, z ciasnego

szłości. Akcja dzieje się w trzech planach

mieszkanka « na leningradach » w mieście

czasowych – na początku lat osiemdzie-

powiatowym pod Szczecinem, z niskim sufitem

siątych, współcześnie i w wyobrażonym

i klaustrofobiczną windą. Ale wtedy wszędzie

AD 2044. Szczecin jest w nim częścią

było tak samo, tylko że Frank pisał « chuj »,

europejskich metropolii przypominają-

literacko, a nie plebejsko przez samo ha, jak

cych miasta w chmurach rodem z serialu

Sławek, pił colę zamiast pepsi i na resoraki

Jetsonowie, połączonych szybką koleją;

mówił żeleźniaki. Dopiero za granicami tych

nie nazywa się zresztą „Szczecin”, tylko

betonowych heterotopii zaczynał się inny,

Floating Garden. Przyszłość utkałem z lę-

prawdziwy świat, dostarczający różnych

ków i nadziei, przeszłość – z dziecięcych

doświadczeń, dzięki czemu Frank jest dziś

wspomnień kilkulatka, paru miejsc, które

ustawiony i obyty, wie kiedy wyjść, a kiedy

zachowałem w pamięci, sprawdzając

zostać, a Sławek niekoniecznie, gubi się wciąż

w archiwach, czy się za bardzo nie roz-

w labiryncie ludzkich spraw”.

myły. Przeszłość jest przecież taką samą

Pochodzenie, które na starcie ustawiało

mgłę czasu. Miasto, którego już nie ma

nie tylko kapitał kulturowy, ale po prostu

i miasto, którego jeszcze nie ma.

fantazją jak przyszłość, zasłoniętą przez

kapitał – główną osią warszawskiego
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Michał R. Wiśniewski
My city is a map of memories
and places that no longer are
My first novel “Jetlag” was published in
2014, but ts plot is set two years earlier.
In 2012, the year of football and the end of
the world that didn’t happen.
It’s your story and it starts mid-sentence,
suddenly when you close the door behind you and go down the stairs, what do
you feel? Yes, it’s cabbage. And that? You
won’t guess, you can’t describe it, because how to describe this strange smell
accumulated over the years in cramped
apartments? This is the last generation
of a mutating for years stench, a masterpiece of odour evolution. 40 years
locked in one sniff.
„It’s not my story, it’s your story”, I start
with a little lie because I indeed drew
from my own experience of a city. At
that time, in 2012, I lived in the centre of
Szczecin, in a small rented apartment,
in an old block that looked as if it would
collapse at any moment. A crack ran
through the staircase, it may not have
been very deep, but portended a strange
terror. I imagined a part of the block
falling off like a meatloaf slice. The book
was nominated for the Conrad Award,
granted at the Crakow festival. For this
occasion, it was necessary to make
a short movie in which I was reading
a fragment, I chose this very beginning.
The film crew took me to some neighbourhood in Crakow, I sat on a bench pretending to read (we recorded the sound
later). Szczecin or Craków, a district is
a district. It turned out that I captured
something universal; one of the filmmakers told me that when he read about
that cabbage, he immediately thought of
the house he lived in, one of the many
old apartment blocks in Crakow.
Today I live on the right bank side of
Szczecin, in Klęskowo. If not for the few

months spent in that rented flat in the
city centre, I probably would not have
written anything. It became the base
I build the whole story on. It resonated
with my memories of Warsaw, where
such inhumanly cramped spaces are
the common price for living in the navel
of Poland. „Jetlag” is a story of losing
one’s identity; even though I meticulously
placed everything on the Szczecin map,
the name of the city is not mentioned
even once. As a result, many readers positioned the story quite randomly. Some
in Poznań, some in Krakow, some even
in Warsaw though it was clearly stated
it was not Warsow. After all, are the benches in the residential neighbourhoods
anywhere any different?

by graffiti of Pogoń fans; probably it is
there to this day (due to the pandemic
I haven’t been to the train station in
a long time).
A few years ago the underpass under
Wyzwolenia Street, where I played some
important scenes, became obsolete.
Thankfully! It worked well in the literature but using it was a horror. The stump
of an unrealized project of Szczecin’s
underground railway, with anti-human
stairs that prevented from reaching the
tram platforms. The tunnel, although it
no longer fulfils its basic function, has
not been filled in, it has been converted
into a miniature skatepark. From railway to skateboard, there’s a metaphor
buried in it.

Now - the optimal route through the
neighbourhood labyrinth, a shortcut
through the schoolyard, the gate is still
open, cut through the parking lot, but do
not get in the mud, carefully, then, between the office building and the block of
flats. You see the pizzeria, it’s separated
from you by two lanes and a tram track.
Underpass, avoid the beggar, you can
look away admiring the beautiful graffiti
- eight-bit, pixel hero. Some vandal wrote
with a marker on his forehead SLD =
KGB (edit. Democratic Left Alliance =
Committee for State Security), someone
else wrote STOP ACTA and the Anchor
(edit. Fighting Poland Symbol) that did not
come out great and looks like buttocks.

What do I write about, when writing about Szczecin? In all honesty, about nothing,
it simply is my city that I live in. So I have
my favourite spots, not to show to the tourists but for example, the backyard that
I used to live by; stairs I used to climb;
my favourites writing on the wall (why
after the renovation of the Castle Bridge
Route they didn’t reconstruct the iconic
”Karol is not at the plates house, because
the pates house is closed”? It fills me
with sorrow!). The bank, that used to
be a stationery shop in which I bought
a great automatic Mitsubishi pencil. The
former cinema, where I watched “Matix
2” in a fully packed screening room.
Favourite bush. A forest park Klęskowo,
in which I trod the path during the daily
walks. The street that imitated Berlin in
“Young Wolves”. The café that performed as the ‘abroad’ in “Alice”. The fiery
birds that I remembered from childhood,
similarly to the smell of the ‘Pewex’ shop.
The favourite club with the favourite spot.
The café in which I wrote four books,
and where I would write the fifth in not
for the pandemic.

The next paragraph is a postcard from
a city that no longer exists. First, the
painting disappeared - a fragment of
graphics from the Super Mario Bros.
game, a piece of the puzzle scattered at
that time throughout the city. Another
piece greeted travellers who, leaving the
Main Railway Station, looked at the Oder
river. After some time, it was replaced
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Friesburger
“Here is a culinary masterpiece. On your
knees, you Warsaw smarty-pants. Have
you ever thought of taking all those veggies out of the bun and replacing them
with something more tasty? Raise your
hand to the sky and thank God, Frank.
Kebab bun, pork chop and fries. And as
much sauce as you can carry. In thirty
seconds it’ll metabolise all the alcohol in
your body” - as explained to the comer
from the capitol by Asia, the character
in “God Hates Poland” (2015). A book
I already had written down when the
crew from Crakow took me to a neighbo-

The background, which from the beginning set not only one’s cultural capital,
but simply the capital - after all, the main
axis of the Warsaw class conflict are
the newcomers who rent tight spaces
for a lot of money, and the natives, who
often simply inherited some attractive
places. This is one of the reasons why
I have never been drawn to the capital.
The second is that then I would have to
write about Warsaw - as if there weren’t
enough books about Warsaw! - or keep
writing about Szczecin, but from this
distorted, emigrant perspective.

urhood in Crakow. A book about how all
those neighbourhoods and cities were
different from each other.
„(...) their home neighbourhoods are
separated by seven hundred kilometres,
Frank is a Varsovian for generations,
from a block of flats in a housing district,
about which an ironic curly-haired rapper wrote a song, and Sławek, a child of
recovered territories, from a cramped
flat placed in a district of concrete bloks
in a small town near Szczecin, with
a low ceiling and a claustrophobic elevator. But then it was all the same, only
that Frank used to write „chuj” (dick)
poetically: „huj” with the single „h” (edit.
Polish has two variations of writing the
‘h’ sound). Like Sławek, he drank cola instead of pepsi and he called die-cast toy
cars „żeleźniaki”. It was only beyond the
borders of these concrete heterotopias
that a different, real world began, providing different experiences, thanks to
which Frank is now set up and accustomed, he knows when to leave and when
to stay, while Sławek is not. He keeps
getting in the maze of human affairs.”

The books set in a specific place and
time become an artefact. A record of
things that the continually changing city
matrix replaced with new ones. A freshly written archive of memories and
non-existent spaces. In the third part of
my trilogy, “Hello World” (2017), I wrote
about the past and the future. The action
takes place in three timeframes - in the
early 1980s, today and in the imaginary AD 2044. In it Szczecin is part of the
European metropolises resembling cities
in the clouds straight out of the „Jetsons”
series, connected by ultra-high-speed
rail; it is not called „Szczecin”, but the
Floating Garden. I wove the future from
fears and hopes of the past - from the
childhood memories of a few-year-old,
a few places that I kept in my memory
while checking in the archives if they
were too blurred. After all, the past is as
much a fantasy as the future, obscured
by the fog of time. A city that no longer
exists and a city that does not yet exist.
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Błyskawica wolności na
fasadzie galerii sztuki

Świat, w którym żyjemy, ma ciągły problem z wolnością. Spór toczy się zarówno
o definicję, jak i wierność tej wartości
w praktyce współżycia społecznego. Kwestia wolności staje się również tematem
dzieł, a obecność sztuki w przestrzeni
publicznej probierzem swobód demokratycznych. Naszą rolą jest być razem
z artystami w walce o wolność i sztukę.

„Wolnym miastem” nazywa Szczecin
w swojej instalacji Andrzej Wasilewski.

Nie możemy udawać, że masowe protesty

Możemy ją oglądać na fasadzie Trafosta-

Polek i Polaków w ramach Ogólnopolskie-

cji Sztuki. Jego dzieło zakorzenione jest

go Strajku Kobiet, nie mają znaczenia dla

w historii zrywów wolnościowych, do

instytucji sztuki – skoro są tak ważne dla

których Trafostacja Sztuki odwoływała

żyjących artystek i artystów.

się we wcześniejszych projektach arty-

Błyskawica towarzyszy wystawie, która

Budynek galerii służył do lat 50. trans-

stycznych. W minionym roku pokazywa-

formacji energii elektrycznej. Dziś służy

liśmy w przestrzeni miasta wielkoforma-

przetwarzaniu sztuki współczesnej

pokazuje aktualny potencjał artystów

towe, współczesne plakaty, odwołujące

w energię społecznej zmiany. Tak należy

związanych z naszym miastem. W geno-

się do tradycji szczecińskiego Sierpnia

rozumieć wspólną decyzję grona kurato-

typie Szczecina wolność zajmuje miejsce

'80. Na zlecenie TRAFO Kraz, szczeciński

rów wystawy o ekspozycji znaku czerwo-

znaczące. Jako miasto buntu pokazuje

streetartowiec, namalował na dachu

nej błyskawicy na fasadzie. W spokojnych

je Centrum Dialogu Przełomy. Piotr

Centrum Dialogu Przełomy znak

czasach ostrzega o zagrożeniu wysokim

Krzystek, Prezydent Szczecina, w oświad-

„Victorii” w barwach narodowych Biało-

napięciem prądu, w ostatnich tygodniach

czeniu solidaryzującym się z protestem

rusi. Pokazał, że walka o demokrację

kobiet, napisał m.in.: „Jak wskazuje nasza

nie kończy się nigdy i nie zamyka się

niepokoju społecznego – sygnalizuje
napięcie w relacjach z władzą polityczną,

historia, (…) marsz do wolności nie zatrzy-

w granicach jednego państwa. Na samej

dochodzące do zwarcia.

ma się”. Tego wątku – nieustannej walki

wystawie można zobaczyć dokumentację

o wolność samostanowienia, o prawo do

dzieła w unikalnej formie, w sąsiedztwie

Spór, konflikt o wolność, bunt wobec

swojego ciała i życia, prowadzonej przez

pracy Solidność Wojtka Dady. To dzieło,

władzy i pragnienie ustanowienia siebie

kobiety – nie zabraknie na wystawie.

mające swoje miejsce w historii sztuki

na nowo zdają się być najważniejszymi

Zobaczymy ją w pracy Aleksandry Ska

najnowszej, wchodzi w skład szcze-

elementami tożsamości naszego miasta.

Jestem wkurwiona!, we wlepkach Karoliny

cińskiej kolekcji Zachęty. Jego wartość

Wystawa Co sobie kto na swój temat

Breguły, które oswajają nas z feminaty-

krytyczna pozostaje niezmienna: na ile

wymyśli w TRAFO tropi i odnajduje różne

wami. Elementem wystawy jest też
ekspozycja w przestrzeni miejskiej
klasycznego, feministycznego plakatu

„Solidarność” społeczeństwa przeszła
w „Solidność” państwa?

wątki, ale wszystkie dzieła łączy wolność
– fantazji twórcy, egzystencjalnego wyzwolenia, swobody publicznej ekspresji.

Barbary Kruger Twoje ciało to pole walki.

Potwierdza tym samym, że współcze-

Mimo upływu dekad, zarówno estetyka,

sne sztuki wizualne pozostają celnym,

jak i przekaz obrazu nie straciły na aktu-

użytecznym i inspirującym narzędziem

alności i sile oddziaływania.

rozpoznania czasów i przestrzeni, w których przyszło nam żyć i, miejmy nadzieję,
budować wspólnotę opartą na poszanowaniu wolności.

Stanisław Ruksza i zespół kuratorski TRAFO: Daria Grabowska,
Ada Kusiak, Emilia Orzechowska, Jędrzej Wijas, Andrzej Witczak
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The lightning of freedom on
the facade of the art gallery

The world we live in has a constant problem concerning freedom. The dispute is
about both the definition and faithfulness
to this value in practice in the context
of social coexistence. The matter of
freedom also becomes the subject of arts,
and the presence of art in public space
is a touchstone of democratic freedoms.
Our role is to stand together with artists
in the fight for freedom and art. We
cannot pretend that the mass protests of
Polish women as part of the Nationwide Women’s Strike are irrelevant to art
institutions - since they are so important
for living artists.
The lightning accompanies the exhibition,
which represents the current potential of
artists associated with our city. Freedom
occupies a significant place in Szczecin’s
genotype. The Dialogue Center Przełomy
shows it as a city of rebellion. Piotr Krzystek, the President of Szczecin, in a statement of solidarity with the women’s
protest, wrote: „As our history shows,
(...) the march to freedom will never stop.”
This motif - the constant struggle for
freedom of self-determination, for the
right to one’s body and life, undergone
by women - will not be missing at the

exhibition. We will see it in Aleksandra
Ska’s work „I am Pissed!”, in Karolina
Breguła’s stickers that familiarize us
with feminatives. Another element of the
exhibition is the placement of Barbara
Kruger’s classic feminist poster „Your
body is a battleground” in the public
space. Despite the passage of decades,
both the aesthetics and the message of
the image have not lost their relevance
and influencing power.
In his installation, Andrzej Wasilewski
calls Szczecin „the free city”. We can see
it on the facade of the TRAFO Center for
Contemporary Art. His work is rooted in
the history of freedom uprisings, which
TRAFO referred to in earlier art projects.
Last year, we showed large-format,
contemporary posters in the city space,
referring to the tradition of August '80
in Szczecin. On behalf of TRAFO, Kraz,
a street artist from Szczecin painted
a mural on the roof of the Dialogue Center Upheavals, the V sign in the national
colours of Belarus. He showed that the
struggle for democracy never ends and
is never confined to a single state. At the
exhibition itself, you can see the documentation of the work in a unique form,
next to Wojtek Dada’s work „Solidarity”.
This work, which has its place in the hi-

story of modern art, is part of the Zachęta collection in Szczecin. Its critical value
remains unchanged: To what extent did
the „Solidarity” of society transform into
the „Solidarity” of the state?
Up until the 1950s, the gallery building
served as a transformer station for electricity. Today, its aim is to transform contemporary art into the energy for social
change. This is how we should understand the joint decision of the exhibition
curators to display the red lightning sign
on the façade. In calmer times, it warns
about the risk of high voltage, and in
the last weeks characterized by social
restlessness - it signals the tension
relating to the political authority, leading
to a social short circuit.
A dispute, a conflict over freedom, a rebellion against power and the desire to
re-establish oneself seem to be the most
important elements of our city’s identity.
The exhibition “Whatever you come up
with about yourself” in TRAFO tracks
and finds various arcs, but all works are
united by freedom - the creator’s fantasy,
existential liberation, freedom of public
expression. Thus, it certifies that contemporary visual arts remain an accurate,
useful and inspiring tool for recognizing
the times and dimension in which we
live and, we hope to build a community
based on respect for freedom

Stanisław Ruksza and the TRAFO curatorial team: Daria Grabowska,
Ada Kusiak, Emilia Orzechowska, Jędrzej Wijas, Andrzej Witczak
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Andrzej Wasilewski & Mikołaj Iwański
Wolne Miasto Szczecin, instalacja, 2020 / Free City of Szczecin, installation, 2020
Neon Andrzeja Wasilewskiego Wolne
Miasto Szczecin, powstały we współpracy z Mikołajem Iwańskim, został
umieszczony na fasadzie Trafostacji
Sztuki. Dzięki temu ulica Św. Ducha, przy której znajduje się nasza
galeria, nabrała radości i światła.
Kolorowa paleta barw to podstawy
sztuk wizualnych oraz wielowymiarowego obrazu świata.
Z kolei rozumienie wolności traktujemy w pełni wieloznacznie. To jedna
z podstawowych i uniwersalnych
kategorii filozoficznych i obywatelskich, nie mówiąca jedynie o „wolności od”, ale również „wolności do”.
Tak, wolność jest w naszym mieście
jedną z głównych kategorii tożsamościowych i nie przynależy do żadnej
z grup światopoglądowych. Złożenie
słów “wolny” i “Szczecin” traktujemy
synonimicznie, z pełną otwartością,
nie zamykając ich w siatce utartych
schematów i najprostszych bieżących skojarzeń.
Mikołaj Iwański rozwija slogan
Andrzeja Wasilewskiego w kierunku
fikcjonalnego projektu, konceptualizującego odrębność Szczecina od
ogólnonarodowych tendencji: “Zainspirowani mapą połączeń komunikacyjnych (kolejowych i lotniczych)
między Szczecinem a resztą kraju,
dostrzegliśmy wyraźnie rysujący
się problem izolacji tego miasta.
Postanowiliśmy ten temat rozwinąć. Zamiast pisać beznadziejnie
nieskuteczne petycje do urzędów
centralnych z prośbami o możliwość

skorzystania z kolei państwowych,
przygotowaliśmy pismo zawiadamiające Premiera o powstaniu
nowego organizmu państwowego.
Lewobrzeżna część Szczecina zostaje niniejszym ogłoszona terytorium
Wolnego Miasta. Poza ograniczeniem powodów korzystania z usług
spółek z grupy PKP, zostanie przy
okazji rozwiązanych kilka istotnych ostatnio problemów – do szkół
wszystkich stopni wejdą edukatorzy
seksualni, aborcja będzie dostępna
na życzenie kobiet, a homofobia
zostanie uznana za przestępstwo
nienawiści. W dalszym terminie
ogłosimy listę osób z zakazem wjazdu na terytorium Wolnego Miasta
Szczecina. Relacje państwo-związki
wyznaniowe zostaną uregulowane
w atmosferze życzliwego dialogu – tym życzliwszego, im szybciej
funkcjonariusze religijni złożą pod
neonem przysięgę na wierność
zasadom prawa (karnego i podatkowego w szczególności). W sumie nic
wielkiego, zwykły standard europejskiej demokracji.
Na prawobrzeżu zostanie zorganizowany stosowny plebiscyt, w ramach
którego mieszkańcy wypowiedzą się
o preferencjach dotyczących przynależności państwowej.
List proklamujący powstanie
Wolnego Miasta Szczecina zostanie
zaprezentowany na wernisażu.

W związku z gwałtownymi ruchami
na krajowej scenie politycznej liczymy na to, że rzecz uda się przeprowadzić bez większego rozgłosu”.
Andrzej Wasilewski’s neon light, created
in cooperation with Mikołaj Iwański took
the centre stage of the TRAFO façade. By
doing so the Holy Spirit Street, on which
our gallery is placed, became more joyous and full of light. A colourful palette
is the cornerstone of visual arts but also
of the multidimensional look at the world.
When it comes to freedom we understand it in its full ambiguous meaning.
It’s one of the most fundamental and
universal categories in philosophy and
civil life. It’s not indicative only of the
“freedom from” but it is also the “freedom
to”. Indeed, freedom is one of the
categories of identity in our city that
is not limited to any single viewpoint
or group. The putting together of the
words FREE and SZCZECIN we choose
to treat synonymously, with full openness and not enclosing it to the net
of the worn-out scheme and the most
basic of current associations.
Mikołaj Iwański expands Andrzej Wasilewski’s slogan to create the fictional
project, that conceptualizes the distinction of Szczecin from the nationwide
tendency: ”Inspired by the railway and
plane connections between Szczecin
and the rest of the country, we noticed
a clear problem of the city’s isolation.
We decided to elaborate on that topic.
Instead of writing miserably ineffective
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petitions to the central bureaus asking
for the possibility of using the national
rail, we prepared a letter informing the
Prime Minister about the establishment
of a new state.
The left-bank side of Szczecin has
therefore been proclaimed territory of
the Free City. Apart from limiting the reasons for the use of the services offered
by PKP group, some of the currently
relevant matters shall be resolved - sex
educators will be employed in all levels
of schooling, abortion will be available

for the women on demand, and homophobic actions shall be classified as hate
crime. On a later date, a list of personae
non-gratae of the Free City of Szczecin
shall be published. The State’s relationship with the religious organisations
shall be instated in the process of the
amiable dialogue - the more amiable the
faster the religious officials swear an
oath under the neon to act in accordance
to the State Law (in particular the criminal and tax law). Summing up nothing
grand, basic standards of European
democracy.
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On the right-bank side of the city
an appropriate plebiscite will be held
in which the inhabitants will have
a chance to have a say on the
preference of their nationality.
The proclamation letter of the Free City
of Szczecin will be presented at the exhibition opening. Accounting for the current exponential motions on the political
scene we count on the lack of notability
of the matter.”

Kamil Kuskowski
Pasaż Williama Turnera, instalacja, 2020 / William Turner’s Passage, installation, 2020
Gest artysty tworzy nowe miejsce
w Szczecinie – pasaż Williama Turnera, tuż obok Trafostacji Sztuki. Artysta
wykorzystuje to, by skonfrontować
wiedzę historyczną z legendą. Turner
dla Szczecina jest zapoznany. Artysta

uruchamia proces przywrócenia go
zbiorowej pamięci szczecinian.
The artist’s gesture establishes a new
place in Szczecin - William Turner Passage right next to the TRAFO Center for

Contemporary Art. The artist uses that to
confront the historical knowledge with
the legend. In Szczecin Turner is mostly
unacknowledged. The artist starts the
process of restoring him to Szczecin’s
collective memory.
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Adam Majiczek & Adam Witkowski
AA – AA, płyta, 2020 / AA – AA, Album, 2020
Adam Majiczek napisał o płycie
nagranej wraz z Adamem Witkowskim: „Poznaliśmy się na Akademii
Sztuki w Szczecinie, gdzie obaj
wykładamy w Katedrze Filmu
Eksperymentalnego. Okazało się,
że łączy nas nie tylko uczelnia, ale
także muzyka. I choć nasze działania wyrastają z dwóch różnych
dźwiękowych korzeni, podobnie
rozumiemy i czujemy jej działanie. Wspólny projekt muzyczny był
nie tylko połączeniem wizji dwóch
Adamów, ale również pracą opartą
na zaufaniu, ponieważ odbywał się
korespondencyjnie i bez wstępnych
założeń. Zostawiliśmy sobie pełną
twórczą autonomię. Adam W. przygotował ponad dwudziestominutową
kompozycję, rozbitą na cztery ślady
z zapisem różnych instrumentów.
Całość funkcjonowała jako długi,
skończony utwór, ale przygotowany
do dalszej, głębokiej obróbki. Adam
M. metodą samplingu, z wykorzystaniem efektów dźwiękowych, nadał
jej kształt finalny. Następnie wykonane zostały poprawki i mastering
ze strony Piotra Pawlaka. Jedynym
dodatkiem do wyjściowego materiału były moje dźwiękowe rejestracje
(field recording), które pozainstrumentalnie poszerzają przestrzeń.
Zrodziła się płyta łącząca nie tylko
dwa światy muzyczne – Adama W.,
oparty na instrumentalnej wrażli-

wości, i Adama M., wywodzący się
z sound designu – ale równocześnie
płyta, która, w moim odczuciu, reprezentuje geograficzne przecięcie
dwóch terenów. Mam nadzieję, że
słychać w niej szum morza, odgłosy
statków oraz echo trombit dobiegające z górskich hal przyprawione
dzwonkami wypasanych owiec.
Tworzy to oczywiście mocno medytacyjną narrację. Okładkę zaprojektował student Akademii Sztuki Filip
Urban, co nadaje płycie dodatkowy
szczeciński wymiar”.
Adam Majiczek wrote about an album
recorded with Adam Witkowski ``We met
at the Art Academy in Szczecin where
both of us teach at Experimental Film
faculty. It turned out we have more in
common than just the academy, namely
music. And even though we have very
different musical roots, we share a similar understanding of music and also
similarly feel its effects. The joint musical
project was not only a merging of the vision of two Adams but also a work built
on trust since it was executed through
correspondence and without previous
base assumptions. we left each other full
artistic autonomy. Adam W. prepared
over twenty minutes long composition,
split into four tracks with a record of
different instruments. The whole thing
functioned as a long finished piece but
prepared for further fundamental edits.

Adam M. using sampling with after
effects modelled it into its final form.
After that, it was time for emends and
mastering, done by Piotr Pawlak. My
only addition to the original material was
my field recordings which extrainstrumentally extend the space. It was the
birth of the album linking not only two
musical worlds - one of Adam W. built
on the instrumental sensibility and the
one of Adam M. which stems from sound
design - but also an album which in my
opinion represents a geographical crossing of two regions. I hope you can hear
the sea, ship sounds and the echo of the
trombitas coming from the mountain pasture accompanied by the sheep bells. It
all creates a highly meditative narration.
the cover was designed by a student of
the Art Academy, Filip Urban, which in
the context of Szczecin gives the album
an additional dimension.``

Adam Majiczek - sampling, soundscape, efekty, mix / sampling, soundscapes, effects, mix | Adam Witkowski - gitara,
syntezatory / guitar, synths | Piotr Pawlak - mastering / mastering | Filip Urban - projekt okładki / cover

CS KNSTW | 2 0 . 0 2 . 2 1 – 0 2 . 0 5 . 2 1 | T R A F O

19

Artur Malewski
Trafostacja Sztuki 2020, obraz, 2020 / TRAFO Center for Contemporary Art 2020, painting, 2020
W ślad za wieloletnią tradycją
ustanawiającą relacje między mecenasem (także instytucjonalnym)
a artystą, Artur Malewski ofiaruje
na wystawę w Trafostacji portret
jej samej. Gest ten ma ironiczny
wydźwięk, dotyczy pozycji artysty
we współczesnym świecie, ale także,
pół żartem, pół serio, odnotowuje
pozycję galerii, której powstanie

i początki nie są oczywiste, na mapie
miasta. Jest to prawdopodobnie
pierwszy malarski portret Trafostacji Sztuki w Szczecinie.
Following a centuries-old tradition that
sets the relationship between the patronage (including institutional one) and
the artist ,Artur Malewski bequests to
the exhibition a painting of TRAFO Center

Natalia Laskowska
Zysk społeczny, strata ekonomiczna, instalacja, 2020
Social gain, economic loss, installation, 2020
Przez dziesiątki lat naukowcy, politycy i aktywiści utrzymywali, że
przy ówczesnym rozwoju technologicznym za pomocą maszyn dokona

się wyzwolenie ludzkości spod
przymusu pracy zarobkowej. Praca
niesie z sobą inną wartość symboliczną w każdej z epok. Co ciekawe,

for Contemporary Art. This gesture has
an ironic undertone, focusing on the
position of an artist in the modern world,
but also, half-jokingly half-seriously
underlines the position of the gallery,
whose beginnings are not so obvious,
on the map of the city. It is probably the
first painted portrait of TRAFO Center for
Contemporary Art in Szczecin.

wartość ta nadawana jest nie przez
tych, którzy wykonują dane zadanie,
a przez osoby, które nim zarządzają.
Dlatego na przestrzeni wieków można mówić o pracy jako obowiązku
z boskiego nadania, pracy jako celu
samym w sobie, pracy wytwarzającej dobra, pracy nad sobą, samodyscyplinie, zarządzaniu czasem.
W działaniu Zysk społeczny, strata
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ekonomiczna Natalia Laskowska
poszukiwała szczecińskich drobnych rzemieślników, sklepikarzy
i osób zatrudnionych w zakładach
pracy. Korzystając ze środowiska ich
miejsc pracy, zagrała znajdującymi
się tam obiektami, po czym przeniosła je do księgarni w galerii.
For dozens of years, scientists, politicians and activists have proclaimed that

with the then present advancement of
technology with the help of the machines
the humankind will finally free itself
from the need for paid employment.
Labour has a different symbolic value
in each and every era. What’s worth
noting is that the value has always been
given to the labour not by the employed
but by the ones who managed them. Because of this through the centuries one
could hear about labour as a god-given

obligation, as a purpose all by itself, a goods-producing work, work on oneself,
self-discipline, or as time management.
In the work Social gain, economic loss
Natalia Laskowska searched for micro
craftsmen, shopkeepers and people in
the industrial workforce. Using their
work environment she played with
objects present on site and next moved
them to the TRAFO’s bookstore.

Monika Szpener
Uwaga historia, obiekt, 2020
Warning History, object, 2020
W Polsce automaty telefoniczne
zlikwidowane zostały w 2016 roku,
jednak w naszej świadomości wciąż
funkcjonują jako symbol komunikacji i dialogu. Wykorzystując oryginalną budkę telefoniczną, artystka
stworzyła obiekt Uwaga historia.
Umożliwia on odsłuch publicznie
niewypowiedzianych opowieści
Szczecinian, często osobistych i bardzo emocjonalnych, odnoszących
się do ich najbardziej niecodziennych doświadczeń. Kolekcja historii
składa się na współczesny obraz
miasta, definiujący jego tożsamość
w opozycji do oficjalnych narracji
i często nieaktualnych już symboli. Projekt wpisuje się w kontekst
sztuki relacyjnej, w której odbiorca
staje się jednocześnie jej uczestnikiem – to on, wybierając odpowiedni
numeru na klawiaturze, decyduje
o odtwarzaniu konkretnej historii.
Partnerami projektu są: Gmina
Miasto Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie, Wydział Architektury,
Grupa Ostatnia Budka Telefoniczna
w Olsztynie (Andrzej Sadowski/Wojciech Namiotko)
We współpracy z Małgorzatą Frymus (wywiady), Witoldem Maćków
(oprogramowanie) oraz Dawidem
Czajkowskim (projekt graficzny)

Phone Booths in Poland were taken
down in 2016 but in our conscience, they
still function as a symbol of communication and dialogue. By using an original
phone booth the artist created the object
Warning History. It allows one to listen
to publicly unspoken stories of Szczecin’s inhabitants. The stories are often
personal and very emotional, usually
regarding the most unusual experiences.
The collection of stories paints a modern
picture of the city, defining its identity
in opposition to official narrations and
usually outdated symbols. The project
fits into the context of relational art, in
which the recipient at the same time becomes its participator - by choosing the
right number on the keypad, they decide
about playing a particular story.
Project partners: Szczecin City Commune,
West Pomeranian University of Technology Faculty of Architecture, The Last
Phone Booth in Olsztyn Group (Andrzej
Sadowski/ Wojciech Namiotko)
In cooperation with Małgorzata Frymus
(interviews), Witold Maćków (software)
and Dawid Czajkowski (graphic design)
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Waldemar Wojciechowski
Polen Polen über alles, wideo, 2013 / Polen Polen über alles, video, 2013
Cytując Wojciechowskiego: “Od dwudziestu dwóch lat mieszkam w domu
zbudowanym w 1938 roku przez
Karla Trefza, dyrektora technicznego fabryki Stoewer w Szczecinie.
W podobnej sytuacji są tysiące Polaków – mieszkańców Szczecina, Wrocławia czy Gorzowa. W rodzinnym
domu mojej mamy w Strzałowie,
niedaleko Baranowicz (obecnie na
terenie Republiki Białorusi) mieszkają dzisiaj nieznani mi Białorusini.
Tysiąc lat po przyjęciu chrztu
przez Mieszka I i dwadzieścia lat
po zakończeniu II Wojny Światowej,
w 1965 roku polscy biskupi napisali
do swoich niemieckich kolegów:
„przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Dzisiaj – trzydzieści jeden lat po
upadku komunizmu w Polsce w 1989
roku – trudno sobie wyobrazić podobną deklarację – naszą, Polaków,
w odniesieniu do siebie samych.
Jak powiedział Alexis de Tocqueville:
Wolność człowieka kończy się tam,
gdzie zaczyna się wolność drugiego
człowieka. Tak jak zrzekamy się
naszej wolności na rzecz innych, dla
przyjaźni czy miłości, tak w stosunkach między narodami jedynie

wzajemna rezygnacja z części
swobód pozwoli nam urzeczywistnić
marzenia pokoleń naszych przodków o zjednoczonej Europie.
Zamieszki, wywołane w Warszawie
w rocznicę odzyskania niepodległości 11 listopada przez grupy tzw. „narodowe” dowodzą, że współczesne
definiowanie patriotyzmu nie może
odwoływać się wyłącznie do symboli
narodowych, bo te w rękach spadkobierców ONR Falangi używane są
jako narzędzia dzielenia społeczeństwa na swoich i obcych.
Z historii wiemy, że droga od ksenofobii i nacjonalizmu prowadzi wprost
do faszyzmu.
Spróbujmy wyobrazić sobie hymny
Polski i Niemiec śpiewane „za”, a nie
przeciw sobie”.
Quoting Wojciechowski: “For the last 20
years, I’ve been living in a house built in
1938 by the CTO of the Stoewer factory in
Szczecin, Karl Trefz. In a similar situation
are thousands of Poles - inhabitants of
Szczecin, Wrocław or Gorzów. In my
mothers family home Strzałowo near
Baranavichy (now in the Republic of
Belarus), now live, unknown to me,
Belarusians.

Thousands of years after the baptism of
Mieszko I and twenty years after the end
of the II WW in 1965 polish bishops wrote
their german colleagues ”we forgive and
ask for forgiveness”. Today - thirty years
after the fall of communism in Poland in
1989 - it’s hard to imagine a similar declaration - from us Poles to ourselves.
As Alexis de Tocqueville once said “The
freedom of one human ends where the
freedom of another begins”. In the same
way, in which we renounce our freedom
for the benefit of others in friendship
and love, only by bilateral resignation of
some of our liberties can we realise our
predecessors dreams of a united Europe.
Riots triggered by so-called ‘nationalistic’
groups in warsaw on the anniversary of
Poland regaining its independence proof
that modern definition of patriotism
cannot appeal only to national symbols
because they in that hands of modern
successors of ONR Falanga are used as
tools for the creation of social divisions.
History teaches us that following xenophobia and nationalism is a clear road to
fascism. Let’s try and imagine the Polish
and German anthems sung in favour
and not against each other”.
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Oblivion Ivy to parascenograficzna instalacja z tkaniny i obiektów
będąca na styku malarstwa, rzeźby
i działań przestrzennych. Autorka, jak sama mówi, nadaje swoim
instalacjom wymiar 2,5D (dwa i pół
D). Sakowska rozważania na temat
ekosystemu zaczyna od osobistej
historii, przedstawionej w poetyckim tekście dołączonym do pracy,
w którym roślina, tytułowy bluszcz,
staje się pasożytem żerującym na
człowieku. Wysysa z niego soki
życiowe oraz odbiera mu wspomnienia i tożsamość. Instalacja jest
wyimaginowanym środowiskiem,
biosferą, w której spotykają się natura i kultura. Ogród jest miejscem,
w którym rośliny poddawane są
różnym zabiegom pielęgnacyjnym
i kontrolnym. Gatunki dzieli się na
takie, które są pożyteczne i chciane
oraz na te przeznaczone do wyrwania. Żeby utrzymać je w ryzach,
używa się różnych pestycydów
i chemikaliów. Wnikając w glebę,
zaczynają krążyć w ekosystemie,
nie pozostając bez znaczenia dla
zdrowia. Jednak pomimo całej
kontroli, segregacji, zabiegów
pielęgnacyjnych, pielenia i koszenia,
w ogrodzie wciąż zachodzą naturalne procesy, cykl życia i śmierci.
Jedne rośliny umierają, przekwitają, inne kiełkują i wzrastają, jedne
rośliny pasożytują na drugich, albo
żyją z nimi w symbiozie.

Maryna Sakowska
Oblivion Ivy, instalacja, 2020 / Oblivion Ivy, installation, 2020
painting, sculpture and spatial activities.
As the author says herself she gives her
installations, the dimension of 2.5D (two
and a half D).
The starting point for the reflection on
the ecosystem was a personal story,
presented in a poetic text attached to
the work, in which the plant, the title
ivy, becomes a parasite that feeds on
humans. It sucks the vital juices out of
him and takes away his memories and
identity. The installation is an imaginary
environment, a biosphere where nature
and culture meet. A garden is a place
where plants are undergoing various

care and control treatments. The species
are divided into those that are useful and
wanted, and those that are to be eradicated. Various pesticides and chemicals
are used to keep them in check. Penetrating the soil, they begin to circulate in
the ecosystem, taking its toll on health.
However, despite all the control, segregation, care treatments, weeding and
mowing, the garden still has natural processes, the cycle of life and death. Some
plants die, fade, others germinate and
grow, some plants parasite on others,
or live symbiotically with them.

„Oblivion Ivy” – parascenographic
installation made of fabric and objects
conceptualised at the meeting point of

Karolina Freino
Murki i Piaskownice, akcja medialna, plakaty, fotografie, 2007
Walls and Sandpits, media campaign, posters, photographs, 2007
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Danuta Dąbrowska
GRAF nr 1, lightbox, 2020 | GRAPH No. 1, lightbox, 2020
GRAF nr 2, lightbox, 2020 | GRAPH No. 2, lightbox, 2020
Grafy map to reprezentacje schematów połączeń skonfrontowane
z topografią danego miejsca. Rysowanie i wymazywanie, zacieranie
śladów po niemieckojęzycznych
nazwach dzielnic, ulic i placów
odzwierciedla historię zasiedleń,
podziałów i zmian terytoriów wynikających z różnych programów politycznych, których spuściznę widać

Murki i Piaskownice to praca poruszająca problem używania jako
materiału budowlanego w powojennym Szczecinie niemieckich
i żydowskich nagrobków. Surowca
masowo używano do budowy
murków, piaskownic, śmietników
czy chodników.
Realizacja projektu Murki i Piaskownice odbywała się na dwóch
płaszczyznach: dokumentacyjnej
i artystycznej. W części dokumentacyjnej, wraz z forumowiczami z sedina.pl (Portal Miłośników Dawnego
Szczecina) opracowana została lista
czterdziestu miejsc, do których odbudowy wykorzystano wspomniane
nagrobki. Prócz fotograficznej dokumentacji, artystka wystosowała
pismo do Miejskiego Konserwatora
Zabytków z prośbą o ustosunkowanie się do tego problemu.

w Szczecinie. Matrycą pracy stała
się przedwojenna mapa miasta.
Struktura przedstawienia i użyte
przez artystkę środki nawiązują do
podświetlanych stołów kreślarskich,
które wykorzystywane były w pracy architektów politycznych zmian.
„A graph of a map” is a representation
of an outline of connections confronted

Przez miesiąc, w czterech głównych
gazetach szczecińskich (“Gazecie
Wyborczej”, “Głosie Szczecińskim”,
“Kurierze Szczecińskim” i “Moim
Mieście”), systematycznie publikowano “nekrologi” zawierające fragmenty zachowanych, możliwych do
odczytania inskrypcji z nagrobków
wraz z ich tłumaczeniami na język
polski. Dodano również opisy wyjaśniające gdzie wskazane miejsce
się znajduje.

Walls and Sandboxes is an artwork that
touches upon the problem of using German and Jewish gravestones as building
materials in the post-war Szczecin. They
were commonly used in the construction of boundary walls, sandboxes, bin
facilities and sidewalks.
The Walls and Sandboxes project was
realised on two levels: documentary

with the topography of a specific place.
Redrawing and erasing, covering the
tracks of the German names of the
districts, streets and squares mirror the
history of the resettlement, divisions and
the territorial changes stemming from
different political programs, the legacy of
which is easily observable in Szczecin.
The pre-war map of the city became
the political work-in-progress. The
structure of the show and the resources
used by the artist allude to the drawing
boards used by architects of the political
changes.

and artistic. The documentary part
was focused with the help of the user
of the sedina.pl forum, on putting up
a list of 40 places in construction of
which gravestones were used. On top
of documenting the objects by taking
photographs, the artist wrote a letter
to the Urban Conservation Officer, in
which she asked for an opinion on that
problem. Obituaries, containing the
legible parts of the inscriptions from the
gravestones coupled with a translation
to Polish, were systematically published
in four of Szczecin’s main newspapers
(“Gazeta Wyborcza”, “Głos Szczeciński”,
“Kurier Szczeciński” i “Moje Miasto”) for
a duration of a month. The obituaries
were also accompanied by information
about the whereabouts of the mentioned
gravestone.
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Monika Pacyfka Tichy
& Lambda Szczecin
Jarek, ty pedale, mural, 2020 / Jarek, you fag, mural, 2020
20 czerwca 2020 roku. Pod węzłem
największego wiaduktu w Szczecinie,
tuż obok Zamku Książąt Pomorskich, rozgrywa się zainicjowany
przez Lambdę Szczecin performans
o mało znanych wątkach w biografii
znanego posła. Jednym z wykorzystanych rekwizytów jest, przykrywająca jeden z filarów, płachta
z hasłem “Jarek, ty pedale”. Wraz
z jej zerwaniem opadają szczęki rechoczących dotąd i nagrywających
performans chłopców z Młodzieży
Wszechpolskiej. Odsłonięty w ten
sposób mural przedstawia twarz
Jarosława Iwaszkiewicza oraz jego
kochanka, Jerzego Błeszyńskiego.
Choć celem malunku nie jest prowokacja, jedynie wspomnienie pięknego uczucia, to ten staje się areną
ulicznej walki.
Pierwsza odsłona malowidła
ostaje się jeden dzień. Po tym czasie
zamazana zostaje czerwoną farbą.
We wrześniu poznańska queerowa
artystka Dziaba kładzie grunt pod
odnowienie muralu. Opowiada:
„W pewnym momencie orientuję się,
że ruchy mojego pędzla śledzą dwie
pary niespokojnych oczu. Ubrane
na czarno chłopaki pytają: «co tu powstanie?», jednocześnie stwierdzając,
że jak dwóch facetów kochasiów, to
chujowo. Zagajam, że każda miłość
jest piękna. Jednak ci, nieskłonni do
dalszej dyskusji, są już w odwrocie. Na odchodne mielą w ustach
coś o ideologii LGBT”. Aktywiści
z różnych organizacji na zmianę
pilnują bezpieczeństwa muralistki
i jej dzieła, od ósmej rano do północy
trwa pikniko-straż. W nocy czuwa
pracownik ochrony.
Po trzech dniach malunek jest gotowy. Mural jest jeszcze piękniejszy niż
wcześniej. Czerwona farba wsiąkła
w pory betonu, nadała dłoni ciepła
i faktury ludzkiego ciała, jak krew

krążąca pod skórą. Schnący mural
czeka jedną noc na pokrycie go impregnatem anty-graffiti, gdy w tym
samym czasie nieznani sprawcy dokonują kolejnego aktu wandalizmu.
Dzieło zamalowane zostaje czarną
farbą. Rano, zainspirowana niestandardowym tłem, Dziaba maluje
zupełnie nową wersję portretu kochanków, który uzupełnia cytatem
z listów Iwaszkiewicza: “Jesteś mi
wszystkim: kochankiem i bratem”.
Ponownemu odsłonięciu muralu
towarzyszy prowadzone przez
Monikę Tichy spotkanie Wymazywanie z kanonu. Listy i miłość Iwaszkiewicza z udziałem Ludwiki Włodek,
Ingi Iwasiów, Tatiany Czerskiej
i Stanisława Rukszy.
W kolejnych miesiącach na miejscu malowidła z Iwaszkiewiczem
i Błeszyńskim tworzone są nowe

murale, m.in. ten związany ze Strajkiem Kobiet, który również zostaje
zamalowany. Aktualnie pod Trasą
Zamkową, na kilku już warstwach
farby, zobaczyć możemy napis:
“SUPER KRAJ”.
W listopadzie 2020 roku Rada Miasta
przyjmuje stanowisko: „Szczecin
miastem wolnym od dyskryminacji”.
Zapowiada działania antydyskryminacyjne i wsparcie organizacji
pożytku publicznego.
June 20, 2020. Under the junction of the
largest viaduct in Szczecin, next to the
Pomeranian Dukes’ Castle, the performance, called On Little Known Threads
in the Biography of a Well-known MP,
initiated by Lambda Szczecin, takes
place. One of the props used is a sheet
with the slogan „Jarek, you fag” covering
one of the pillars. When it is taken down,
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the jaws of the boys from the All-Polish
Youth, who have been croaking and
recording the performance, drop. The
mural revealed in this way shows the
face of Jarosław Iwaszkiewicz and his
lover, Jerzy Błeszyński. Although its
purpose is not to provoke, only to recall
a beautiful feeling, it becomes the arena
of street fighting.
The first iteration of the mural lasts one
day. After which, it becomes covered
over with red paint. In September, the
Poznań-based queer artist Dziaba lays
the ground for the mural renovation. She
says: „At some point, I realize that the
movements of my brush are followed
by two pairs of restless eyes. The guys
dressed in black ask: ‚what am I painting
here?’At the same time stating that if two
male lovers then it sucks. I tell them that
every love is beautiful. However, those
unwilling to any further discussion are

already on the retreat. When leaving,
they mumble something about the LGBT
ideology. ”Activists from various organizations take turns guarding the safety
of the muralist and her works, there is
a picnic-guard from eight in the morning
to midnight. A security guard watches
over the night.
After three days, the painting is ready.
The mural is even more beautiful than
before. The red paint soaked into the
pores of the concrete, gave the hand
the warmth and texture of the human
body, like blood circulating under the
skin. A drying mural has to wait one
night to be covered with anti-graffiti
impregnation, while at the same time
unknown perpetrators commit another
act of vandalism. The work is painted
over with black paint. In the morning,
inspired by a non-standard background,
Dziaba paints a completely new version
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of the lovers’ portrait, supplemented
with a quote from Iwaszkiewicz’s letters:
“You are everything to me: a lover and
a brother”. The re-unveiling of the mural
is accompanied by a meeting led by
Monika Tichy, Erasing from the Canon.
Iwaszkiewicz’s Letters and Love with the
participation of Ludwika Włodek, Inga
Iwasiów, Tatiana Czerska and Stanisław
Ruksza.
In the following months, new murals are
created on the site of the Iwaszkiewicz
and Błeszyński painting. The one related
to the Women’s Strike, which is later
also covered with paint. Currently, under
the Castle Route, on a few layers of
paint, we can see the inscription: „GREAT
COUNTRY”.
In November 2020, the City Council adopts the position: „Szczecin is to be a city
free from discrimination.” It announces
anti-discrimination activities and support for public benefit organizations.

Małgorzata Goliszewska
Oddając mocz pod wiatr, szlochając histerycznie, instalacja, 2020
Urinating against the wind, hysterically sobbing, installation, 2020
Goliszewska poznała Tadeusza R.L.
Dudę około dziesięciu lat temu. Opowiada: “Sprzedawał na ulicy książki,
różne, choć także swoje, wydane
nakładem oficyny Duda i tylko Duda.
Przy pierwszym spotkaniu był dość
niesympatyczny, czym mnie bardzo
ujął. Po zapoznaniu się i zachłyśnięciu jego bogatą twórczością, zaczęłam go odwiedzać i promować. Założyłam mu fanpage na Facebooku.
Pan Tadeusz cierpiał na bezsenność
i lubił, kiedy się do niego dzwoniło, nawet w nocy. Mówił o sobie:
<<twórca nowej poezji dudaistycznej,
przeklęty poeta, szalony fantasta
z 49-tej galaktyki w drodze do Czarnej Dziury>>. Był postacią barwną,
krzykliwą, zabawnie poważną. Nie
zdążyłam wejść z nim w porządną
kolaborację, tak jak planowałam.
Zmarł i pozostawił mnóstwo niedokończonych dzieł. Część z nich
prezentuję wspólnie z jego córką,
Agnieszką, na tej wystawie”.

Goliszewska met Tadeusz R.L. Duda about ten years ago. She says “He was selling books on the street, different books,
but also his own under disbursal of the
Duda and Only Duda publishing house.
When I first met him he was unpleasant
and it made me feel touched. After getting to know him better and going into
raptures over his rich poetry, I started
visiting him and promoting his writing.
I set up his fan page on Facebook. Mr
Tadeusz suffered from insomnia and he
liked it when someone called him even
at night. He called himself “a founder of
the new dudaistic poetry. A cursed poet.
A crazy fantastic writer from the 49th
galaxy on the way to the Black Hole.”
He was a vivid character, garish and
serious in a funny way. I didn’t manage
to get with him into a real collaboration
as I planned. He died and left plenty of
unfinished works. Some of them, his
daughter and I are presenting today on
this exhibition.``

13 | 14 | 15
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Natalia Szostak & Weronika Fibich
immer noch Schnee und Eis, instalacja przestrzenno-dźwiękowa, 2020
immer noch Schnee und Eis, audio-spatial installation, 2020
Przyszli po nich nocą. Nakazali
spisać mienie, zdać klucze. Mieli pół
godziny na zabranie najpotrzebniejszych rzeczy. Po zamknięciu okien
i drzwi, wygaszeniu ognia w piecu,
zabrali ich na dworzec towarowy.
Nie mówili im, dokąd jadą. Długo
czekali na załadunek. Podróż trwała
trzy dni. Wagony bez ogrzewania
i ani kropli wody. Wysiadając, zobaczyli śnieg, olbrzymią białą połać jak
okiem sięgnąć.

W Trafostacji Sztuki projekt jest
kontynuowany. Treść wcześniej
przepisywanych listów autorki
odczytują na głos i rejestrują. Ich
dwugłos odtwarzany jest wewnątrz
pomieszczenia o ujemnej temperaturze. Pod taflą lodu widoczny jest
ciemny zarys fotografii, światłoczuły
zapis twarzy kobiety i mężczyzny.
Słowa po nich, ponownie odczytane
pęcznieją, przyjmują kształt i ciężar
obcego ciała.

W pierwszej części projektu Natalia
Szostak i Weronika Fibich zainstalowały w przestrzeni miasta bryły
lodu z zatopionymi, własnoręcznie
przepisanymi listami osób, które
w lutym 1940 r. znalazły się w transporcie deportacyjnym ze Stettina.
Topniejące, lodowe sześciany pojawiły się na Niebuszewie pod adresami zamieszkania czterech ofiar tej
samej wywózki.

Wewnątrz pomieszczenia może
znajdować się tylko jedna osoba.
They came for them at night. They ordered to write down the possessions and
return the keys. Gave only half an hour
to pack the most important things. After
closing the doors and windows, they
took them to the cargo train terminal.
They didn’t say where the train was going. The shipment took a long time. The

journey took three days. The train cars
were not heated and there was not even
a drop of water to drink. When the train
was emptied out, one could only see
snow, a gigantic white surface wherever
one could lay one’s eyes.
As a first part of the project, Natalia Szostak and Weronika Fibich placed blocks
of ice in the city. Within them, hand-rewritten letters of the people that in
February of 1940 were in the deportation
transport from Stettin. Melting ice cubes
were placed in Niebuszewo District at
the addresses of four different victims of
the same displacement.
In the TRAFO Centre, the project is continued. The body of the previously rewritten letters is read aloud and recorded
by the artists. Then the doublespeak is
played in the room with a sub-zero temperature. Under the sheet of ice, a dark
outline of a photograph, a photosensitive
record of a woman’s and a man’s faces.
The words they left, voiced again swell
and form into a shape and the weight of
a new body.
In the room, only a single person can
be present.
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Wojciech Dada
Solidność, wydruk, 2002 / Solidity, print, 2002
Przypomnienie znaku Solidarności,
będącej symbolem współczesnej polskiej historii, to przede wszystkim odwołanie do reprezentowanych przez
nią idei. Zastąpienie słowa “Solidarność” słowem “Solidność” wzbudza
jednak wątpliwości dotyczące trwa-

łości ideałów „solidarnościowych”.
Czy istnieją obecnie wzorce konstytuujące całą naszą społeczność?
Recalling the Solidarity sign, a symbol of
Polish modern history is, first of all, an
appeal to the ideals which it represented.

The replacement of the word “Solidarność” with “Solidność” (polish for solidity
and reliability) raises concerns about
the durability of the ideals affirmed by
the Solidarity movement. Can we currently find the notions underpinning the
entirety of our society?

Łukasz Skąpski
Różaniec bojowy – Kruk 9,7 mm z serii Udogodnienia bojowe, obiekt, 2020
Combat Rosary – Kruk 9,7 mm from Combat Gear series, object, 2020
„Oficjalny różaniec Dywizjonu Maryi
– KRUK 9,7 mm. Różaniec wyposażony został we włoskiej produkcji krzyż
z medalikiem św. Benedykta, według
pierwowzoru ustanowionego w XVII
wieku, o łącznej wadze 25 g. Cały
różaniec nawleczono na oryginalną
linkę spadochronową typu Paracord 550 o wytrzymałości do 550 lb
(200 kg). Koraliki każdej z dziesiątek
(dekad) wykonano ze specjalnie odlanych metalowych paciorków o zewnętrznej średnicy 9.7 mm każda.
Zostały one specjalnie galwanizowane w kolorze prochu strzelniczego,
aby bardziej podkreślić ich zadanie
podczas modlitwy różańcem. Każde
wymodlone Zdrowaś Maryjo jest jak
pocisk wypuszczony w stronę naszego największego wroga – szatana
i jego demonów. Luźne rozmieszcze-

nie kulek na długości linki pozwala
na swobodne ich przemieszczanie
w dowolnym kierunku, tzw. przeładowanie. Cztery z pięciu miejsc
przeznaczonych na modlitwę Ojcze
Nasz oraz trzy pierwsze Zdrowaś
Maryjo (odmawiane za wiarę, nadzieję i miłość) reprezentowane są
przez plastikowe koraliki o średnicy
13 mm. Każdy różaniec wyposażono
w Cudowny Medalik z Matką Bożą
Niepokalaną o wysokości 22 mm.
Unikatowy design różańca pozwala
na szybką naprawę oraz wymianę

15 | 16 | 17 | 18

28

poszczególnych elementów. Wytrzymałość linki spadochronowej (paracordu) gwarantuje użytkowanie
różańca przez długie lata.
Dziękujemy za zakup naszego
różańca i niech Niepokalana nam
wszystkim błogosławi. W imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego. Amen”1.
“An official rosary of the Mary’s Division - KRUK 9,7 mm. The rosary was
fitted out with an Italy-produced cross
and St. Benedict medal, reminiscent of
the one introduced in the 16th century,

weighing 25g. The rosary was strung on
a Paracord 550-type parachute cord that
can withstand up to 550 lb (200 kg). The
beads of each decade were cast in metal
and each one has a diameter of 9.7 mm.
They were specially plated in the colour
of the gunpowder to further underline
their purpose during the prayer. Each
Hail Mary is like a bullet shot at our
greatest enemy - satan and his demons.
The loose arrangement of the beads on
the rosary allows for a free movement
- so-called ‘reload’. Each of the spots
intended for the Holy Father prayer and
the first three Holy Marys (said for faith,

hope and love) are made from plastic
beads of a 13 mm diameter. Each rosary
was also provided with a 22 mm long
miraculous Medal of Our Lady of Grace.
The unique design of the rosary allows
for a quick repair and replacement of
individual elements. The longevity of the
parachute cord ensures the rosary can
be used for many years to come.
Thank you for the purchase of our rosary and let Our Lady of Grace bless us all.
In the name to the father, the son and the
holy spirit. Amen.”

Uladzimir Pazniak
Zszywka, fotografia, 2020
Staple, photography, 2020
Przefotografowałem zszywkę
z umieszczonego w książeczce
wojskowej zdjęcia, które zostało mi
zrobione podczas zasadniczej służby
wojskowej w armii białoruskiej.

I took a photo of a staple from a photograph of myself, placed in a military
service book, that had been taken,
during basic military service in the Belarussian army.

Jest to temat autoreferencyjny, związany z osobistą historią.

It’s an auto referencing theme, connected
to a personal history.

Agnieszka Grodzińska
Girl from the Full Service, malarstwo, 2016-17 | Chewing Your Church,
malarstwo, 2017 | Lick you lines (Cowgirl), malarstwo, 2017
Girl from the Full Service, painting, 2016-17 | Chewing Your Church,
painting, 2017 | Lick you lines (Cowgirl), painting, 2017

„Dywizjon Maryi”, https://www.dywizjonmaryi.org/index.php/product/rozaniec-bojowy-kruk-9-7mm/ [dostęp: 07.01.2021].

1
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Arkadiusz Piętak
Libido, obiekt, 2013 / Libido, object, 2013
Ciężki Różaniec Taktyczny CRT, obiekt, 2020 / Heavy Tactical Rosary, obiekt, 2020
Libido to obiekt powstały w 2013 roku,
który musiał poczekać kilka lat, aż
zawarte w nim ponure przesłanie
wybrzmi z całą mocą. Tak naprawdę dopiero po lekturze Końca epoki
lubieżnego dziada Pauliny Młynarskiej oraz Muzeum Dziadocenu
Agnieszki Graff Libido Piętaka staje
się obrazem zeitgeistu jesieni 2020
roku. Kontekst pracy tworzą także
bezprecedensowe protesty przeciwko zakazowi aborcji oraz wzbierająca od lat fala oburzenia na coraz
szerzej ujawniane przestępstwa
seksualne kleru.

Wyblakły, rdzewiejący, zaniedbany napis, niepokojąco dźwięczny,
przywołuje też fragment z Shitshow
Charliego LeDuffa opisujący wizytę
autora w siedzibie amerykańskiej
prawicowej telewizji FOX, gdzie
pada określenie o atmosferze
starczego libido.

Artysta zainspirowany różańcem
bojowym Żołnierzy Chrystusa tworzy własną, amatorską jego wersję.
Pokazywane w skrzynce na amunicje stalowe różańce, zestawione ze

swoją wersją oryginalną, wydają
się być bardziej ciężkie i wojskowe.
Gotowe w każdej chwili do użycia.
Libido is an object created in 2013, which
had to wait several years for its gloomy
message to forcefully resound. Only
after reading The End of the Epoch of
Lascivious Old Man by Paulina Młynarska and Agnieszka Graff’s Museum
of the Oldmanocene, Piętak’s Libido
becomes an image of the zeitgeist in
autumn 2020. The context of the work is
also the unprecedented protests against
the abortion ban and a wave of outrage
that accumulated over the years with
continuous disclosure of clergy’s sexual
crimes.
Faded, rusting, neglected inscription,
disturbingly sonorous, also recalls an
excerpt from Charlie LeDuff’s Shitshow
describing the author’s visit to the headquarters of the alt-right American TV
broadcaster FOX, where the atmosphere
is described as that of geriatric libido.

The artist, inspired by the battle rosary
of the Soldiers of Christ, creates his own,
amateur version. The steel rosaries
shown in the ammunition box, combined
with their original version, seem to be
more heavy and military. Ready for use
at any time.

Martyna Hadyńska
Szczecińska Motanka, rzeźba, 2020
Szczecinean Motanka, sculpture, 2020

we współpracy z: Oleksandrą Kovtun, Iriną
Tkachuk, Kateriną Zavizhenets (Stowarzyszenie Mi-GRACJA) i Julią Liashchuk (Stowarzyszenie Mi-GRACJA).

Szczecińska Motanka powstała we
współpracy z Ukrainkami mieszkającymi w Szczecinie. Punktem
wyjścia do stworzenia pracy było
pytanie o to, w jakim stopniu tytuł
wystawy jest adekwatny do sytuacji
tychże kobiet. Czy życie w Szczecinie
daje im więcej możliwości wymyślenia siebie? W jakim stopniu ich
wolność ograniczona jest sytuacją

lub statusem imigrantek spoza Unii
Europejskiej?
Szczecińska Motanka odwołuje się do
słowiańskiej tradycji – zapomnianej
w Polsce, choć wciąż kontynuowanej
w Ukrainie – polegającej na tworzeniu lalek o szczególnych mocach.
Tak zwane motanki są amuletami
plecionymi z konkretną intencją, służącymi spełnianiu marzeń i realizowaniu celów. Tworząc je, używa się
resztek materiałów, w przypadku
pracy Hadyńskiej niepotrzebnych
ubrań, które zawija się ze sobą używając metody motania, nie szycia.
Podczas tworzenia każda z uczestniczek powierzyła motance intencje
związane ze Szczecinem. Życzenia
dla miasta oraz propozycje potrzebnych zmian utworzyły wspólną wizję
dobrego życia, która opiera się na
przyjaźniach i współpracy kobiet,
możliwości rozwoju kariery, w tym
nostryfikacji dyplomów, szybszym
działaniu urzędu dla imigrantek
i imigrantów oraz braku pośpiechu
w życiu prywatnym i zawodowym.
In cooperation with Oleksandra Kovtun,
Irina Tkachuk, Katerina Zavizhenets
(Mi-GRACJA Association) and Julia Liashchuk
(Mi-GRACJA Association).

men living in Szczecin. The starting
point to creating the artwork was the
questioning of how much the title of the
exhibition is adequate to the situation of
these women. Does living in Szczecin
give them more opportunity for self-creation? To what extent is their freedom
limited by their position and status as
women immigrants from outside the
European Union?
„Szczecinean Motanka” appeals to the
Slavic tradition – forgotten in Poland but
still practised in Ukraine – of making
dolls with exceptional powers. So-called
Motankas are amulets braided with
a certain intent. They serve to turn
wishes into reality and achieve goals.
Scrapes of leftover materials are used in
the process of making them - in the case
of Hadyńska’s work, unwanted clothes –
which are then spooled together
without sawing.
Throughout the creation process, each
participant entrusted a Motanka doll
with an intention concerning Szczecin.
Wishes for the city and propositions of
necessary changes created a common
vision of good life, based on the friendships and cooperation of women, opportunity for career development, especially
recognition of diplomas, faster-working
immigration office and the lack of hurry
in professional and private life.

„Szczecinean Motanka” was created in
cooperation with the Ukrainian wo-

Grażyna Monika Olszewska
Weleweta, wideo, ok. 19’00”, 2020 / Weleweta, video, c. 19’00”, 2020
Weleweta to historia dotycząca
uporczywego przywiązania do
przeszłości, które nie pozwala na
zmiany. Główną bohaterką jest
rybaczką zajmującą się hodowlą
zmutowanych postryb. Nie zamierza ona porzucić swojego zajęcia,
mimo że nie jest ono już nikomu

potrzebne. Przywiązana do swojego
miejsca rybaczka pozostaje zupełnie
samotna i jako jedyna wydaje się
być obojętną na namowy przybysza
z Nowego Świata. Weleweta, zjawa
o żółtych włosach, pilnuje rybaczki. Na niezdecydowanie głównej
bohaterki nakłada się rozedrganie

autorki filmu. Po kilku wstępnych
układkach, które nie spodobały się
nikomu z wykładowców, studencki
film, zrobiony raczej za niestudencki
budżet, został odłożony na dysku do
szuflady na dwa lata. Zaproszenie
na wystawę „Co sobie kto...” było impulsem dla Grażyny Moniki Olszew-
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Zbigniew Romańczuk & Radosław Nagay
we współpracy z Aleksandrą Łukaszewicz–Alcaraz, Gwiazdy Szczecina – Szczecin Gwiazd,
animacja, wideo, ok. 5”00, 2020 / in cooperation with Aleksandra Łukaszewicz–Alcaraz,
Stars of Szczecin - Szczecin of Stars’, animation, video, c. 5”00, 2020
Multimedialna praca Gwiazdy
Szczecina – Szczecin Gwiazd obrazuje wielowymiarowość miasta,
które poza perspektywą lokalną
i międzynarodową wpisuje się
również w perspektywę historyczną
i galaktyczną. Jak wykazały studia
pasjonatów astronomii, Małgorzaty
i Edwarda Gardasiewiczów, ułożenie
placów Grunwaldzkiego, Odrodzenia i Szarych Szeregów odpowiada
ułożeniu gwiazd Alnitak, Alnilam

skiej do kolejnego spojrzenia na ten
materiał i konfrontacji z własnymi
przekonaniami sprzed kilku lat. Film
związany jest z miastem na wielu
poziomach. Szczecińskie są przede
wszystkim lokacje – opuszczone
mieszkanie oraz sławny betonowiec
z jeziora Dąbie.
„Weleweta” is a story about a persistent
attachment to the past, not allowing
for the change. The main character is
a fisherwoman looking after a mutated
post fish stock farm. She is reluctant
to quit her occupation even though
there is no longer a need for her to do
it. Bound to her place the fisherwoman
is left entirely alone and as the only one
seems unaffected by the instigations of
the newcomer from the New World. Weleweta, a yellow-haired phantom, looks

i Mintaka w pasie Oriona oraz piramid Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa
w Gizie. Chodząc ulicami miasta,
poruszamy się po spirali historii,
brzegiem Drogi Mlecznej.
The multimedia artwork „Stars of
Szczecin - Szczecin of Stars” spotlights
the multidimensional nature of the city.
Apart from the local and international
perspective it also connects to the historic and galactic viewpoint. As shown by

after the fisherwoman. The undecidedness of the main character is overlapped
by the author’s of the film trembling.
After a few of the initial arrangements,
that didn’t find any appreciation in the
academic circles, the student film, shot
with a rather non-student budget, was
put on a disk and stashed away in a drawer for two years. The invitation to the

the studies of the astronomy enthusiasts,
Małgorzata and Edward Gardasiewicz,
the placement of the Grunwaldzki, Odrodzenia and Szarych Szeregów squares
corresponds with the position of the
stars Alnitak, Alnilam and Mintaka and
the pyramids of Giza (Great Pyramid of
Giza, Pyramid of Khafre and Pyramid
of Menkaure). While walking down the
city’s streets we move through the route
of history, on the edge of the Milky Way.

“Whatever you come...” was an impulse
for Grażyna Monika Olszewska to look
again at the material and confront her
convictions from a couple of years ago.
The film is connected to the city on many
levels. Especially we can see Szczecin in
the locations of the film - the abandoned
flat and the prominent concrete ship on
the Dąbie lake.
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Pracownia Filmu Społecznego
Stół, instalacja, 2017
Table, installation, 2017
Stół stworzony został przez studentów i studentki Pracowni Filmu
Krytycznego (obecnie Pracownia
Filmu Społecznego) oraz mieszkańców i mieszkanki Placu Orła Białego,
przy którym mieści się Akademia
Sztuki. Jest efektem jednodniowych warsztatów, które pracownia
przeprowadziła w październiku
2017 roku. Uczestnicy i uczestniczki

warsztatów przynieśli z domów
niepotrzebne kawałki drewna, z których następnie wykonali zaprojektowany wspólnie stół. Obecnie służy
on jako miejsce sąsiedzkich oraz
studenckich spotkań.
The Table was created by the students
of the Pracownia Filmu Krytycznego (currently Pracownia Filmu Społecznego)

and the people living on the Orła Białego
square, which is where the Academy Art
is located. It is a fruit of a one-day long
workshop the Academy organised in
2017. The participants brought dispensable wooden parts from their homes
that were used to build a table they
previously designed. It currently serves
as a spot for the neighbourhood and
student meetings.

Jan Baszak
Miś, instalacja, 2019
Teddy Bear, Installation, 2019
Obsesyjnie nostalgiczne powroty
do dzieciństwa, według Baszaka
pachnącego jak pudding z semoliny,
doprowadziły artystę do pytania:
dlaczego jest, jak jest i dlaczego nie
jest tak, jak kiedyś? Jan Baszak, tworzący aktualnie w Berlinie, poczuł
konieczność zerwania z tęsknotą za
miejscem i czasem, do których nie
ma możliwości powrotu. Sprawił,
że dzieciństwo spędzone w okolicach Szczecina jest dla niego obrzy-

dliwe. Uczulony na gluten, cierpliwie
przeżuwał kromki chleba posmarowane oliwą i cukrem. W ten sposób
otrzymał materiał rzeźbiarski;
papkę, z której odtworzył w skali
1:1 pluszowego misia otrzymanego
w dniu narodzin.
Obsessive nostalgic comebacks to
childhood, that according to Baszak
smells of semolina pudding, led the
artist to question: Why are things the

way they are and why aren’t they the
way they used to be? Jan Baszak, now
working in Berlin, felt the necessity to
break up with the longing for the place
and time to which there is no coming
back. The childhood spent in Szczecin’s
vicinity was made disgusting for him by
himself. Allergic to gluten, he patiently
chewed slices of bread spread with
olive oil and sugar. This way he got the
sculpting material; pulp from which he
recreated, in the scale 1:1 the teddy bear
he was given on the day of his birth.
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Lump
Głód życia 2020, instalacja przestrzenna z wykorzystaniem liter stalowych ze zdemontowanego szyldu, 2020 | Głód życia (dokumentacja), wideo, ok. 4”56, 2020 / spatial installation created
with steel letters from a disassembled sign, 2020 | Life’s hunger (documentation), video, c. 4”56,
2020
Pracując z dawnym wzornictwem,
szyldami, identyfikacją graficzną
nieistniejących szczecińskich firm,
Lump sięga po szyld ze zburzonego
budynku Zakładu Usług Żeglugowych. Wisiał on na terenie Stoczni
Szczecińskiej, a dzisiaj artysta
tworzy z niego dwa słowa, które

niepokojąco wyznaczają kierunki
refleksji o pragnieniach, tęsknotach
i pretensjach Szczecina w ostatnich
dekadach.
While experimenting with old designs,
signboards, graphic identification of
Szczecin’s non-existent companies,

Dariusz Fodczuk
ESTER GLUBE, performans, instalacja świetlna, 2020
ESTER GLUBE, performance, light installation, 2020
W kultowej książce Ingi Iwasiów
Bambino pojawia się postać Stefana.
Jest on Żydem, kochankiem Uli –
jednej z głównych bohaterek książki.
Książkowy Stefan, o którym niewiele
wiemy, emigruje z Polski do Izraela
w 1968 roku. W porównaniu z innymi, barwnie budowanymi bohaterami, jest płaskim, nieforemnym
kształtem. Kształtem, który zasłania
realia życia i powody fal emigracji
Żydów z powojennej Polski.
W 1946 roku, wraz z transportem
ocalałych na terenach ZSRR Żydów,
do Szczecina trafia realna już Ester
Glube. Ester udaje się przeżyć wojnę
w sowieckim obozie pracy. Po wojnie,
w drodze do rodzinnego Kalisza,
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pierwszym, przymusowym
miejscem jej postoju jest
Szczecin. Przez wiele miesięcy, pod groźbą kary, Żydzi
nie mogą opuścić miasta.
Dostają nakaz pracy przy
odgruzowywaniu S. Wśród
nich jest Ester i jej matka.
Przy pierwszej nadarzającej
się okazji obie wyjeżdżają
do Kalisza. W ich rodzinnym mieście mieszkańcy
urządzają powracającym
pogrom. W ostatniej chwili obywatelską egzekucję
wstrzymuje radziecki oficer.
Później przez jakiś czas, dla
ochrony, funkcjonariusze
ORMO będą pełnić straż

Lump reaches for the sign of the Sailing
Services Industry demolished building.
It was hung in Szczecin’s shipyard.
Today, the artist turns it into two words
that in a disturbing way set a direction
for reflections about Szczecin’s hopes,
longings and grudges of the last decades.
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przed domami, w których mieszkają
Żydzi. W 1950 roku, wraz z mężem,
dzieckiem i matką, już jako Ester
Kawe, emigruje do Izraela.
Biały, reliefowy, ledwie widoczny napis “ESTER GLUBE”, jaki zostanie na
ścianie TRAFO, jest wizualną metaforą zanikania śladu po żydowskich
obywatelach miasta.
In the iconic book „Bambino” written
by Inga Iwasiów, we can stumble upon
the character named Stefan. He’s a Jew,
a lover to Ula - one of the book’s main
heroines. Stefan in the book, who we
don’t learn a lot about, migrates from
Poland to Israel in 1968. In comparison

to other more richly and vividly built
characters, he’s a flat unformed persona.
As a character, he obscures the reality of
life and the reasons why Jews emigrated
from postwar Poland.
In 1946, with the transport of Jew who
survived in the USSR, Ester Glube came
to Szczecin, this time a real character.
Ester managed to live through the soviet
labour camp. After the war on her way
to her hometown of Kalisz, she is first
transported and made to stay in Szczecin. For many months Jews were forbidden from leaving the city, under a threat
of punishment. They were commanded
to clear the debris from the S. Among
them were Ester and her mother. At the

first opportunity, both of them moved to
Kalisz. In their hometown, the inhabitants organise a recurring pogrom. In
the nick of time, the lynching is stopped
by a Soviet officer. For some time after
that ORMO officers were keeping guard
in front of the houses inhabited by Jews.
In 1950, now Ester Kawe along with her
husband, child and mother migrate to
Israel.
The white, relief, barely visible writing
reading “ESTER GLUBE” which will be left
on TRAFO wall is a visual metaphor for
disappearing marks of the city’s Jewish
inhabitants.

Karolina Breguła
Słownik Języka Polskiego, wydruki w przestrzeni publicznej, 2020
Polish Dictionary, public space print, 2020
Akademia Sztuki i Trafostacja Sztuki
w Szczecinie to jedne z pierwszych
instytucji w Polsce, które wprowadziły feminatywy do oficjalnych
dokumentów. Mimo to żeńskich
form często brakuje w codziennych
rozmowach pracowników i pracowniczek obu instytucji. Seria plakatów/
naklejek Karoliny Breguły to słownik
złożony z feminatywów, których
brak artystka odczuwa najczęściej (rektora, dziekana, profesora,

doktora habilitowana). Rozlokowane
w przestrzeni miejskiej pojedyncze
karty słownika mają za zadanie
oswajanie czytającego z mało używanymi formami rzeczowników.
Art Academy and TRAFO Center for Contemporary Art in Szczecin are one of the
first institutions in Poland who introduced feminatives into its official documents. Despite that, the feminine forms
are usually missing from the day-to-

-day conversations of both institutions’
employees. The series of sticker posters
by Karolina Braguła is a dictionary composed of feminatives - ones which lack
strikes the artist the most. Located in the
city spaces single pages of the dictionary
are tasked with familiarising the reader
with rarely used forms of nouns.
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Zorka Wollny
Przebudzanki, fotografia, 2020
Lullabies to Wake Up, photography, 2020
Przebudzanki to 20-minutowy utwór
muzyczny zrealizowany we współpracy z Christine Schörkhuber
i kilkudziesięcioma innymi wykonawcami. Jego premiera odbyła się
w ramach wystawy retrospektywnej
Zorki Wollny w Trafostacji Sztuki
w Szczecinie w lutym 2020 roku.

stoczni. Na 2021 rok planowana jest
prezentacja pracy w przestrzeni publicznej Szczecina. TRAFO stara się,
aby rzeźby zrealizowane we współpracy ze stocznią stanęły po dwóch
stronach Odry i wraz z kompozycją
muzyczną zostały udostępnione szerokiej publiczności.

Na potrzeby wystawy Przebudzanki odtwarzane były w ogromnych
metalowych rzeźbach-kołyskach,
zrealizowanych we współpracy z pracownikami szczecińskiej

„Lullabies to Wake Up” is a 20-minute
long piece executed in cooperation with
Christine Schörkhuber and a few dozen
other performers. It had its premiere
on the retrospective exhibition of Zorka

Wollny in TRAFO Center for Contemporary Art in Szczecin in February 2020.
For the exhibition, the „Lullabies to Wake
Up” were played in huge metal sculpture-cradles, manufactured in cooperation
with the Szczecin’s shipyard workers. In
2021 there is a plan for the presentation
of the artwork in Szcecin’s public spaces.
TRAFO aims for the sculptures completed in cooperation with the shipyard to
be displayed on both banks of the Odra
river and along with the musical piece
were made accessible to the public.
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Barbara Kruger
Bez tytułu (Twoje ciało to pole walki) Polska wersja, plakat, 1991/2020
Untitled (Your Body is a Battleground) Polish version, poster, 1991/2020
Praca Barbary Kruger powstała
pierwotnie na potrzeby Marszu
Kobiet w Waszyngtonie w 1989 r.
Polskiej publiczności artystka dała
się poznać w latach dziewięćdziesiątych, kiedy zaprezentowała ikoniczne dzieło w przestrzeni publicznej
stolicy, przy okazji wystawy monograficznej w CSW Zamek Ujazdowski
w Warszawie. Kontekstem ekspozycji, której kuratorką była Milada
Ślizińska, była ówczesna dyskusja
o prawie kobiet do aborcji i wprowadzeniu edukacji seksualnej.

Barbara Kruger’s work was originally
designed for the Women’s March in
Washington in 1989. The artist made
her name in Poland in the 1990s, when
the iconic piece was visible in the
public space of Warsaw. The context
for the action, accompanying Kruger’s
solo show, curated by Milada Ślizińska,
at the Center for Contemporary Art
Ujazdowski Castle, was the ongoing
discussion on abortion rights and
introduction of sex education.
The first presentation of „Your Body
Is a Battleground” in Poland took
place when we were in the process

Pierwszy pokaz pracy Twoje ciało
to pole walki w Polsce miał miejsce
w czasie, kiedy kształtowaliśmy się
jako nowoczesne społeczeństwo.
Dziś, ćwierć wieku później, biorąc
pod uwagę nieustanne próby „porządkowania” zagadnień ciała przez
część polityków, dzieło pozostaje
wciąż niezwykle aktualne, gotowe
do użycia. Na przełomie listopada
i grudnia, dzięki inicjatywie TRAFO, ponad setka plakatów Kruger
pojawiła się na ulicach Szczecina
– z jednej strony jako element walki
o prawa kobiet w Polsce, a z drugiej
jako część wystawy Co sobie kto na
swój temat wymyśli, diagnozującej
współczesną tożsamość Szczecina.

Barbara Kruger, Bez tytułu (Twoje ciało
to pole walki) Polska wersja, 1991/2020
Plakat 76 x 55 cm. Dzięki uprzejmości
artystki i Sprüth Magers, Berlin.
Praca z kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski.

Barbara Kruger, Untitled (Your Body is
a Battleground) Polish version, 1991/2020
Poster 76 x 55 cm. Courtesy of the artist
and Sprüth Magers, Berlin.
The work is held in the collection of the
Center for Contemporary Art Ujazdowski
Castle in Warsaw.

of forming our modern society. Today,
a quarter-century later, the autonomy
over a person’s body is still a valid political issue. With the politicians trying to
objectify the female body, Kruger’s work
remains extremely relevant and “ready
for use”. At the turn of November/December, following TRAFO’s initiative, over one
hundred posters appeared in the streets
of Szczecin. On the one hand, they have
been a part of the struggle for rights of
Polish women, on the other one, they
will be featured in TRAFO’s upcoming
exhibition „Whatever You Come Up With
About Yourself”, that will attempt to paint
a picture of the contemporary identity of
Szczecin.
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Jagoda Dukiewicz
Dom poprawy, projekcja, 2020
House of Correction, projection, 2020
Przed 1911 rokiem, na parceli budynku Trafostacji Sztuki, czyli dawnej
rozdzielni prądu, działały Przędzalnia i tzw. Dom Poprawy noszący
nazwę nowego Domu Pracy. Dwukondygnacyjny budynek podzielony
był na izby dla osadzonych oraz
mieszkania dla przełożonego Domu
Poprawy i nadzorcy Przędzalni.
Poza tym działały izby dla chorych
oraz przestrzeń przeznaczona do
odprawiania nabożeństw. Zadania
placówki zmieniały się na przestrzeni lat, w ich zakres wchodziły opieka
nad osobami ubogimi, chorymi,
przestępcami oraz prowadzącymi wędrowny tryb życia, Romami,
kształtowanie ich postawy moralnej
czy w 1881 roku prowadzenie „taniej
kuchni dla ubogich”. Nad wejściem
do budynku Domu Poprawy widniał
napis: „Ten dom wychowuje na nie-

zawstydzonych, mądrych i silnych
oraz wiernych nieposłuszne, złośliwe, krnąbrne męty społeczne, osoby
wstrętne i zaniedbane”. Jagoda
Dukiewicz, przekształcając cytowane motto i wyświetlając je wewnątrz
TRAFO, umieszcza hasło w nowym
kontekście, tj. aktualnych wydarzeń
politycznych i zmian społecznych.
Krój pisma inspirowany jest estetyką
wszechobecnych w Szczecinie napisów przy lombardach i kantorach.

Before 1911, on the current spot of the
TRAFO Centre building, i.e. the former power switching station, operated a Cotton
Mill and a so-called ”House of Correction”
bearing the name of ”New House of
Labour’’. The two-storey building was
divided into chambers for inmates and
apartments for the superior of the ”Ho-

use of Improvement” and the supervisor
of the Cotton Mill. In addition, there were
rooms for the sick and a space for worship. The purposes of the facility have
changed over the decades and included
caring for the poor, the sick, criminals
and Romani people pursuing a nomadic
lifestyle, shaping their moral attitudes, or,
in 1881 running an ”affordable kitchen for
the poor”. Above the entrance to the building of the ”House of Correction” hung
an inscription: ”This house educates the
disobedient, malicious, recalcitrant social
scum, repulsive and neglected people to
become unashamed, wise, strong and
faithful”. Jagoda Dukiewicz, transforming
the quoted motto and displaying it inside
TRAFO, places the slogan in a new
context of current political events and
social changes. The typeface is inspired
by the aesthetics of the inscriptions
ubiquitous at pawn shops and exchange
offices in Szczecin.

Aleksandra Ska
Jestem wkurwiona, chusta, 2018 / I am Pissed, headkerchief, 2018
Aleksandra Ska mówi o pracy: “Manifa to Moc, Wolność, Równość i Siostrzeństwo. Poznań, 10 marca 2018
roku. W setną rocznicę praw Kobiet
wyszłam na wolność. Podczas Manify na plecach miałam chustę z feministycznym hasłem, które należy do
nas wszystkich. Jestem Wkurwiona
to slogan osób, które stają w opozycji do łamania praw kobiet, praw

człowieka; wobec serwowania przez
polityków i polityczki niewłaściwie
funkcjonującego państwa. Jednym
z punktów przemarszu Manify w Poznaniu było moje wystąpienie, które
zaadresowałam do Wdów.
Jestem Aleksandra Ska. Jestem
artystką sztuk wizualnych oraz
wykładowczynią Wyższej Uczelni

Artystycznej, ale jestem też Wdową.
Być wdową oznacza różne stany
emocjonalne, stan psychiczny, prawny oraz konkretne miejsce w hierarchii społecznej. Niestety miejsce
to plasuje się na bardzo nieciekawej
pozycji. Na szarym końcu funkcjonowania w społeczeństwie są: wdowy
sprzątaczki, wdowy urzędniczki,
wdowy nauczycielki, wdowy matki,
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wdowy opiekunki, wdowy pracownice. Bywają wykluczane towarzysko
ze względu na bycie potencjalnym
zagrożeniem dla innych związków. Wdowy są niepotrzebne, bo
nie mówią o nich statystyki, wdowy
są pomijane przez władze lokalne
i krajowe. Wdowy nie mają możliwości otrzymania części świadczeń po zmarłym współmałżonku.
W większości krajów Unii Europejskiej są na to rozwiązania. Wdowy
mają prawo do tzw. wdowich rent.
Okropna nazwa, ale takie uprawnienia funkcjonują m.in. na Litwie,
we Włoszech, w Niemczech, Francji
i Czechach. W krajach tych, oprócz
własnych dochodów, przysługuje
im prawo do części świadczeń po
zmarłym współmałżonku. Dlaczego
nie możemy żyć tak jak owdowiałe
osoby w tych krajach?
W świetle prawa jako młoda wdowa,
która nie ukończyła 50-tego roku
życia, nie mam prawa do pobierania
części zgromadzonych pieniędzy
ze składek męża na ubezpieczenie.
Wdowy mogące z tego skorzystać
muszą dokonać wyboru pomiędzy
swoją emeryturą, rentą, a przeniesieniem mocno pomniejszonego
świadczenia z ZUS-u. W większości
przypadków taki wybór jest kompletnie nieopłacalny, a przecież staż
wdowieństwa może być bardzo
długi. Kolejną kwestią jest skromny
zasiłek pogrzebowy, 4 tys. złotych, który nie jest w stanie pokryć
wszystkich wydatków związanych
z pochówkiem. Firmy pogrzebowe
tzw. koncerny pogrzebowe generują nadmierne wydatki, co w wielu
sytuacjach doprowadza do zaciąga-
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Misją wsparcia owdowiałych osób,
które znalazły się w trudnym
położeniu życiowym, zajęła się
Olga Puncewicz, która założyła
fundację NAGLESAMI. Na koniec
chciałabym zaznaczyć, że jest życie
po żałobie, jest Moc, która tkwi w nas
samych. Możemy ją wykorzystać,
aby nie zmarnować swojego Wspaniałego Życia”.

I am Aleksandra Ska. I’m a visual artist
and an instructor at the Art Academy
but I am also a Widow. Being a widow
means having different emotional states,
psychological state, legal state and also
a specific place in the social hierarchy.
Unfortunately, that place puts you in
a very undesirable position. At the far
end of the social standing are widow
cleaners, widow clerks, widow teachers,
widow mothers, widow au pairs, widow
workers. They tend to be socially excluded for being a potential threat to other
relationships. Widows are unnecessary
since they are omitted by the statistics.
Widows are overlooked by the local
and federal authorities. Widows are not
admitted some of the benefits after their
late spouses. In the majority of EU countries, there are solutions to deal with that.
Widows are entitled to a so-called widow
pension. The name is awful but such
methods are implemented in Lithuania,
Italy, Germany, France and the Czech
Republic among others. In those countries on top of their own earnings, they
are entitled to some of the benefits after
their late spouse. Why can’t we live like
widowed persons in those countries?

When asked about work, Aleksandra
Ska says “A demonstration is Power,
Liberty, Equality and Sisterhood. Poznań,
10 March 2018. On the 100th anniversary
of women gaining a right to vote, I have
been set free. During the demonstration,
I had a headkerchief with the feministic
motto written on it. ”I am Pissed” is a slogan of people who oppose the violation
of the rights of women, human rights;
being served a malfunctioning state by
the politicians. During the demonstration in Poznań, I gave a speech which
I addressed to the Widows.

Under the current law as a young widow who hasn’t reached 50 yet I am not
permitted to collect a part of the money
my husband saved for his insurance.
Widows who are over 50 have to choose
between their pension, social benefits or
being transferred onto a greatly reduced
Social Insurance benefit left by their husbands. In most cases, such a choice is
completely unprofitable additionally burdening a potentially lengthy widowhood.
Another thing is the meagre funeral dole
of 4 thousand zlotys that isn’t even able
to cover all of the expenses related to the

nia długów. Dotyczy to przeważnie
kobiet, które na skutek śmierci męża
zostały pozbawione podstawowych
środków finansowych i nie są w stanie zrealizować godnego pogrzebu.
Nie ma instytucji, która zajęłaby
się pomocą w przypadku nagłych
strat. Nikt nie spodziewa się śmierci
bliskiej nam osoby.
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funeral. Funeral companies, so-called
funeral consortiums, generate excessive costs which in many cases leads to
taking on debts. It mostly affects women
who in addition to losing a husband lose
the main source of household income
and are not able to finance a decent

burial. No institution helps in cases of an
abrupt loss. Nobody expects the death of
a loved one.
Olga Puncewicz took on a mission
to help widowed persons who found
themselves in a tough situation. She

created NAGLESAMI foundation. To close
up I’d like to say that there is life after
grief. There is Power within ourselves.
We can use it so we don’t waste our
Amazing Life.”

Jestem wkurwiona, rzeźba, 2018 | I am Pissed, sculpture, 2018 | Jestem wkurwiona, przypinki, 2020 |
I am Pissed, pins, 2020 | Jestem wkurwiona, flaga, 2020 | I am Pissed, flag, 2020
O pracy Jestem wkurwiona pisała
Aneta Szyłak: “Aleksanda Ska wkracza w obszar wystawy jako uczestniczka kobiecych protestów, buntująca się przeciw odbieraniu kobietom
praw, i tych reprodukcyjnych, i tych
pracowniczych. Zmuszona sytuacją
politycznej i społecznej opresji, została aktywistką. Zarówno jako kobieta,
jak i pedagożka, odpowiedzialna za
kształcenie artystycznej młodzieży
i przeciwna odbieraniu akademii jej
twórczej i intelektualnej autonomii.
Z okazji Manify w Poznaniu w 2018
stworzyła specyficzny zapętlony emblemat wyrysowany na chuście. Tę
chustę nosiła na proteście, zawłaszczając męskie rytuały pożegnalne
rezerwistów. Chusta miała swoje
dalsze życie. Po manifie wpisywały
się na nią osoby utożsamiające się
z protestem, dzięki czemu stała się
nie tylko znakiem, ale i dokumentem.
Na potrzeby wystawy Ska przetworzyła wcześniej stworzony przez
siebie znak graficzny w opalizującą,
trójwymiarową rzeźbę kobiecego
gniewu, wijącą się z wściekłości jak
żmija. Widzimy tu mocną, zapętloną,
niezłomną, kłębiącą się siłę, akumulującą gigantyczną energię, która
zdaje się być gotowa do natychmiastowej mobilizacji i akcji. Praca
zakreśla swymi lśniącymi ramionami pole nieznośnej opresji i towarzyszącego jej ciągłego napięcia. Presji
podległości, która w końcu przekształci się w mobilizację do zrzucenia jej jarzma. Powieszona nad
naszymi głowami, jest nieuchronną
zapowiedzią buntu i sięgnięcia po
wyzwolenie. Feministyczny głos
wściekłości plasuje się w swojej podstawowej, graficznej wersji bardziej

w polu praktyk postartystycznych,
na poły anonimowych; mógłby
funkcjonować jako wlepka, koszulka lub plakat. W obecnym kształcie
testowany jest na nowo w polu sztuki
jako obiekt o statusie rzeźby. Z ulicy
zawraca do galerii, wydaje się być
żywiołową, lecz abstrakcyjną formą,
która dopiero z bliska zdradza swoje
gniewne oblicze. Przemieszczanie
się tej idei pomiędzy polem sztuki
i postsztuki przypomina, jak ważne
dla walki politycznej są wizualne
kompetencje artystek i artystów”.

Rzeźba „Jestem wkurwiona” pochodzi
z prywatnej kolekcji Katarzyny i Wojciecha
Szafrańskich.

Aneta Szyłak wrote about ”I am Pissed”
“Aleksandra Ska enters the exhibition as
a demonstrator of the women’s protests, revolting against stripping women
of their rights - reproductive ones as
well as the working ones. Forced by
the political situation and social oppression, she became an activist. Equally, as
a woman and an educator responsible
for moulding young minds in the Art
Academy, she’s opposed to stripping
academia from its intellectual and creative autonomy. For the demonstration

in Poznań in 2018, she came up with
a unique looping emblem displayed on
a headkerchief. A headkerchief she
wore for the protest, appropriating male
rituals of soldiers parting from the army.
After that, the headkerchief had a life
of its own. Following the demonstration,
people who identified with the protest,
signed the headkerchief making it not
only a symbol but also a document. For
the exhibition Ska turned the graphic
sign she created into an iridescent 3D
sculpture of women’s anger, that slithers
in fury like a viper. We can observe
a powerful, looping, unbroken, billowing
power, that accumulates great energy
seemingly ready for instant mobilization
and action. The artwork marks, with its
lustrous arms, the battlefield of unbearable oppression and the constant tension
accompanying it. The constraint of
subjugation, which will finally transform into readiness to shake off its yoke.
Hanging over our heads is an inevitable
declaration of rebellion and the reach
for emancipation. The feministic voice of
fury in its original graphic version would better be classified as post art practice, semi-anonymous; it could function
as a sticker, a t-shirt or a poster. In its
current form, it is being tested again in
the field of arts as a statue. It turns back
from the streets to the gallery. It seems
to be a forceful but still an abstract form,
which only at a closer distance reveals
its wrathful side. A fluent shift from
the fields of art and post art reminds
its viewer of the importance of artistic
expertise in the political fight.”

The sculpture “I am Pissed” comes from
a private collection of Katarzyna and Wojciech
Szafrańskis.
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Hubert Czerepok
Homage to M. Świetlicki, napis na ścianie, 2020
Homage to M. Świetlicki, writing on a wall, 2020
Cytat pochodzi z piosenki grupy
Świetliki pt. Opluty. W jej tekście
bohater chodzi ulicami Krakowa
odrzucony i uzbrojony w kastet.
Artysta nawiązuje do niej kreując
paralelę pomiędzy Krakowem
a Szczecinem.
The quote comes from a song called
„Opluty” by the band, Świetliki. In it, the
main character walks around the
streets of Krakow rejected and armed
with brass knuckles. The artist refers
to it by demonstrating the parallelity
between Krakow and Szczecin.

Maciej Osmycki
20030930, obraz, 2003 | 20030930, painting, 2003
bez tytułu, obraz, 2018 | no title, painting, 2018
Pierwszy obraz namalowany
w Szczecinie oraz jeden z nowszych,
pokazujący aktualne poszukiwania artysty. Jak sam mówi: „Kiedy
oglądam te obrazy razem, a pokazywane są razem po raz pierwszy,
odczuwam rodzaj nowej emocjonalnej przestrzeni. Mogę to porównać
do naturalnego pogłosu powstającego w zamkniętych przestrzeniach.
Wciąż słyszalny pogłos dźwięku
wydanego wiele lat temu.”
The first painting made in Szczecin and
one of the newest one, showing the artist’s current search. As he himself says:
„When I watch these pictures together
and they are shown together for the first
time, I feel a kind of new emotional space.
I can compare it to the natural reverberation created in confined spaces. Still
audible reverberation of a sound released many years ago.”

33 | 34
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Bartłomiej Otocki
bez tytułu, z cyklu Nieodwracalne/Irreversible, olej na płótnie, 2020
bez tytułu, z cyklu Nieodwracalne/Irreversible, olej na płótnie, 2020
no title, Irreversible, oil on canvas, 2020 | no title, Irreversible, oil on canvas, 2020
Kiedy dokładnie następuje moment,
w którym orientujemy się, że coś jest
nie tak? Ile czasu potrzeba na uświadomienie sobie nieuchronności
nadchodzących wydarzeń? Jak smakują chwile, które są już naprawdę
ostatnie? Proces narastania zagrożeń postępuje niezwykle subtelnie.
Początek umyka uwadze większości,
bo niekoniecznie musi być wyrazisty
jak rasistowski lincz czy impet giełdowego krachu. Po latach, czytając
historyczne podręczniki, zadajemy
sobie pytanie: jak to możliwe, że tamci byli ślepi na oczywiste zagrożenia?
Dlaczego nie uciekali?
Instynktowny niepokój dotyczący
naszej przyszłości to główny powód
powstania serii prac Zostało mniej
czasu, niż się wydaje. Przybiera on
formę mniej lub bardziej surrealnej wizji, w której przeplatają się
rzeczywiste i – być może – urojone
zagrożenia. Pokazany na wystawie
cykl Nieodwracalne / Irreversible to
kontynuacja tych rozważań, w prezentowanych pracach będących
metaforyczną relacją z katastrofy
wielkiego pasażerskiego liniowca.
When exactly does the moment, in which
we realise something is not okay, come?
How long does it take for the inevitability of the upcoming events to become
evident? How do the actual last moments
really feel like? The process of the accu-
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mulation of danger is extremely subtle.
The most miss the beginning since it
does not need to be as distinct as the
racist lynching or a stock market crash.
Years after while reading textbooks we
ask ourselves “How was it possible that
they were blind to the obvious threats?
Why didn’t they run?”
The instinctual anxiety regarding our
future was the prime reason for the cre-

ation of the series of works in We have
less time than we think. It takes the form
of a more or less surreal vision in which,
the real and the maybe somewhat fictitious, threats intertwine. The Irreversible series shown on the exhibition is
a continuation of these reflections this
time focused on the metaphorical report
from a cruise ship disaster.
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Witek Orski
White Balance, fotografie, 2020
White Balance, photography, 2020

to extra european material cultural inheritance by definition maintain the power
of the watching over the watched.

Projekt poświęcony jest eksponowanej w Muzeum Narodowym w Szczecinie Kolekcji Afrykańskiej. W pracy
White Balance formułowane po II
Wojnie Światowej uniwersalistyczne
i humanistyczne postulaty zostają
skonfrontowane ze współczesną
refleksją postkolonialną, która
nakazuje odczytywać rozsiane po
Europie zbiory artefaktów z Afryki
jako symbole dominacji kulturowej białego człowieka. Instytucje,
w których Europejczycy fantazjują
o “egzotyce”, obcując z materialnym
dziedzictwem kultur pozaeuropejskich, mimowolnie utrwalają władzę
oglądających nad oglądanymi.

Borrowed from photography the title
term of “white balance” is being used
as a metaphor of cultural “balance“
and “order” that through the years the
white tried to implement in the African
nations. The exihibitoin refers to the
photographic white balance to spotlight
the amiguity and discretion of what we
are inclined to interpret as white and
non-white.

Stosowane w fotografii tytułowe
pojęcie balansu bieli zostaje potrak-

towane jako metafora kulturowej
“równowagi” i “porządku”, które biali
przez wieki próbowali zaprowadzić
wśród kultur afrykańskich. Ekspozycja odnosi się do fotograficznego
balansu bieli, ukazując niejednoznaczność i uznaniowość tego, co
zwykliśmy interpretować jako białe
i nie-białe.
The project is focused on the African Collection exhibited in the National Museum
in Szczecin. In the „White Balance” the
universalistic and humanistic notions
formed after II WW are being confronted today’s postcolonial afterthought of
realisation that Africa’s artefacts spread
around Europe are a symbol of white
supremacy. Institutions in which Europeans fantasize about exoticity by relating

Agata Zbylut
Dokucnięte, rzeźby, 2004
Crouched Down, sculptures, 2004
moczu, czyni obie żeńskie postacie
bezbronnymi. Zapewne również
dlatego kobiety niezwykle rzadko
sikają gdziekolwiek poza ubikacjami, w odróżnieniu od mężczyzn. Jest
to drugi «zapach», który kojarzy
mi się ze śródmieściem Szczecina,
zwłaszcza w zaułkach i na klatkach
schodowych kamienic. Męski mocz
jest synonimem patriarchatu, który
zawłaszcza przestrzeń publiczną. Po
przeprowadzce był dla mnie bardzo
bolesny, ale i dziś zwietrzał tylko
nieznacznie, tak jak smród na klatce
kamienicy przy Bolesława Śmiałego,
pod moim szczecińskim adresem”.

Agata Zbylut, autorka rzeźby Dokucnięte, zaznacza: “Jedną z tych rzeczy,
które zawsze sprawiają mi przyjemność w Szczecinie, jest zapach czekolady, który dzięki fabryce czekolady
GRYF rozlewa się po centrum miasta.
Moje wspomnienia z pierwszych lat
po przeprowadzce do Szczecina po
studiach nie zawsze były słodkie.
Przykucnięta poza, którą wybrałam
dla rzeźb, łączy się z pozycją młodej
dziewczyny, artystki, którą wówczas
byłam. Przykuc, konieczność zdjęcia
bielizny przy tej prozaicznej czynności fizjologicznej, jaką jest oddanie

Partnerem pracy jest Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego
„GRYF” S.A.

such prosaic physiological activity, as
urinating, makes both female characters
vulnerable. This is probably also why
women extremely rarely pee anywhere outside bathrooms, unlike men. It is
the second ”smell” that I associate with
the centre of Szczecin, especially in
the alleys and staircases of tenement
houses. Male urine is a synonym of
patriarchy which takes over the public
space. After my move, being around it
was very painful for me, but even today
it weathered only slightly, like the stench
on the staircase of the tenement house at
Bolesław Śmiały street, at my Szczecin
address”.
Created in partnership with Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego
„GRYF” S.A.

Agata Zbylut, the author of the ”Crouched Down”, emphasizes: “One of the
things that always give me pleasure in
Szczecin is the smell of chocolate, which,
thanks to the GRYF chocolate factory,
spreads around the city centre. My
memories of the first years after moving
to Szczecin after graduation were not
always so sweet. The crouched pose
that I chose for the sculptures is connected with the position of the young
girl, an artist, I then was. Crouching and
the necessity to remove underwear for

Piotr Bruch
Microtome, wideo, ok. 7’30”, 2020
Microtome, video, c. 7’30”, 2020
Piotr Bruch, którego najbardziej rozpoznawalnymi pracami są instalacje
z plasteliny, na wystawie prezentuje
niepokojące wideo. W nim muzyk
trębacz mieszkający na wsi odchodzi od obiadowego stołu, by spotkać
się na podwórku ze świnką, która
samodzielnie uciekła z obory. Ich

spotkanie przybiera formę pojedynku na dźwięki wydawane przez ich
własne oddechy.
Piotr Bruch, whose most renowned
works are plasticine installations, for
this exhibition presents a disturbing
video. In it, a musician - a trumpeter -

living in a village, leaves the dinner table
to meet with a piglet, who on its own,
runs away from the barn. Their encounter turns into a duel of the sounds made
by their respective breaths.
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Natalia Janus-Malewska
Pomnik Pocahontas, rzeźba, 2020
Memorial of Pocahontas, sculpture, 2020
Matoaka Amonute Pocahontas Rebecca Rolfe, książka, 2020
Matoaka Amonute Pocahontas Rebecca Rolfe, book, 2020
Pocahontas jest bohaterką, której
historię wielokrotnie zniekształcono
w wyniku interesów kolonialnych,
romantycznych narracji i współczesnej popkultury. Amonute było
jednym z pierwszych imion rdzennej Amerykanki, znanej również
jako Matoaka, a po chrzcie i ślubie
z brytyjskim kolonistą, jako Rebecca Rolfe. Pseudonim “Pocahontas”,
oznaczający „łobuziaka, psotnicę”
został jej nadany ze względu na jej
postawę – jako córka wodza Powhatana Amonute ostrzegała kolonizatorów przed atakami i dostarczała
im pożywienia, ryzykując wygnaniem z rodzinnej osady. Ostatni rok
życia spędziła w Anglii, zabiegając
m.in. o fundusze na budowę szkoły
chrześcijańskiej dla rdzennych dzieci. Zmarła na czarną ospę w drodze
do Ameryki, zaraz po opuszczeniu
portu. Pochowano ją w krypcie
kościoła w Gravesend, jednak w wyniku pożaru budynku w 1727 roku
jej grób uległ całkowitemu zniszczeniu. Podczas odbudowy świątyni
nie zrekonstruowano krypty ani nie
odnaleziono jej szczątków. Znając
daty oraz miejsce narodzin i śmierci Pocahontas, Natalia Janus-Malewska wytworzyła płytę nagrobną
z intencją wpisania jej na stałe
w krajobraz jednej z największych
europejskich nekropolii.
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Pocahontas is a heroine whose story
was skewed and distorted many times
and for the benefit of colonial, romanticized narrations and modern pop culture.
Amonute was one of the first names
of the native American woman, also
known as Matoaka and after baptism
and marriage to a British colonialist renamed Rebecca Rolfe. The nickname “Pocahontas’’, which means a troublemaker
or a prankster was given to her because
of her actions - as a daughter of the chief
of Powhatan people Amonute warned
the colonists before attacks and supplied
them with food, risking banishment
from her home village. The last year of

her life she spent in England, among
other things raising funds for building
a Christian school for native children.
She died of smallpox, right after sailing
away on her way to America. She was
buried in the Gravesend’s church’s crypt
but as a result of a fire in 1727 her grave
was completely destroyed. When the
church was rebuilt the crypt was not
reconstructed and her remains were not
found. Knowing the date and the place
of Pocahontas’ birth and death, Natalia
Janus-Malewska produced a gravestone with an intention of inscribing it
permanently to the landscape of one of
Europe’s biggest necropolis.
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O pracy Tak daleko, tak blisko
Witkowska mówi następująco: „Od
ponad pięciu lat jestem związana
ze Szczecinem, gdzie wykładam na
Akademii Sztuki. Pamiętam, że kiedy
podejmowałam się tej pracy, większość znajomych rekomendowała
mi to miasto z uwagi na bliskość Berlina, jakby będąc niepewnym atutów
samego Szczecina. Szczecin kojarzy
mi się ze stolicą Niemiec, chociaż
nie jest tak wielkomiejski. W swoim
nowym eseju wizualnym postanowiłam przywołać berlińskość poprzez
inspirację kręconym po upadku
Muru Berlińskiego filmem Wima
Wendersa z 1993 roku Faraway, so
close (In weiter Ferne, so nah!) i klipem U2 do piosenki Stay (Faraway, so
close) (niestety U2 odmówiło mi prawa do użycia ich piosenki w wideo).
Dla wideo wybrałam więc czarno-białą konwencję, aby podkreślić
sentymentalizm, oraz ujęcia z drona,
żeby zachować pewien dystans.
Szczecin to jednak nie Berlin i nie
o jego wyjątkową transformację tu
chodzi, chociaż oba miasta są architektonicznymi patchworkami. Jakby
ktoś ciągle coś w nich nadpisywał,
tworząc specyficzny palimpsest, czasami estetycznie trudny do przyjęcia.
Skupiłam się na bohaterach filmu
Wendersa, aniołach. Od lat przyglądam się Szczecinowi z podobnej perspektywy – z daleka. Żyję w dwóch
miastach, Gdańsku i Szczecinie, nie
będąc w pełni w żadnym z nich. Do
Szczecina wpadam na dobę, uczę
i wracam do swojej rodziny. To rozdarcie jest dla mnie coraz trudniejsze do zaakceptowania. Droga do
Szczecina jest długa i bywa trudna,
jakby izolacja tego miasta miała się
nie kończyć.
W swoim wideo chodzę po mieście
i przyglądam się mu, bo częściowo tylko taką mam tu rolę, kogoś

Anna Witkowska
Tak daleko, tak blisko, wideo, ok. 5’20”, 2020
Faraway, So Close, video, c. 5’20”, 2020
z zewnątrz. Poruszam się utartą
trajektorią, jak co tydzień. Kilka ulic,
ścisłe centrum, akademia, dworzec
kolejowy, fragment nabrzeża, krótki
nocleg w TRAFO czy Sztukaterii – to
całe moje obcowanie z tym miastem.
Mam poczucie, że zostawiam Szczecin samemu sobie, chociaż paradoksalnie jest mi bardzo bliski, bo otworzył mi nową drogę w życiu, pozwolił
zostać wykładowczynią akademicką, dał mi kontakt ze wspaniałymi
ludźmi. Faktycznie stał się dla mnie
miejscem nowego początku”.
Witkowska asked about the ”Faraway,
So Close”, says ”For more than five years
I am closely tied to Szczecin where
I teach at the Art Academy. I remember
when I was accepting this job, most of
my friends recommended the city for
its proximity to Berlin, as if unsure of
Szczecin’s own assets. They associate
Szczecin with the capital of Germany,
even though it’s not such a large city. In
my new video-easy I decided to invoke
the ‘Berlinness’ of the city through the
inspiration by the film ”Faraway, so
close (In weiter Ferne, so nah!)” directed
by Wim Wenders after the fall of The
Berlin Wall and the video clip to the song
”Stay (Faraway, so close)” by U2 (unfortunately U2 did not allow me to use their
song in the video). For the video I choose
the black and white convention to underline the sentimentalism and drone shots
to keep a certain distance.

But Szczecin is not Berlin and it’s not an
exceptional transformation that was the
main point, even though both cities are
architectural patchworks. As if somebody constantly superimposed something
over them, making a unique palimpsest,
often hard for esthetic acceptance. I focused on the characters of the Wenders’
film - angels. For many years I too
was observing Szczecin form a similar
perspective - from far away. I live in two
cities, in Gdańsk and in Szczecin, not
fully living in any of them. To Szczecin
I come for 24h; I teach and then I come
back to my family. Being torn in this way
becomes harder and harder to accept.
The road to Szczecin is long and sometimes troublesome as if the isolation of the
city was never-ending.
In my video, I walk around the city and
examine it, after all this is partly my sole
role in it, as an outsider. I move on a beaten track, like every day. A few streets,
a part of the city centre, academia, the
train station, a part of the riverbank,
a short night in TRAFO or Sztukateria that’s all I do in this city. I feel as if I’ve
left Szczecin on its own, even though
paradoxically it is very dear to me, since
it opened a new road in my life, let me
become an academic teacher and gave
me a connection to some amazing people. Indeed, it became for me a place for
a new beginning.”
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CentrumCentrum
Miasta, które wyglądają jak Szczecin, Ryga, Lipsk, Santa Fe, Concepcion, Tampere i Saloniki,
slideshow, 2017-2020 / Cities looking like Szczecin, Ryga, Lipsk, Santa Fe, Concepcion, Tampere
and Saloniki, slideshow, 2017-2020
Efekt psychogeograficznego dryfu z użyciem Google Street View.
Znalezione przez artystów miejsca
przypominają wybrane lokacje
w Szczecinie. Tak wygląda nieokreślone, rozproszone miasto, wyśnione

w zimową noc w siedzibie CentrumCentrum.
An effect of psychogeographic drift using
Google Street View. The locations found
by the artists resemble select places

in Szczecin. This is how an undefined,
diffused city, imagined on a winter night
in the CentrumCentrum headquarters,
looks like.

Teresa Otulak
Jaka jest wartość gospodarcza piękna?, transparent, 2020
What is the economic value of beauty?, banner, 2020
Na zawarte w tytule pracy pytanie
odpowiedział pierwszy powojenny
prezydent Szczecina, Piotr Zaremba – urbanista, dydaktyk i wizjoner,
współtwórca polskiej szkoły planowania: „Jeżeli architektura jest zła,
człowiek ma różne stresy wewnętrzne, wydajność pracy jest mniejsza,
a zmniejszenie wydajności pracy to
jest ujemna wartość ekonomiczna.

Zostało już uznane, że krajobraz jest
częścią tradycyjnego dziedzictwa,
jakim na przykład jest architektura.
Zachowanie krajobrazu jest równie
ważne jak zachowanie obrazu Rembrandta czy zachowanie budynku,
architektury. (...) Stworzenie właściwego środowiska dla człowieka jest
absolutną koniecznością gospodarczą, a nie tylko społeczną. (...) W ja-

kiej mierze dzisiejsze pokolenie ma
prawo zmuszać pokolenia przyszłe
do życia w tych warunkach, które
my w tej chwili stwarzamy?”2.
Decyzje podejmowane w Szczecinie
w pierwszych powojennych latach
do dziś budzą wiele kontrowersji.
Podczas wojny zniszczone zostało
45% przedwojennej tkanki miejskiej.
Piotr Zaremba jako główny planista
Szczecina, projektujący rzeczywistość przyszłej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, nie miał zbyt wiele czasu
do namysłu.
The question included in the title of this
work was one asked by the first post-war president of Szczecin, Piotr Zaręba
- city planner, educator and visionary,
co-founder of polish school of urban
planning. He also answered it: ” If the
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architecture is bad, a person has many
different internal stress factors, work
efficiency is lower and that leads to
negative economic value. It has already
been acknowledged that the landscape
is a part of the traditional heritage, an
example of which is architecture. The
preservation of the landscape is equally

important as preserving a Rembrant’s
painting or a building, architecture. (...)
Creation of an adequate environment for
people is an absolute economic necessity, not only a social one. (...) What is the
right of the current generation to make
the next one live in the circumstances
we are creating in this very moment?

Decisions made in early post-war years
in Szczecin still are a source of controversy. During the war, 45% of urban
tissue was destroyed. Piotr Zaręba as
Szczecin’s head city planner responsible
for designing the future reality of the
Polish People’s Republic didn’t have too
much time for second thoughts.

Marszałek
Rdza, płyta, 2020
Rust, album, 2020
Płyta Rdza nagrywana była
w przestrzeniach nadbrzeżnych,
produkcyjno-remontowych oraz
na terenie ZMP Szczecin i Świnoujście. Przed odsłuchaniem płyty to,
czy rdzę w kontekście miasta należy rozumieć literalnie, czy jednak
metaforycznie, pozostaje tajemnicą.
Cytując słowa słowa samego
Marszałka: “Rdzeń «Rdzy», czyli instrumenty i wokale, został
nagrany w piwnicy magazynu
nr 7 w Wolnym Obszarze Celnym
w szczecińskim Porcie i na Nabrzeżu Fińskim. Mojej (Eminencji
Marszałka) Skromności towarzyszył producent muzyczny tej płyty
– Konstanty Usenko. Port fascyno-

wał mnie od zawsze – jest w środku
miasta, ale pozostaje niedostępny
dla jego mieszkańców. I właściwie,
w celnym sensie, nagrywaliśmy ten
album poza granicami. Otaczał nas
zapach ziarna kakaowca z Dominikany i bloki granitowe z RPA, Chin
i Mozambiku. Podstawę płyty, czyli
perkusję, bas i pady elektroniczne,
nagraliśmy na tzw. setkę. W ten sposób jest ona rejestracją żywego wykonania utworów składających się
na płytę. Wokale zarejestrowaliśmy
w pustym kontenerze na Nabrzeżu
Fińskim, pianina i gitary w Teatrze
Współczesnym w Szczecinie”.
Dzieło na wystawie reprezentuje
teledysk Maszty. Brzmienie skradzio-

no popowemu synthwave z minionej epoki gospodarczo-politycznej,
zilustrowano wersami i obrazami
przesiąkniętymi nieoczywistą, nieco
ukrytą szczecińskością. Aluzje jasne
dla Szczecinian, pozostają trudno
uchwytne dla osób do Szczecina
nienawykłych. Kim jest ślepiec, spóźniony na scenie, wśród wielkich statków? Nie jest to początkujący (wtedy)
aktor politycznej sceny, którego podsuwa nam dowcipnie Marszałek.
Czy ktoś pamięta, gdzie nagrywany
był program telewizyjny Śmiechu
warte? W nim kabareciarz Tadeusz
Drozda pokazywał filmiki VHS ze
śmiesznymi kotami w najntisowej
oprawie, która imitowała utęskniony blichtr Zachodu. Zawracamy
aż do połowy lat 80. XX w. z Kombi
w legendarnym składzie. Kadry ich
teledysku przypominają o wymarzonym “naszym rendez vous”, jak ze
snu. Oniryczny trop nie jest chybiony,
bo miasto masztów kochać można
tylko o nim śniąc, mieszając czasy
i miejsca w fantazyjnej impresji.
The Rust album was recorded in the riverbank spaces, production - renovation
facilities and in the facilities of the ZMP
Szczecin and Świnoujście. Before listening to the album, the question whether
in the context of the city the rust should
be interpreted literally or metaphorically
remains a mystery.

2

Piotr Zaremba, Piotr Zaremba - Szczecinianin numer pierwszy (1980), online: https://www.youtube.com/watch?v=I7CBHNZxjSM, dostęp: 16.02.2021.].
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Quoting the words of Marszałek himself
”The core of ‘Rust’ so the instruments and
vocals, were recorded in the basement
of the storage facility No. 7 in the Free
Central Area in the Port of Szczecin and
on the Finish Embankment. My humble
person (The Marshall Eminence) was
accompanied by the audio producer of
this album - Konstanty Usenko. The port
fascinated me for the longest time - it is
in the heart of the city, yet it is unavailable to its inhabitants. And to be precise,
in the sense of the customs taxation, we
recorded this album outside the borders.
We were surrounded by the scent of the
cocoa beans from the Dominican Republic and granite blocks from South Africa,
China and Mozambique. The cornerstone of the album - the drums, the bass

and electronic pads were recorded live.
In that way, it is a registration of the true
execution of the tracks that the album
consists of. The vocals were recorded
in an empty cargo container on the
Finish Embankment. The pianos and
guitars were recorded in the Modern
Theater in Szczecin.”
On the exhibition, the artwork presents
the video clip for Maszty. The tone was
stolen from synthwave, a pop microgenre, from the last economically-political
era. It was illustrated with verses and
pictures drenched in unapparent, partly
hidden Szczecinness. References, obvious for Szczecin’s inhabitants, are hard
to notice for people not very familiar to
Szczecin. Who is the blind man, late on
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the stage, among gargantuan ships? It is
not a novice actor of the political scene,
as facetiously suggested by Marszałek.
Does anybody remember where the TV
show, „Śmiechu warte” was recorded?
In which the comedian Tadeusz Drozda
showed VHS clips of cats produced
in the ‘90’s style, imitating the longed
exquisiteness of the west. We move back
to mid-’80 with Kombi with its legendary
members. The shots of their music videos remind of the dreamy “our rendezvous” as if from a fantasy. The oniric trope
is not a missed one. The city of the
masts can only be loved in a dream,
with mixed eras and places in a fantastical impression.

Łukasz Skąpski
seria Arteterapia, rysunki, 2020
Arteterapia series, drawings, 2020
Eksperymentalna seria prac
powstałych w skutek introspekcji
arteterapeutycznej. Projekt jest
metodologicznym i tematycznym
przełomem w twórczości Łukasza
Skąpskiego, znanego raczej jako
artysta konceptualny i autor fotografii dokumentalnej. Skąpski nawiązuje
kontakt z własną podświadomością
i treściami głęboko w niej skrywanymi, co w rezultacie ujawnia

w szkicach tworzonych podczas sesji
z psychoterapeutą (arteterapeutą).
Rysunki przenosi w technice tuszu
lawowanego na tradycyjny papier
używany w Chinach. Istota tego
eksperymentu polega na tym, że
nikt, nie wyłączając artysty, nie wie
jaka będzie treść obrazów, ponieważ
tę sukcesywnie odkrywać będzie
podczas trwania projektu.
An experimental series of artworks coming to existence as a result of art-therapeutic introspection. The project is a methodological and thematic breakthrough
in Łukasz Skąpski’s artistic output. Skąpski connects to his subconsciousness
and the messages hidden deep within it
which he uncovers in the sketches created in the psychotherapeutic sessions
with an art therapist. The drawings are
then converted to the wash technique on
the traditional paper used in China. The
main imperative of the experiment is
that nobody including the artist doesn’t
know what the contents of the paintings
will be, for those will be gradually uncovered during the span of the project.
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KRAZ
Victoria 2020, wydruk billboardowy
Victoria 2020, billboard print, 2020
Billboard dokumentuje mural wykonany 30 sierpnia 2020 r, na dachu
Centrum Dialogu Przełomy (Oddział
Muzeum Narodowego w Szczecinie), będącego jednocześnie placem
Solidarności. Okazją była rocznica
Sierpnia ’80. Znak Victorii operował
kombinacją bieli i czerwieni nawiązującą również do flagi Białorusi.
Tworzyło to pomost pomiędzy tradycją Szczecina jako miasta buntu
i zmagań o wolność a współczesnością Białorusinów, walczących o demokrację i swobody obywatelskie.

The billboard documents the mural painted on the roof of the Centre for Dialogue ”Breakthroughs” (the branch of The
National Museum in Szczecin), which is
also the Solidarity Square, on the 30th
August 2020. It was commissioned for
the anniversary of August ‘80. The V
sign used the combination of white and
red alluding to the Belarusian flag. It
creates a bridge between the Szczecin’s
tradition as the city of rebellion and the
struggle for freedom and the modern
reality of Belarusians, who fight for
democracy and civil rights.

Zdjęcie wykorzystane w dziele: Adrian Matusiak.

Photo used in the work: Adrian Matusiak.

Wiktoria Walendzik
Chłopek na klucze, rzeźba, 2018
Manling for keys, sculpture, 2018
Chłopek na klucze wywodzi się z mikro-historii artystki, która podczas
odwiedzin u szczecińskiego znajomego zauważyła pewien bibelot.
Przy wejściu do mieszkania stała
drewniana, półmetrowej wysokości
figurka. Człekokształtna postać trzymała w dłoniach niewielką skrzynkę. Rzeźba stojąca w mieszkaniu już
w momencie, gdy wprowadzał się
do niego nowy lokator, służyła mu
jako tytułowy „chłopek na klucze”.
Forma, stan i przeznaczenie chłopka
urzekły artystkę w takim stopniu, że
postanowiła odtworzyć go w skali
dorosłego człowieka. Walendzik
mieszka aktualnie w województwie
Mazowieckim, a przypominająca jej
lata szczecińskich studiów rzeźba
wraz z nią.

Manling for keys comes from the
artist’s micro-story. During the visit
to her friend in Szczecin, she notices
a certain knick-knack. At the entrance
to the apartment stood a half a meter tall wooden statue. The humanoid
figure held in its hands a little box. The
sculpture, standing in the apartment at
the time when the new occupant moved
in, served them as a title “manling for
keys”. The form, state and application of
the manling struck the artist so much
that she decided to recreate it in a grown
man scale. Walendzik currently lives in
the Mazowieckie voivodeship accompanied by the sculpture reminding her of
the times of her studies in Szczecin.
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Tomasz Lazar
„View” – Padający grad po wyjściu z klubu bokserskiego „Olimp” w Szczecinie, fotografia, 2013
„View” – Striking hail after leaving the “Olimp” boxing club in Szczecin, photography, 2013
„Reaper” – Obchody Drogi Krzyżowej w dzielnicy Skolwin, fotografia, 2016
„Reaper” –Stations of the Cross celebration in the Skolwin district, photography, 2016
„Kiss” – Para całująca się podczas imprezy Tanzboat – Szczecin, fotografia, 2017
„Kiss” – A couple kissing during the Tanzboat - Szczecin Party , photography, 2017

Zaprezentowane na wystawie zdjęcia są częścią większego projektu,
nad którym artysta pracuje już
od kilku lat. Jak mówi: “od dziecka
fascynowała mnie tematyka snów.
Wszystko to, co odbieramy, jest
bardzo subiektywne. Czy fotografia
dokumentalna rzeczywiście pokazuje prawdę, a może wszystko to
jest tylko i wyłącznie naszą iluzją?
Czym jest prawda, czym jest rzeczywistość i gdzie są jej granice?”. Zdjęcia, które są fragmentem większego
projektu, zabierają widza w podróż
na granicy rzeczywistości i snów,
i jeszcze dalej.

The photos presented at the exhibition
are part of a larger project the artist is
working on for the past few years. In his
words “Ever since I was a child I was
fascinated by anything related to dreams.
Everything we perceive is very subjective. Does documentary photography

show the truth or is it all only a mirage.
What is the truth? What is reality and
where are its boundaries?” The photographs which are a part of a bigger
project take the viewer on an adventure
on the verge of reality and dreams
and beyond.
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Katarzyna Szeszycka
Rubieże, fotografia czarno-biała, 2020
Boundary, black and white photography, 2020
Miasto walczy z ciemnością. Mrok,
który spowija tereny pozamiejskie,
lasy i pola, może mieć charakter
kojący. Czarne miasto niepokoi
bardziej. W jego ciemnych przestrzeniach odbija się niepokój
mieszkańców, a niegodne czyny
stają się niewidoczne. Tylko dzięki
miejskim ciemnościom możemy
doświadczyć fenomenu nieprzeniknionej tajemnicy.

The city fights the darkness. The gloom
enclosing the ground out of the city, the
woods, the fields can be soothing. A dark
city is more frightening. Its darkness
mirrors the inhabitants’ unrest and the
shameful deeds become unseen. Only
thanks to the urban obscurity can we
undergo the phenomenon of the impermeable mystery.

Anna Orlikowska
Nocne motyle, projekcje, dźwięk w pętli, 6’14’’, 2020
Nocturnal Butterflies, projections, repeated sounds, 6’14’’, 2020
Praca składa się z dwóch odwróconych tyłem do siebie projekcji oraz
ścieżki dźwiękowej. Jej elementy
nie są ze sobą zsynchronizowane.
Przy każdym kolejnym odtworzeniu
tworzą nową kompozycję. W obu
projekcjach pokazano procesy
naprawiania: obraz przywracania

widzenia, czyli operowania zaćmy,
jednej z przyczyn ślepoty oraz monotonny i żmudny proces retuszu, tj.
usuwania białych plamek z powierzchni fotografii srebrowej, czyli
zabieg naprawiania obrazu. Obrazom towarzyszy ścieżka dźwiękowa
– tekst o niemożliwości uchwycenia

wspomnień, subiektywności pamięci
oraz niemożliwości skonstruowania
jednej, obiektywnej prawdy.
The artwork consists of two projections
facing opposite directions and a soundtrack. Its elements are presented out of
sync. Both of the projections portray
a process of reparation: one of them showing the restoration of sight, the cataract
surgery, one of the causes of blindness,
the other, a monotonous and laborious
process of retouching photographs
which is a procedure of removing white
stains from the silver-based film, a picture of reparation of a photograph. The
projections are accompanied by a soundtrack - a speech about the inability of
capturing memories, the subjectivity of
memory and impossibility of constructing single objective truth.
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Wiesława Ruta
Rysunki do TRAFO, rysunki, 2020 / Drawings to TRAFO, drawings, 2020
Roland Topor pisał: „Nie skończyłem
nawet pięciu lat, gdy inni usiłowali
się mnie pozbyć. Wszyscy chcieli
mnie zabić, ci źli i ci nie całkiem źli,
którzy jednak mego zniknięcia nie
uważali za wielki dramat. Uważałem się za nadzwyczaj miłego
i odważnego, bo z narażeniem życia
zgodziłem się schronić we własnej
skórze, podejmując ryzyko, by tylko
pozwolić sobie istnieć. Ja też uratowałem Żyda! Nie tylko katolicy mogą
się tym chwalić”.
Wiesława Ruta, na co dzień tworząca abstrakcyjne teledyski dla
takich zespołów jak Dynasonic czy
Squid, w Trafostacji Sztuki pokazuje
wycinki z życia. Intymne i szczere
spostrzeżenia artystki, które ta zawarła w formie humorystycznych

rysunków, zarysowują jej podejście
do Szczecina oraz ludzi, z którymi
współpracuje. Mówi: „Chodzę po
tym mieście i chowam się w sobie.
Nigdy nie opowiadam o tym, co
mnie ostatnio pochłonęło, bo widzę
dezaprobatę w oczach innych”. Wiesława Ruta, oprócz rysunków prezentowanych na wystawie, umieściła w różnych miejscach instytucji
odautorskie wiadomości.
Roland Topor wrote: “I have not even
reached five years old when others
tried to get rid of me. They all wanted to
kill me, the bad guys and the not so bad
guys, who, however, did not consider
my disappearance a great tragedy.
I considered myself extremely kind and
courageous because, with a threat to my
own life, I choose to take refuge in my

own skin, taking the risk to just allow for
my own existence. I also saved a Jew!
Not only Catholics can boast about it.”
Wiesława Ruta, who creates abstract
music videos for bands such as Dynasonic and Squid, shows clippings from
life in Trafostacja Sztuki. The artist’s
intimate and sincere observations in
the form of humorous drawings outline
her approach to Szczecin and the
people with whom she collaborates. She
says, “I walk around this city and hide
in myself. I never talk about what has
consumed me lately because I can see
disapproval in the eyes of others.” At the
exhibition Wiesława Ruta, in addition
to the drawings presented, little notes
placed in various spots around the
institution.

Agnieszka Grodzińska
& Piniak Przemysław
Serwis Transnatalistyczny – Szczecin Floating Babies, druk na porcelanie, obiekt z metalu, 2020
Transnatalistic Service – Szczecin Floating Babies, print on porcelain, metal object, 2020
Czy każde pokolenie widzi w talerzach jubileuszowych tę samą magię?
Czy taka jest pułapka ceramiki?
Napisać „Szczecin futurystyczna

bombonierka wszechczasów” na
artefakcie związanym z przyjmowaniem jedzenia. Napisać na kieliszku,
talerzyku, na butelce wódki, na

pączku. Ale czy ten akt nie jest tylko
polityczną deklaracją, która dotyczy
wąskiego grona zainteresowanych
dysydentów? Deklaracją bez pokry-
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cia? Cieszymy się z jubileuszu, żeby
zagłuszyć palące problemy, opowiadamy o wizji przyszłości, żeby
zapchać niewygodne luki.
Specjalna edycja porcelany, wydawana na pamiątkę. Pamiątka ze
Szczeczolio. Miejsce, symbol potencjału, rozwoju, ziemi niczyjej, na
której to kolejni kolonizatorzy widzą
żyzny plon, który oddany zostanie
w 2050 roku. Miejsce, które nie jest
już prowincją, ale nigdy też nie będzie prężnym ośrodkiem, bo Polak
potrafi, potrafi stłamsić potencjał. Jedyna nadzieja w nowo narodzonych.
W pokoleniu czystym od naleciałości.
Pokoleniu nowych, artystycznych
Europejczyków, dla których miejsce
urodzenia nie ma już nadrzędnego
znaczenia. Kto by pomyślał, że dwoje
przyszłych rodziców może poznać
się w takim miejscu jak Szczeczolio.
Dwoje portowców, dwoje stoczniowców, działkowców, motorowodniaków, rybaków, studentów Akademii
Morskiej i wreszcie dwoje artystów,
czy będzie tu dla nich miejsce, czy
znajdzie się miejsce na ich rozród?
Buzują szczeczoliony. Zerowy rok,
nadal zerowy. A obiecywali kokosy.
Praca jest częścią projektu „Dzieciochcij”,

Does every generation notice the same
magic in the jubilee plates? Is that the
ceramical trap? To write “Szczecin the
futuristic box of chocolates of all time”
on an artefact related to ingesting food.
To write it on a glass or a small plate,
on a bottle of vodka or a doughnut. But
isn’t this act only a political declaration
concerning only a narrow circle of
dissidents? A declaration without any
following steps. We celebrate jubilees
and anniversaries to quite the burning
problems. We tell stories about the
vision for the future to fill the uncomfortable gaps.

from Szczeczolio. A place, a symbol
of potential, progeass, nobody’s land
on which subsequent colonizers see
an abundant harvest for collection in
2050. A place, nor a province anymore,
neither a dynamic center which it will
never be, because of a Pole’s unlimited
capability... capability to stifle potential.
The only hope is in the newborns. In
the generation free of cognates. In a generation of the fresh artistic Europeans
for which the place of birth does not
hold a paramount significance anymore. Who would have thought that two
futur parents could meet in a place like
Szczeczolio. Two dockworkers, two
shipyard workers, allotment gardeners,
motorboat drivers, fisherpeople, marine
academy students and finally two artists.
Will there be a place for them here, will
they find a space for them to reproduce?
The Szczeczolions are buzzing. Infant
year, still in infancy. But they promised
a bonanza.
The work is a part of the “Dzieciochcij”
project, produced by the Dublet group
(Agnieszka Grodzińska, Piniak Przemysław)
at the beginning of 2020.

realizowanego od początku 2020 roku
przez grupę Dublet (Agnieszka Grodzińska,
Piniak Przemysław).

Special edition of porcelain commissioned in commemoration. A souvenir

Daniel Rycharski
Chrystusy*, rzeźba, 2019 / Christs*, sculpture, 2019
Artysta w swoich pracach inspiruje
się postacią i myślą ewangelickiego
duchownego, teologa i działacza
antynazistowskiego Dietricha Bonhoeffera. Niemiecki duchowny, po
pozbawieniu go w 1935 roku prawa
do nauczania, stworzył półlegalne
seminarium duchowne w Finkenwalde (dzisiejsze Zdroje, dzielnica
Szczecina).
Rzeźba przedstawia dwoje Chrystusów obejmujących się w geście
współczucia i pocieszenia. Rycharski
przedstawia Chrystusa na krzyżu

nadając mu nowe znaczenie. Obolałe
ciało nie jest już opuszczone w swej
samotności. Pomoc przychodzi od
innego ciała, które rozkłada ręce
pomimo własnego cierpienia.
*Praca jest kopią oryginalnego dzieła,
powstałą na potrzeby scenografii filmowej.

In his works, the artist is inspired by
the figure and thought of the Evangelical clergyman, theologian and anti-Nazi activist Dietrich Bonhoeffer. The
German clergyman, after depriving him
of the right to teach in 1935, established

a semi-legal theological seminary in
Finkenwalde (today’s Zdroje, a district of
Szczecin).
The sculpture shows two Christs hugging each other in a gesture of sympathy
and consolation. Rycharski presents
Christ on the cross, giving it a new meaning. A sore body is no longer abandoned in its loneliness. Help comes from
another body that spreads its hands out
despite its own suffering.
*The work is a copy of the original work, created for the needs of the film set.

Rufus & Bartosz Zaskórski
Pomroka, gra komputerowa, 2020 / Gloom , computer game, 2020
Twoim zadaniem w postapokaliptycznym świecie jest eksplorowanie niewielkiej wioski, której
mieszkańcy boją się opuszczać
własne domy. By z nich wyszli, gracz
rozjaśnić musi niebo nad wioską.
Gra komputerowa stworzona przez
Rufusa i Bartosza Zaskórskiego
posiada dwa zakończenia. To, które

z nich zobaczymy, zależne jest od ilości prawidłowo wykonanych zadań
prowadzących do odpalenia lokalnego generatora prądu.

of the village. The game created by Rufus and
Bartosz Zaskórskis has two alternative endings. Which one we are to see is determined by
how many tasks leading to ignition of the local
power generator are completed correctly.

Your task, in the games post-apocalyptic
world, is to explore a small village. The villagers are scared to leave their homes. For them
to come out the player must light up the skies

CentrumCentrum
Noc w Centrum, wideo, 2020 / Night in the Centrum, video, 2020
CentrumCentrum to heretycka
instytucja, z siedzibą na ogrodach
działkowych „Przyjaźń” w Szczecinie,
założona w 2014 roku przez Małgorzatę Mazur i Łukasza Jastrubczaka.
Wiosną i latem siedziba CentrumCentrum przepełniona jest aktywnością. Narzędzia wprawione w ruch
porządkują tamże sześćset metrów

kwadratowych ziemi. Owady i inne
żywe organizmy wchodzą w relacje
z zaproszonymi do CentrumCentrum gośćmi i kierownikami instytucji. Produkowane są publikacje,
realizowane wystąpienia i słuchowiska, rekonstruowane zdarzenia,
tłumaczone zapomniane teksty,
inicjowane dyskusje, uprawiane
warzywa, zbierane owoce. Zimową

nocą proletariusze śnią koszmary
lub utopijne wizje lepszego świata.
Siedzibę CentrumCentrum przejmują wtedy koty, lisy, dziki i wypełniają
ją życiem.
CentrumCentrum is a heretical institution, with its headquarters at the “Przyjaźń” community gardens in Szczecin.
I was set up by Małgorzata Mazur and
Łukasz Jastrubczak in 2014.
During spring and summer, the CentrumCentrum headquarters is filled with
activities. The gardening tools propelled
with human force are tidying up six hundred square meters of land. Insects and
other live organisms react with CentrumCentrum’s guests and directors. Publications are produced, performances and
radio plays released, past events are reconstructed, forgotten texts are transla-
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ted, discussions are initiated, vegetables
are farmed, fruits gathered. On a winter
night, proletarians dream nightmares or
utopian visions of the world. Then the

CentrumCentrum headquarters are filled
with life by cats, foxes, wild boars who
take over it.

Karolina Babińska
Dom Marynarza rysowany z pamięci, obiekt, 2020
House of the Sailor drawn from memory, object, 2020
Tworząc pracę Dom Marynarza rysowany z pamięci, Karolina Babińska podjęła dialog z grupami osób,
które w różny sposób zaangażowane są w nie tylko tworzenie budynków dla Szczecina, ale i kreowanie
architektury, która jest odpowiedzią
na przestrzeń, współgra ze środowiskiem oraz otaczającym ją światem.
Ludzi w ten sposób patrzących na
Szczecin artystka nazywa osobami
“myślącymi o mieście”.
Karolina Babińska, zainspirowana szczecińskim przedwojennym
modernizmem w duchu Bauhausu
oraz powojennym budownictwem
postmodernistycznym, swoją pracę
poświęciła plasującemu się gdzieś
pomiędzy nimi nieistniejącemu już
Domowi Marynarza. Ten wielofunkcyjny budynek, zaprojektowany
przez zespół architektów nazywanych “Warszawskimi Tygrysami”
(w skład grupy wchodzili Wacław
Kłyszewski, Jerzy Mokrzyński i Eu-

geniusz Wierzbicki), początkowo był
własnością Polskiej Żeglugi Morskiej
i Polskich Linii Oceanicznych. Jednak
już na początku XXI-ego wieku przeszedł w ręce Uniwersytetu Szczecińskiego, tym samym stając się lokum
kultury studenckiej, społecznym
miejscem spotkań, siedzibą amatorskiego teatru. Znajdował się w nim
hotel marynarski oraz słynna swego czasu kawiarnia. W 1972 roku
obiekt otrzymał wyróżnienie “Mistera Szczecina”. Na początku 2020 roku
Dom Marynarza został wyburzony,
a teren po nim przejął deweloper.
Historia Domu Marynarza jest przykładem na to, jak symbole architektury Szczecina usuwane są na rzecz
nowych, zupełnie komercyjnych
budynków. W reakcji Babińska
tworzy przestrzenny rysunek, na
którym wizualizuje proces zastępowania symboli.

While creating the “House of the Sailor
drawn from memory” Karolina Babiska
started a dialogue with the groups of
people engaged in many forms, not only
in the creation of buildings for Szczecin
but also in coming up with architecture
designed to correspond with the surroundings, complement the environment
and the world around it. People who see
Szczecin in that way, she calls “ones
thinking about the city”.
Karolina Babińska, inspired by Szczecin’s pre-war modernism in the spirit
of Bauhaus and post-war postmodern
architecture, devoted her work to the
now non-existent House of the Sailor,
located somewhere in between these
two styles. This multifunctional building,
designed by a group of architects called
“Warsaw Tigers” (the group composed of
Wacław Kłyszewski, Jerzy Mokrzyński
and Eugeniusz Wierzbicki) was originally a property of the Polsteam and Polish
Ocean Lines. At the beginning of the
XXI century, however, it was handed to
the University of Szczecin, which made
it a centre for student culture, a social
meeting point and site of an amateur
theatre. I also housed the sailor hotel
and a periodically renowned café. In 1972
the facility was given the “Mr Szczecin”
award. The building was turned down
at the beginning of 2020 and the location
was acquired for development.
The story of the House of the Sailor is
an example of how the architectural
symbols of Szczecin are erased in favour
of new, completely commercial buildings.
As a counteraction, Babińska creates
a spatial drawing of the process of symbol erasure.
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Bartosz Zaskórski
Morze ukryte, słuchowisko, ok. 13’00”, 2019
The Hidden Sea , radio play, c. 13’00”, 2019
Słuchowisko Zaskórskiego, stworzone we współpracy z kuratorką Darią
Grabowską, to opowieść o ukrytym
morzu szczecińskim oraz regionalnej kolekcji Zachęty. Jak pisała
Grabowska: „Przemycane z Bałtyku
do Szczecina bursztyny, fikuśne, bazarowe stroje kąpielowe i pocztówki
prezentujące spokojny błękit wody
stają się przykrywką dla ukrytego,
lokalnego morza, którego piana jest
czarna, a głębiny wypełnione trupami. Zaskórski przedstawia nam wizję miasta z legendy-horroru. W tym
kontekście kolekcjonująca sztukę
najnowszą szczecińska Zachęta staje
się wylęgarnią artystów-opętańców.
Mimo to Szczecin nieprzypadkowo
jawi się jako kolebka morskiego szaleństwa. Bo miasto rzeczywiście leży
nad morzem, a stanowi tak ustawa

o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
z dnia 21 marca 1991 r. Czytamy:
«Morskimi wodami wewnętrznymi
są: część Jeziora Nowowarpieńskiego i część Zalewu Szczecińskiego
wraz ze Świną i Dziwną oraz Zalewem Kamieńskim, znajdująca się na
wschód od granicy państwowej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, oraz rzeka
Odra pomiędzy Zalewem Szczecińskim a wodami portu Szczecin»”.
Zaskórski’s radio play created in collaboration with the curator Daria Grabowska
is a story about Szczecin’s hidden sea
and the regional collection of Zachęta. As written by Grabowska “Ambers,
fancy, bazaar swimsuits and postcards
presenting a calm azure of the water,

smuggled from the baltic sea to Szczecin
become a guise for a hidden local sea.
Foam of which is black and the depths
filled with cadavers. Zakórski presents
us with a vision of the city straight from
a horror-legend. In this context, Szczecin’s Zachęta collecting the newest art
becomes a nest of possessed artists.
Despite that, there is no coincidence
that Szczecin is portrayed as a cradle
for marine madness. Because the city is
in fact at the seaside, which is stated by
the Marine Areas of the PR and Marine
Administration Act from 21st March 1991.
It reads: The inner marine waters are
a part of Nowowarpieńskie Lake and
a part of Szczeciński lagoon including
Świna River and Dziwna River a well as
Kamieński lagoon, placed on the east of
the country border between the Republic
of Poland and the Federal Republic of
Germany and the Odra River between
Szczeciński lagoon and the waters of the
port Szczecin.”

Michał Radomił
Wiśniewski
Hello World, książka, 2017 / Hello World, book, 2017
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Nieszka Bogusławska
& Alicja Pilarczyk
Soliloquy, performans, 2020 / Soliloquy, performance, 2020
W czerwcu 2020 roku powstaje projekt Nieszki Bogusławskiej i Alicji
Pilarczyk, którego celem jest dotarcie do niezdefiniowanej przestrzeni
na pograniczu sztuk muzycznych
oraz performatywnych, gdzie
dźwięk, obraz i ruch oddziałują na
siebie nawzajem. Nieszka Bogusławska (taniec) i Alicja Pilarczyk
(skrzypce), wymieniając się własnymi doświadczeniami, tworzą przedstawienie, w którym ruch i dźwięk
staje się jednym.
Ideą projektu jest próba odpowiedzi
na pytanie: “Czym jest samotność?”.
Inspiracją Bogusławskiej i Pilarczyk

stało się 6 Sonat i Partit na skrzypce
solo Jochanna Sebastiana Bacha.
Cykl, którego symbolika i treść silnie
związane są z egzystencją człowieka. Utwory Bacha były dla artystek
pretekstem do stworzenia autorskiej
kompozycji muzycznej. Podczas
komponowania Soliloquy wykorzystały współczesne, rozszerzone
techniki wydobycia dźwięku, techniki wywodzące się z improwizacji
kontaktowej w tańcu i język porozumiewania się zaczerpnięty z języka
GaGa czy teatru Butō.

created. Its goal is to reach an undefined land on the far ends of musical and
performative arts. A place, where sound,
view and movement interact with one
other. Nieszka Bogusławska (dance) and
Alicja Pilarczyk (violin), by exchanging
their experience put together a performance in which movement and sound
merge into one.
The point of the project is to answer the
question: What is loneliness? Bogusławska and Pilarczyk were inspired by the
six Sonatas and Partitas for Solo Violin
composed by Johann Sebastian Bach.
A set strongly focusing its symbolism
and content on human existence. The artists used Bach’s pieces as a pretext for
creating their original musical composition. During the process of composition
of Soliloqouy, they used the modern
extended techniques of sound creation,
stemming from contact improvisation
in dancing and the language of communication taken from the GaGa language
and the Butoh theatre.

In June of 2020, a project by Nieszka
Bogusławska and Alicja Pilarczyk is

Roman Zańko
Konrad Kwasek, performans, 2021 / Konrad Kwasek, performance, 2021
Forma parateatralna prezentująca
twórczość Konrada Kwaska. Ten
nieżyjący szczeciński artysta przez
miłośników sztuki art brut w Polsce
uważany jest za jednego z najzdolniejszych rzeźbiarzy swojego pokolenia. Romek Zańko, założycieli i prowadzący Galerię “Pod Sukniami”, za
pomocą rzeźb Konrada przybliża
fenomen twórcy, dla którego sztuka
była sposobem na komunikowanie
się z ludźmi i ze światem.

A paratheatrical form presenting the
works of Konrad Kwasek. This late artist
who lived and worked in Szczecin is
thought by Polish brut art enthusiasts
to be one of the greatest sculptures of
his time. Romek Zańko, the founder and
the head of the “Pod Sukniami” Gallery,
using Konrad’s sculptures shines a light
on the phenomenon of the artist, for
which art was a form of communicating
with people and the world.
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Maryna Sakowska
Oblivion Ivy, opowiadanie, 2020* / Oblivion Ivy, story, 2020*

Przez lata dbasz o swój ogród. Troskliwie podlewasz herbicydem każdego chwasta. Uczysz się, co sprawia
przyjemność poszczególnym roślinom. Hortensjom puszczasz album
Morta Garsona. Berberys przepada
za obniżonym dźwiękiem twojego
głosu, kiedy czytasz mu ulubione
kryminały. Z wdzięczności porusza
wtedy delikatnie listkami. Codziennie
witasz się po imieniu z każdym kwiatem róży odmiany Mister Lincoln.
Pewnego dnia dostrzegasz, że
w twoim ogrodzie zakwitł bluszcz.
Nikt w sąsiedztwie nie hoduje bluszczu. Pierwszy pęd, jakby w akcie
anarchii, pojawia się między sztachetami altanki jakoś na początku
czerwca. Bluszcz w zawrotnym
tempie pnie się po ażurowej ścianie,
a jego konary stają się coraz grubsze
i bardziej poskręcane. W lipcu sięgają już dwóch metrów wysokości.
W nocy fosforyzujące, zielono-pomarańczowe liście świecą się jak
latarnia, oświetlając drogę ptakom
i nocnej zwierzynie, która po zmroku przychodzi pod twój dom polować
na żołędzie. Kryjące się między liśćmi bluszczu ślimaki szybko osiągają
gargantuiczne rozmiary i nabierają
tego samego zielono-pomarańczowego koloru. Specjalistyczna trutka
sprawia, że zaczynają zaciekle wić
się, poruszają swoimi oślizgłymi
korpusami, tańczą w rytm szaleńczej, tylko im słyszalnej muzyki.
Tego lata roślinność w ogrodzie
kwitnie nadzywczaj obficie. Chorobliwie mieni się w kolorach pomarańczu i zieleni; tak, jakby świeciła odbitym blaskiem. Grusza rodzi ciężkie,
soczyste owoce, jednak ich barwa
zniechęca do jedzenia. Trawa
nabiera pomarańczowego odcienia.
Pędy, gałęzie drzew i krzewów skrę-

cają się pod nietypowymi kątami.
Splatają się ze sobą, tworzą nieprzebraną gęstwinę.
Pod koniec lata bluszcz porasta już
całą altanę. Jego masywne konary
zaczynają rozsadzać jej ażurowe
ściany. Przycinasz je rano, potem
także wieczorem, lecz te odrastają
coraz szybciej, z godziny na godzinę
są grubsze i dłuższe. Nagle wszystko wokół zaczyna czernieć, karleć
i usychać. Umiera rosnący w pobliżu
wyjątkowo bujny w tym roku krzew
różanecznika o powyginanych gałęziach. Czernieją paprocie, berberysy,
petunie. Jedynie bluszcz niezmiennie
rośnie w siłę.
Robisz mu koktajle z Roundupu.
On wypija je duszkiem. Z każdym
łykiem nabiera krzepy. Tymczasem
krąg pożółkłej, wyschniętej trawy
wokół altany powiększa się. Cichnie
bzyczenie owadów. Znikają żuki,
pasikoniki, osy, dżdżownice. Ptaki
omijają twoje gospodarstwo. Już nie
siadają na szczycie płotu. Wszystko
wokół zapada się w sobie jak podmokły karton.

wyrastają tysiące drobnych, zielono-pomarańczowych liści. Przycinasz
je i pielęgnujesz
Sąsiedzi dziwnie się na ciebie patrzą.
Masz wrażenie, że są ci wrodzy.
Spiskują przeciwko twoim liściom,
twoim łodyżkom. Nie pamiętasz
nawet ich imion. Twoja sieć neuronalna rozrasta się i replikuje na
kształt pnącza, oplatającego centralny układ nerwowy. Gdyby zbadać
ją pod mikroskopem, byłoby widać,
że aksony rozchodzą się jak gałęzie
i wypuszcząją małe liście dendrytów.
Potem przestajesz rozpoznawać
własną twarz w lustrze. Twoje kończyny wrastają w podłogę. Na tym
etapie nie rozumiesz już tych słów.

Walka z bluszczem cię osłabia. Masz
koszmary senne na temat olbrzymiej, krwiożerczej paproci, która
pustoszy twój ogród. Pewnego dnia
zauważasz w lustrze, że twoja skóra
nabrała zielonkawo-pomarańczowego odcienia. Twoje dłonie zaczynają szeleścić. Kończyny stopniowo
wydłużają się i wykoślawiają, jakby
powykręcane reumatyzmem.
Poruszasz się z trudem. Wykształcasz pnącza, którymi chwytasz się
ścian. Ty słabniesz, bluszcz rośnie
w siłę. Przez wychodzące na ogród
okno widzisz, że konarem przebił
się przez dach altany. Wokół pustką
zieje wypalona ziemia. Z twojej skóry

*tekst inspirowany opowiadaniem H.P. Lovecrafta, Kolor z innego wszechświata
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You tend to your garden for many years.
You make sure to spray every weed with
herbicides. You steadily learn what’s the
favourite thing of each and every one of
your plants. For your hydrangeas, you
play the album by Mort Garson. Barberry enjoys the deep sound of your voice,
while you read the favourite criminal
novels. Then it moves its leaves ever so
slightly in appreciation. Each day you
greet every one of the rose flowers of
Mister Lincoln kind by its name.
One day you notice in your garden
a blossoming ivy. None of your neighbours grows ivy. A first sprout, as if in an
anarchic act, emerges between the plates of the gazebo at the beginning of June.
The ivy rapidly climbs the openwork
wall while its boughs become thicker
and thicker, twining more and more. By
July the ivy is two meters tall.
At night, phosphorescent orange-green
leaves shine like a lantern, illuminating
the path for the birds and nocturnal
fauna that comes to hunt for acorns after
dark. The snails hiding in between
the leaves of the ivy, quickly reach
gargantuan sizes and acquire the same
orange-green colour. The specialized
poison makes them begin to writhe fiercely, moving their slimy bodies, dancing
to the rhythm of delirious music, audible
only to them.
This summer the garden plants eminently blossom abundantly. It glimmers with
a sickly green and orange shade as if
reflecting the light. The pear tree bears
heavy juicy fruit, however, their colour
is much discouraging. The grass turns
into an orangish shade. The boughs and
branches of the trees and bushes start
to twist in unusual angles. they entwine
with each other establishing an impenetrable thicket.
By the end of the summer, the ivy envelops the whole gazebo. Its massive branches start to tear apart its openwork
walls. You cut them out in the morning,
then again in the evening, but they grow
back quicker and quicker. An hour after
an hour they become thicker and longer.
Suddenly everything around starts to
blacken out, dwarf down and dry out.
The rhododendron growing near the ivy
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and that was especially exuberant this
year dies. The ferns, barberries and
petunias turn black. The ivy is the only
one not ceasing to grow stronger.
You make it roundup cocktails. It sucks
it up swiftly. With every sip, it grows
stronger. At the same time, the circle of
the yellowed grass around the gazebo
becomes larger and larger. The buzz
of the insects quiets down. Beetles,
grasshoppers, wasps and earthworms
are nowhere to be found. The birds
avoid your garden. They no longer sit on
the top of the fence. All things cave in on
themselves like a wet cardboard box.
The battle with the ivy enfeebles you.
You have nightmares about a huge,
blood-thirsty fern that desolates your
garden. One day, looking in the
mirror you notice your skin becoming
orangish and greenish shade. Your
hands start to whish. Your limbs gradually elongate and crook, as if suffering
from rheumatism.
You have difficulty moving. You develop
vines and climb the walls with them. You
grow weak, the ivy grows strong. Through the garden-facing window, you can
see that it pierced the roof of the gazebo.
Around it, the ground seems burned out.
Thousands of small orange-green leaves
start to grow from your skin. You trim
and tend to them.
The neighbours look at you oddly. They
seem adverse to you. They are plotting
against your leaves and your stems. You
can’t even remember their names. Your
neural network grows and replicates
mirroring the vine entwining your
nervous system. If you looked at it under
a microscope you could see that the
axons diverge like branches and spawn
small leaves of dendrites.
You stop recognising your own face in
the mirror. Your limbs grow into the floor.
At this point, you can’t understand these
words anymore.

*The text was inspired by the H.P. Lovecraft’s
story, The Colour Out of Space

P r ze p ro w a d z k i / R e l o c a t i o n s
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Przeprowadzki.
OPOWIADANIA I ESEJE
pod. red M. R. Wiśniewskiego | Szczecin 2020 | Książka towarzyszy wystawie
„Co sobie kto na swój temat wymyśli” w Trafostacji Sztuki.

„Przeprowadzki” to antologia współczesnej prozy artystycznej. We
współpracy z Michałem Radomiłem
Wiśniewskim, redaktorem tomu, zaprosiliśmy znakomitych pisarzy młodego pokolenia do stworzenia małej
formy prozatorskiej. W tym gronie
znaleźli się: Anna Brzezińska, Anna
Cieplak, Sylwia Chutnik, Olga Drenda,
Weronika Murek, Łukasz Najder,
Sławomir Shuty, Michał Witkowski,
Michał R. Wiśniewski, Agnieszka
Wolny-Hamkało.

Tytuł „Przeprowadzki” nawiązuje do
początków polskiego powojennego
Szczecina. Było to miejsce dobrowolnych, przymusowych czy „przekonująco” sugerowanych przeprowadzek.
Przez dalsze dekady miasto zasilane
było dopływem kadr z zewnątrz.
Z jednej strony był to przejaw uniwersalnego przepływu społeczności w wieku produkcyjnym ze wsi
i miasteczek do dużych miast, z drugiej – nierzadko element świadomej
polityki zasilania nowego, polskiego

miasta elitami intelektualnymi.
Wbrew pozorom, Szczecin nadal pozostaje otwarty na „przeprowadzki”
i przyjmuje nowych mieszkańców.
W ostatnich latach wyraźnym przejawem tego zjawiska w sferze kultury był napływ kadry wykładowców
Akademii Sztuki w Szczecinie.
Tę interesującą cechę tożsamościową Szczecina i innych miast współcześni pisarze interpretują w zajmujący, nieoczekiwany sposób. Książka
do nabycia w księgarni TRAFO.

Relocations. STORIES AND ESSAYS
edited by M. R. Wiśniewski | Szczecin 2020 | The book accompanies the exhibition
„Whatever you can come up with about yourself” at TRAFO Centre.

"Relocations" is an anthology of contemporary artistic prose. In cooperation with Michał Radomił Wiśniewski,
the editor of the volume, we invited
outstanding writers of the young generation to create a small prose form. The
authors are: Anna Brzezińska, Anna
Cieplak, Sylwia Chutnik, Olga Drenda, Weronika Murek, Łukasz Najder,
Sławomir Shuty, Michał Witkowski,
Michał R. Wiśniewski, Agnieszka
Wolny-Hamkało.

The title “Relocations” draws upon the
beginnings of the post-war Szczecin. It
was the place of voluntary, mandatory
or “convincingly” suggested relocations.
In the coming decades, the city would
be sustained by the external influx of
the workforce. On the one hand, it was
an expression of the universal flow of
people in the productive age group from
the countryside and small cities to the
big metropolis, on the other hand - an
element of a deliberate political strategy

of supplying the new polish city with
intellectual elites.
Contrary to what may seem, Szczecin is
still open for the “relocations” and welcomes new inhabitants. A clear display of
this in the context of culture can be seen
in the stream of incoming faculty in the
Art Academy in Szczecin in recent years.
The modern writers interpret this
interesting feature of Szczecin’s and
other cities’ identity in an engaging
and unexpected way. The book can be
acquired in the TRAFO bookstore.
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