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1992 rok, na dachu berlińskiego Volksbühne Frank Castorf umieszcza
neon „Ost” nawiązujący do Ostalgie i oznaczający „Wschód”. Świeżo
zjednoczone Niemcy otrzymują od dyrektora teatru gest separatyzmu: w kontrze do nowej kolektywizacji i optymizmu zjednoczenia.
Gest Castorfa wyznacza też nowe ramy myślenia o teatrze i jego politycznym znaczeniu.
Teatr (a więc zarazem instytucja kultury) to
przestrzeń eksperymentu i pozostawania
w kontrze, świadoma i bieżąco komentująca,
oddalona od fetyszu apolitczności w przepełnionej polityką i politycznością rzeczywistości.
Nośnikiem dla politycznie zaangażowanej postawy niech
będzie zatem nie tylko program, ale wszystko, co poza nim, ze
szczególnym uwzględnieniem komunikacji wizualnej. Dlatego
w tym roku – szczególnym, bo poprzedzonym globalną katastrofą
oraz lokalną serią protestów i aktów sprzeciwu wobec opresyjnej władzy – zdecydowaliśmy się na plakatach umieścić zdjęcia Dawida Nickela:
fotografie dokumentalne, uestetyczniające doświadczenie na nich uchwycone,
odnoszące się do relacji władzy i młodego pokolenia walczącego o przestrzeń dla własnej tożsamości. Tym samym głosem instytucji kultury nie tyle i nie tylko odpowiedzieliśmy na potrzeby mieszkańców i potencjalnych odbiorców wyartykułowane w badaniach
i wywiadach środowiskowych, ile podjęliśmy próbę i odpowiedzialność za mówienie
o przyszłości. Koniec z reaktywnością, czas na strategię jutra!
Żeby mówić o przyszłości głosem młodego pokolenia do młodego pokolenia,
potrzeba jednej stałej: zmiany. Czasowy (nie mylić z tymczasowym) charakter
Pawilonu przewiduje sztafetę pokoleniową wśród osób współtworzących projekt
Pawilon po to, by tworzony program i podejmowana komunikacja były autentyczne i zgodne z głosem tych, którzy głosu w przestrzeni kultury nie otrzymują
lub otrzymują go niewystarczająco. To zresztą przyczynia się do powtarzających
się fal odpływu młodych do innych ośrodków miejskich z Warszawą i Berlinem
na czele. Czyni również z Poznania miasto-inkubator wytwarzające energie
i intrygujące zjawiska artystyczne i estetyczne, ale oddające je za bezcen wraz
z emigracją młodych.
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Zaklinając kolejną falę emigracji młodych, kreujemy miejsce dla mówienia o kwestiach
ważnych dla pokolenia potransformacyjnego – naszych równolatków.

TADEUSZ
KOCZANOWICZ

W 2016 roku Kazimiera Szczuka odczytała list od Marii Janion do
Kongresu Kultury, w którym najwybitniejsza badaczka polskiej
kultury napisała: „Szczerze nienawidzę naszego mesjanizmu”.
Jednak w liście, który dotarł do opinii publicznej we fragmentach,
Janion pisała też o nadziei i były to chyba najbardziej optymistyczne słowa na temat perspektyw polskiej kultury wypowiedziane w ostatnich latach:
„Prawdziwe oświecenie, demokratyzacja kultury, kształcenia
nie księcia, ale ludu – narodu – to spadek myśli mieszczańskiej,
ideał racjonalistycznej edukacji człowieka. Niepokojąca formuła Goethego – umrzyj i stań się – oznacza wieczną przemianę,
możność odklejenia osobowości od ograniczeń nierównego

W tym roku przejmujemy hasło „Bunt kwiatów” – pierwotnie
wpisane w krytyczną postawę wobec ugrupowań odcinających się od dziedzictwa intelektualnego i tożsamościowego
poprzednich pokoleń – by wskazać po raz kolejny na potrzebę takiego myślenia o przyszłości, które uwolnione
jest od traum i szkodliwych przyzwyczajeń. Zależy nam
na stworzeniu przestrzeni do dyskutowania i budowania
przyszłości niezwiązanej z resentymentami. Przyglądamy
się zjawiskom definiującym obecną
sytuację polityczną i społeczną: od
zamachu na wyspie Utøya, który motywowany był nienawiścią do równościowych wspólnot i niezgodą na niebiałą
Europę, przez skumulowaną energię
kulturowej męskości pozbawionej
przepracowania i aktualizacji wobec
nasilających się ruchów emancypacyjnych i upodmiotowienia kobiet,
aż po zmiany w procesach kognitywnych osób wkraczających w dorosłość:
pokolenia digital natives. W cyklu
audycji audiowizualnych rozmawiamy
o demonstracjach, migracji, kulturze
klubowej i ciele protestującym: zjawiskach definiujących teraźniejszość
i przyszłość dla pokoleń.

startu, ale i traumatyzujących doświadczeń minionych pokoleń.
Nie oznacza to zapomnienia, wręcz przeciwnie. Pamięć bólu
i realność tego, co czyniono innym i nam, co widzieliśmy i stale
widzimy – to nie może zostać zamazane. Ucząc młodych ludzi
rozumienia, uczymy ich wyrastania ponad siebie jako odruchu
etycznego i empatycznego”.
Te słowa nie zostały wypowiedziane w próżni. Ostatnie pół dekady w Polsce było naznaczone rozmową o imaginarium i wewnętrznej legitymacji. Rozmową, która zaczęła się jeszcze przed
dojściem PiS-u do władzy w salach akademickich i galeriach
sztuki, żeby później przenieść się na ulice i do praktyki politycz3
nej. Nie chodzi mi tylko o dyskusje o dwóch Polskach, które coraz

wszystkie działania składały się na nowy, nacjonalistyczny projekt cywilizacyjny. Liberalna klasa średnia stanęła w obronie
instytucji swojego państwa, jak na przykład niezawisłe sądy, których powstanie było częścią kształtowania się nowoczesnej klasy
średniej i kapitalizmu. Klasa więc w pewnym sensie zaczęła tworzyć wewnętrzną legitymację, która nie odwoływała się do przeszłości, tylko do tego, co udało się osiągnąć. KOD był swoistym
wyrazem dumy z dokończenia prześnionej rewolucji. Te hasła
były jednak za słabe, żeby mieć większy rezonans.
We wspomnianym liście Janion poczyniła również obserwacje
na temat logiki cierpienia jako wewnętrznej legitymacji, podając
konkretne przykłady, które warto przytoczyć: naród, który nie
umie istnieć bez cierpienia, musi sam sobie je zadawać. Rodzą
się zatem szokujące, sadystyczne fantazje o zmuszaniu kobiet
do rodzenia półmartwych dzieci, stąd rycie w grobach ofiar katastrofy lotniczej, zamach na zabytki przyrody, a nawet, proszę się
nie zdziwić – uparte wspieranie energetyki węglowej.

bardziej stają się projektami kulturowymi – bo to jest zjawisko
globalne, mimo że wyraźnie widoczne w Polsce. Chodzi raczej
o rozumienie i korzeni obecnego społeczeństwa polskiego, i procesów, które w nim zachodzą, i walk o hegemonię.
Prześniona rewolucja Andrzeja Ledera ukazała się obok kilku innych książek mierzących się z przeszłością w tym samym czasie,
takich jak Polski teatr Zagłady Grzegorza Niziołka. Forma i teza
książki Ledera były jednak najbardziej przystępne, a idea nośna.
Dlatego zapewne „prześniona rewolucja” jako pojęcie stała się
wytrychem w myśleniu i dyskutowaniu o Polsce, szczególnie
wśród lewicy, która uwielbia dyskutować o mieszczaństwie. Przynajmniej uwielbiała, kiedy zarówno lewica, jak i prawica sprzeciwiały się rządom Donalda Tuska, a później Ewy Kopacz – polityka
i polityczki wybitnie mieszczańskich.
Leder pomógł nam zrozumieć, że Polacy stali się mieszczańskim społeczeństwem, ale nie lubią, kiedy przypomina im się
o chłopskich korzeniach ich dziadów i babek, którzy najpierw
zajęli żydowskie domy, a później – w Polsce Ludowej – otrzymali
edukację i pracę. Rewolucja była prześniona, bo przeprowadzona cudzymi, niemieckimi i radzieckimi rękami. Dokończeniem
rewolucji jest rok 1989, który „wygrało” nowe mieszczaństwo wywodzące się z „peerelowskich elit: inteligencji, średniego aparatu
urzędniczego i partyjnego oraz, w jakimś stopniu, choć zapewne
mniejszym, niż twierdzą zwolennicy teorii o układzie, z aparatu
bezpieczeństwa. Te elity są dziećmi rewolucji 1939–1956”1.
Hegemonia tego mieszczaństwa była słaba, ponieważ nie umiało
ono zmierzyć się z przeszłością i albo uciekało w fantazje o dworkach, albo celebrowało przekonanie o byciu częścią międzynarodowej klasy ekonomicznej. Leder krytykował jej wybitnego
przedstawiciela, za jakiego uważał Tuska, za brak rozwijania projektu cywilizacyjnego osadzonego w nowym uniwersum symbolicznym, które naprawdę dałoby poczucie, że można myśleć tylko
o przyszłości, a nie powtarzać jak zaklęcie: „nie róbmy polityki”.
Brak legitymacji wewnętrznej liberałów Leder zderzył z legitymacją wewnętrzną opartą na krzywdzie i cierpieniu, która daje
poczucie moralnego prawa zmiany rzeczywistości. Prawa, do którego liberałowie-mieszczanie się nie poczuwają.
Rok po wydaniu książki PiS doszedł do władzy i zaczął całościową przebudowę państwa polskiego, tak żeby podlegało ono
całkowitej kontroli partii rządzącej. Wyrównanie krzywd transformacji, wielkie programy socjalne, zmazanie krzywd, które
„zła” część mieszczaństwa wyrządziła reszcie społeczeństwa,
połączone ze zmianą wyobrażeń Polek i Polaków o sobie, żeby
bardziej współgrały z PiS-owską legitymacją wewnętrzną – te

1
Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej,
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014, s. 195 – 196.

To właśnie przeciwko „praktyce” takiego rozumienia narodu podniosło się niedawno młode pokolenie, którego przedstawiciele
i przedstawicielki zapewne pierwszy raz w życiu angażowali się
publicznie. Razem z młodymi działaczkami Strajku Kobiet szło
też wiele zwolenniczek i wielu zwolenników KOD. Wewnętrzna legitymacja, jaką proponował Strajk Kobiet (inaczej niż w przypadku KOD), odwoływała się jednak do sprzeciwu wobec dyktatu Kościoła, czerpiącego siłę z patriarchalno-feudalnego imaginarium,
które zaistniało dzięki klerykalno-nacjonalistycznej wersji mesjanizmu. Właśnie przeciwko cierpieniu jako zasadzie i wewnętrznej
legitymacji wystąpił Strajk Kobiet, z tym większą siłą, że obrazy
cierpienia otaczały protestujące i protestujących od roku. Demonstracje przeciw cierpieniu przybrały największe rozmiary od
czasu wizyt papieża w Polsce w latach 80., mimo coraz częstszej
agresji ze strony policji oraz bezwzględności władzy. W 1873 roku
Eliza Orzeszkowa napisała króciutki tekst zatytułowany Kilka
słów o kobietach, w którym agitowała za emancypacją:
„Słowo jest tylko uwydatnieniem idei:
skoro istnieje, musi być w społeczeństwie pojęcie, które dało mu powód bytu.
Pojęcie zaś każde rodzi się z wielkiego
tchnienia, jakie płynie z łona ludzkości
wtedy, gdy ludzkość ta potrzebuje i pragnie czegoś, a dąży do spełnienia swych
pragnień i zadośćuczynienia swoim potrzebom”.
Przytaczam ten cytat, bo prawdopodobnie jest to jeden z pierwszych manifestów w sprawie kobiet w kulturze polskiej i jego
wydźwięk pasuje do dzisiejszej sytuacji. W pustą przestrzeń
pozostawioną przez liberałów weszły feministki z radykalnym
przesłaniem przeciwko wszechwładzy Kościoła, na której opiera
się obecna władza. Czy na ruinach dawnych imaginariów powstanie nowa, bardziej demokratyczna, ucząca empatii kultura? Czy
działaczki Strajku Kobiet zaproponują projekt cywilizacyjny, który
pozwoli nam się zmierzyć z przeszłością i dzięki tej konfrontacji
zaakceptować to, kim i gdzie jesteśmy? Czy polska kultura umrze
i stanie się?
Trudno nie trzymać kciuków za taki rozwój wypadków, ale jest to
niepewne, tak jak polska kultura w ogóle, będąca przestrzenią
chaotycznych ruchów postępu i reakcji. Natomiast trudno nie
dostrzec, że to „tchnienie”, którego wszyscy wypatrywali przez
ostatnie pół dekady, przemówiło pojęciami i słowami wykrzykiwanymi w czasie Strajku Kobiet.
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„Bunt kwiatów” to nie ideologia, to materialny przepływ konstytuujący ciała, ich
relacje i sposoby wzajemnego oddziaływania. Proces ten wyłania szerokie spektrum interakcji inicjujących różne formy
komunikacji. Jedną z nich jest tocząca się
między pokoleniami dyskusja. Społeczne
napięcia związane z samorządnością,
sferą obyczajową – przybierające w ostatnich latach postać manifestacji, protestów, strajków – stanowią kontynuację
posttransformacyjnych przemian zachodzących w Polsce. Ich podłożem jest
konflikt wynikający ze zderzenia odmiennych systemów wartości przedstawicielek
i przedstawicieli pokolenia młodych dorosłych oraz ich rodziców i dziadków.
Przyjmując powyższą perspektywę,
warto zastanowić się nad następującymi pytaniami. Jaką rolę odgrywa bunt
w przemianach życia społeczno-kulturo-ekonomicznego, a tym samym szeroko
rozumianej codzienności? Jakie rodzaje
cielesności wyłaniają się z przestrzeni
sprzeciwu? I najważniejsze z pytań: czy
bunt z konieczności oznacza zerwanie
z tym, co zastane? A jeżeli tak, to co właściwie ma to oznaczać? W tym kontekście

warto przyjrzeć się tegorocznemu hasłu Pawilonu, nawiązującemu w sposób
przewrotny do słów Stanisława Brzozowskiego. Filozof ten rozpatrywał życiową
postawę reprezentantów epoki romantyzmu jako „bunt kwiatu przeciwko swym
korzeniom”1. Słowa polskiego myśliciela
możemy zinterpretować w sposób następujący: sprzeciw młodego pokolenia
wobec zastanych warunków bytowych
jest paradoksalnie możliwy właśnie dzięki
temu, przeciw czemu wystosowano bunt.
Filozof podkreślał również, że kontrkultura epoki romantyzmu, piękna w swoich
założeniach, wykazywała się brakiem
świadomości mechanizmów ekonomicznych, społecznych i kulturowych,
rządzących współczesnym jej światem.
Czy stan bycia „kwiatem” sprowadza się
jedynie do pokoleniowego buntu, zwrócenia się „przeciwko korzeniom”? Czy jest
to jedyna forma stosunku zachodzącego
pomiędzy pokoleniami? Czy bunt musi
z konieczności oznaczać zerwanie z tym,

1
S. Brzozowski, Legenda młodej polski, Kraków – Wrocław 1983, s.
34–35.

co umożliwiło jego zajście?
Filozofka Agata Bielik-Robson, powołująca się również na słowa Brzozowskiego, przypisuje młodym dorosłym brak
wdzięczności wobec tych, którzy przyczynili się do powstania demokratycznej
III RP2. Zdaniem myślicielki współczesne
pokolenie wykazuje się postawą skrajnie
hedonistyczną i pozbawioną historycznej świadomości. Jak podkreśla Bielik-Robson, tego rodzaju postawa może
przyczynić się do tragicznych cywilizacyjnych konsekwencji, jak chociażby utrata
wolności osobistej i niepodległości, doświadczonych przez jej własne pokolenie.
Filozofka twierdzi, że dzisiejsi młodzi
dorośli potrzebują politycznego upadku,
który przywoła ich do porządku.
Jednak w mojej ocenie „kwiaty” wykazują
się znacznie większą świadomością polityczną, ekonomiczną, społeczną i kultu-

2
A. Bielik-Robson, Dzieci III
RP. Bunt przeciw korzeniom, „Wysokie Obcasy”, 16.09.2017, https://
www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,100865,22357970,dzieci-iii-rp-bunt-przeciw-korzeniom-bielik-robson.html [dostęp: 3.03.2021].
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rową, niż przypisuje im Bielik-Robson. Co
więcej, „Bunt kwiatów” jako hasło tegorocznego cyklu Pawilonu nie musi oznaczać zaprzeczenia cywilizacyjnych zdobyczy rodziców i dziadków, lecz stanowić
próbę ich weryfikacji. „Kwiaty” stały się
na tyle dojrzałe, aby formułować pytania
dotyczące dokonań swoich „korzeni”.
Pokolenie młodych dorosłych włącza się
nie tylko do wspólnego dialogu na temat
planetarnej przyszłości, lecz podejmuje
działania mające na celu jej urzeczywistnienie/materializację.
Dzisiejsze „kwiaty” kontestują posttransformacyjne zmiany lat 90. XX wieku,
podobnie jak dzieci-kwiaty w latach 60.
stawiały pod znakiem zapytania źródła
dobrobytu powojennego świata. Tym samym „Bunt kwiatów” prowokuje pytania
o znaczenie kompromisów składających
się na III RP. Kierunek zmian społecznych
wynikający z patologicznego związku
organów państwowych z hierarchami
Kościoła katolickiego? Przekształcenia
życia codziennego wytwarzane przez
przemocową gospodarkę wolnorynkową
w dobie późnego kapitalizmu? Nasilenie
się postaw konserwatywno-nacjonalistycznych w przestrzeni debaty publicznej, w których głos zabierają w przeważającej części przedstawiciele starszych
pokoleń, przede wszystkim uprzywilejowani mężczyźni? Narastające problemy
związane z zagadnieniem zamieszkiwania
i problemy z tego wynikające? Znaczenie
wymienionych pytań przybiera na sile
w dobie pandemii, zwłaszcza w odniesieniu do procesów zmian na rynku pracy
i problemów związanych z sektorem publicznych usług medycznych.
Nasilająca się sytuacja pandemiczno-klimatyczna powoduje wytwarzanie
kolejnych podziałów społeczno-ekonomicznych niemal w każdym aspekcie
życia w nowoczesnych państwach demokratycznych. Ogół tych procesów może-

my uznać za rodzaj środowiska, w którym
kształtuje się tożsamość pokoleniowa
młodych dorosłych. Współczesne
„kwiaty” wkraczają w życie zawodowo-polityczne skrajnie odmienne od tego, które doświadczali
ich poprzednicy. Urodzeni
już w demokratycznej, planetarnej rzeczywistości,
porzucają / nie pamiętają
problemów społecznych,
kulturalnych i gospodarczych poprzedniego
ustroju. Dwuznaczność
tego rodzaju sytuacji
polega na tym, iż wspomniane problemy nie ciążą
na decyzjach współczesnych
młodych dorosłych, lecz równocześnie powstaje możliwość
zatraty historycznej świadomości
znaczenia minionych wydarzeń i ich
wpływu na teraźniejszość.
Narastający kryzys pandemiczno-klimatyczny uwidocznił niedostatki współczesnych demokracji, nie tylko polskiej,
ale także światowej. Nie jest to jednak
powód, aby – tak jak miało to miejsce
w XX wieku – zwracać się w kierunku
wzorców autorytarnych i totalitarnych.
Ogół tych procesów wzmocnił społeczną
świadomość szkodliwości neoliberalnego
konserwatyzmu, nacjonalizmu i populizmu. W tym kontekście pośród pokolenia
współczesnych „kwiatów” wzrasta potrzeba współtworzenia wspólnotowości
„zakorzenionej” w ruchach solidarnościowych, możliwości wolnego wyboru
obejmującego kwestie obyczajowo-społeczno-ekonomiczne, a także rzetelnej
i wielopłaszczyznowej edukacji.
„Bunt kwiatów” nie jest zwyczajnym

sprzeciwem, negacją zastanej rzeczywistości, lecz społeczną odwagą do
czynnego i odpowiedzialnego (współ)
projektowania i (współ)wytwarzania planetarnej przyszłości tu i teraz. W proces
ten wpisane są dokonania poprzedniczek,
a także ich głos, lecz z zachowaniem własnej autonomii. Z tego powodu uważam,
iż trwające manifestacje, strajki nie są
jedynie formą pustego sprzeciwu, lecz
kolejnym etapem rozwoju nowoczesnego
społeczeństwa obywatelskiego. W proces
ten wpisana jest potrzeba projektowania
przyszłości, którą zajmowaliśmy się w zeszłorocznym cyklu zatytułowanym „Nowe
życie”. Wizja wspólnego życia nie może
być obarczoną traumami minionych pokoleń, związanymi z Holokaustem, działaniami wojennymi i procesami ustrojowej
transformacji, lecz powinna uwzględniać
ich znaczenie w wydarzającej się teraźniejszości, tworzonej wspólnymi siłami
„kwiatów i ich korzeni”.
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MIGRACJA
VERA
ZALUTSKAYA

MŁODYCH
KOMU ZAGRAŻA
MIGRACJA?
Migracja towarzyszy człowiekowi od czasów prehistorycznych.
Można powiedzieć, że historia ludzkości jest historią migracji: zawsze szukaliśmy nowych możliwości i lepszych warunków do życia. Dlaczego więc samo zjawisko i jego „nosiciele” – migranci są
demonizowani w mainstreamowym dyskursie politycznym współczesnej Polski? Migracja zagraża istnieniu państwa narodowego,
ponieważ niejako „rozsadza” go od środka, podważa jego monolityczne podstawy ideologiczne. Natomiast utrzymywanie państwowych granic wewnętrznych, czyli podział ludzi według rasy,
płci, koloru skóry, kultury, niepełnosprawności, etniczności et
cetera oraz instytucjonalizacja różnic pozwala na stworzenie czytelnych podmiotów i przedmiotów zarządzanych przez państwo1.

POKOLEŃ

CZEGO „ONI” CHCĄ?
Migracja jest stereotypowo kojarzona z tymczasowością (np.
pracą zarobkową). Natomiast według badań, przeprowadzonych
w 2019 roku na grupie mieszkających w Warszawie ukraińskich
imigrantów i imigrantek przez Ośrodek badań nad migracjami,
30,2% respondentów/ek planuje pozostanie w Polsce na stałe.
Liczba ta wzrosła w ciągu ostatnich lat (z 25,8% w roku 2015)2.
Wiosną 2020 roku wraz z Yulią Krivich i Yuriyem Bileyem stworzyliśmy ZA*Grupę (*zagraniczne artystki i artyści mieszkający
w Polsce), która zajmuje się specyficzną grupą imigrantów i imigrantek – pracownikami/cami pola sztuki. Według danych z przeprowadzonej przez nas ankiety 74% artystów i artystek zagranicznych mieszkających w Polsce nie przekroczyło 35. roku życia,
80% ukończyło w Polsce szkołę wyższą, a 47% respondentów/
ek nazywa Polskę swoim domem i deklaruje chęć zamieszknia tu
na stałe (warto zaznaczyć, że wśród pytanych osób 35% mieszka w Warszawie, reszta – w innych miastach w całej Polsce)3. Tak
wysoka liczba (głównie młodych) artystów i artystek, planujących
pozostać w Polsce na stałe, moim zdaniem, może być związana
ze specyfiką pracy artystycznej, w której czynniki związku ze sceną lokalną, kontaktów, renomy są tak samo ważne jak kompeten-

1
A. Favell, Integration: twelve propositions after Schinkel, „Comparative Migration Studies”, vol. 7, 2019, https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-019-0125-7 (dostęp: 19.04.2021).

2
A. Górny, K. Madej, K. Porwit, Ewolucja czy rewolucja? Imigracja
z Ukrainy do aglomeracji warszawskiej z perspektywy lat 2015–2019, Warszawa
2020, s. 39, http://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/
WP123181_end2.pdf (dostęp: 19.04.2021).
3
ZA*Grupa (Y. Biley, Y. Krivich, V. Zalutskaya), ZA*ZIN (*Zagraniczne
artystki i artyści mieszkający w Polsce), Gdańsk, 2020. s. 5–8.

cje zawodowe. Decydując się na pozostanie w Polsce, imigranci
i imigrantki będą coraz bardziej wpływać na kulturę, sztukę, politykę i życie codzienne kraju w sposób mniej lub bardziej (w przypadku artystów/ek) bezpośredni.

CO DALEJ?
W globalnej perspektywie przyszłość nie tylko Polski, ale także
całego świata nosi znamię migracji. Jednym z możliwych czarnych scenariuszy, które mogą się spełnić jeszcze za życia dzisiejszego młodego pokolenia, jest masowa migracja ludzi z południa
na północ. Zmusi nas do tego ocieplenie klimatu. W tym kontekście rozpad albo kryzys koncepcji państw narodowych wydaje się
nieunikniony. Kurczowe trzymanie się dzisiaj tej kategorii prowadzi nas w ślepą uliczkę w stronę wizji przyszłości dotkniętej kryzysem klimatycznymym i ograniczonym dostępem do zasobów
naturalnych. Uważam więc, że w celu zapobiegania najgorszym
skutkom przyszłych katastrof (wśród których jest wymieniana
nawet możliwośc zmiany naszego rozumienia albo całkowita
likwidacja pojęcia praw człowieka) już w tym momencie powinniśmy („my” – jako zarówno ci migrujący, jak i ci jeszcze osiadli)
dążyć do wypracowywania metod porozumiewania się, wymiany
doświadczenia, solidaryzowania się, współpracy i dostosowywania się do warunków zmieniającego się świata przyszłości.
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KROL
CRACK
ALEKSANDER SZWAJNOCH

(Polsko) oddałem
ci wszystko,
a teraz jestem
nikim
Krzywdzić krzywdzonych
czy być skrzywdzonym
szara strefa marzeń
gdy Wezuwiusz
betonu przykrywa
ucieleśnionych.
7 bilionów tych dziwnych,
spalonych
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widziałem to
wszystko zostając
spalonym.
Gdy próbuję
kaszleć,
wychodzę zmęczony
oni wciąż patrzą, gdy mówię
schylony, a stojąc prosto,
dostaję w tył głowy.
Chciałem się uczyć,
nie być nauczony.
Strzaskać ich kości
dusznym milczeniem
skreślam te lata, lecz
ściana blednieje.
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PRZESILENIA
ALEKSANDRA
POLEROWICZ
Jestem
pierwszym pokoleniem urodzonym
w „wolnej Polsce”. Jako rocznik 1992, osoba dorastająca
w wolnym kraju, w ciągle globalizującym się świecie, żywiona
byłam przekonaniem o nieograniczonych perspektywach na przyszłość.
Transformacyjny demontaż wspólnoty i dobra publicznego przeprowadzany
był pod płaszczykiem nowych, tak długo wyczekiwanych demokratycznych
struktur. W dzieciństwie
w telewizji, w szkole, wszędzie pokazywano nam postać Wielkiego
Papieża Polaka, apostoła polskiej
transformacji. Okrzyknięto nas pokoleniem JP2. Widząc jednak skalę
laicyzacji i krytyki polskiego Kościoła
katolickiego wśród młodych, wiemy dziś, że to życzeniowe
myślenie nie spełniło się, a bunt przeciwko
fundamentalistycznym zapędom konserwatywnych instytucji stanowczo podważa normatywne status quo.
Gdy byliśmy/łyśmy dziećmi, na horyzoncie czaił się jednak wielki, choć skutecznie skrywany przez ogólnoświatową
opinię publiczną temat, który w ostatnich latach stał się sprawą łączącą i mobilizującą nas wszystkich. W 1990
roku powstał pierwszy raport IPCC na temat zmian klimatu, a w 1992 roku odbył się Szczyt Ziemi –
kluczowa Konferencja Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju. Patrząc na te daty,
osoby urodzone tak jak ja w latach 90. i później mogą czuć uzasadniony szok pomieszany ze
wściekłością i niedowierzaniem, że przez całe ich (nasze) życie najwyższe organy władzy
na świecie miały naukową wiedzę na temat konsekwencji wzrostu emisji gazów cieplarnianych, a mimo to nie
podejmowały odpowiednich działań, by powstrzymać nadciągającą katastrofę klimatyczną. Być może urodziliśmy/
łyśmy się jako pokolenie CO2, obarczone koniecznością walki o przyszłość swoją i innych istot na naszej planecie?
Klimatyczne strajki młodych osób rozgorzały na całym świecie w efekcie rosnącej frustracji i rozczarowania
starszymi pokoleniami lub klasą polityczną, która przez lata ignorowała fakt zbliżającego się
kryzysu klimatycznego i przyzwalała na dominację kapitalistycznego dogmatu, który urynkawiał
naturalne zasoby Ziemi, niszcząc środowisko i naszą przyszłość. Choć w wielu miejscach na świecie już
wcześniej działały oddolne ruchy na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, dopiero ten masowy bunt młodych sprawił,
że temat zmian klimatu stał się wiodącym i doprowadził do społecznego przesilenia.
Przejęcie narracji pokolenia JP2, która narzucała uniwersalizującą postawę czołobitności wobec kościelnego
hierarchy, to zabranie krytycznego i subwersywnego głosu tego pokolenia. To także istotny symbol obalania
wpajanych
nam autorytetów i rozmontowywania społecznych norm, co dodatkowo zbiega się
w czasie z doniesieniami na temat krycia pedofilii w Kościele przez papieża JP2 oraz
nasileniem katolickiego fundamentalizmu, ubezwłasnowolniającego mieszkające w Polsce
kobiety*. Krytyka zabetonowanych systemów politycznych i gospodarczych, niezgoda na kult
indywidualizmu, zysku oraz dominację historii opierającej się na wątpliwych bohaterach
to ważniejsze wymiary ostatnich rewolucyjnych protestów
młodych. Oduczamy się tego, co przez lata wbijały nam do głów
publiczny system edukacji i mainstreamowe media – i dzielimy się wiedzą
na temat tego, co dla nas najbardziej istotne. A oddolna reedukacja, podważająca
dotychczasowe kanony i poddająca refleksji struktury, według których funkcjonuje
współczesne społeczeństwo, ma kluczowe
znaczenie dla działań zmierzających do
przezwyciężenia dotykającego nas
wszystkich kryzysu klimatycznego. Pozwala
bowiem budować obraz rzeczywistości:
sprawiedliwej, równościowej i różnorodnej,
w której najmłodsze pokolenia chciałyby
żyć i o którą chcą dalej walczyć, by nie stać
się „ostatnim pokoleniem”, jak głoszą
transparenty na młodzieżowych protestach.
Klimatyczne, kulturowe i społeczne
przesilenia wzbierają, utrwalane przez lata
systemy drżą w posadach, a natura się
buntuje – ta wokół i wewnątrz nas.
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04/11/21
20:00

LAS: Colin Stetson, BNNT
ft. Diamond Terrifier & Trouble
koncert
bilety: 50/60 PLN
bit.ly/ColinStetson_BNNT

Colin Stetson
Amerykańsko-kanadyjski muzyk jazzowy, grający przede wszystkim na saksofonach,
klarnetach i rogu. Współpracował też m.in. z Arcade Fire, TV On The Radio, Davidem
Byrnem, LCD Soundsystem i Bon Iver. Zdumiewające fizyczne zaangażowanie Stetsona
w jego instrumenty tworzy emocjonalnie bogate kompozycje, które wykraczają poza
oczekiwania dotyczące tego, jak może brzmieć granie solo na saksofonie. Jego utwór
Awake on Foreign Shores został wykorzystany do ścieżki dźwiękowej nagrodzonego
Oscarem filmu Zniewolony. 12 Years a Slave.
BNNT
Istnieje już ponad 10 lat. Ich działalność w ciągu tej dekady ciągle starała się wymknąć
klasyfikacji rozciągając się szeroko pomiędzy wizualnością a dźwiękiem. Ich działalność
można doświadczyć na tak odległych polach jak festiwale teatralne; uliczna partyzantka
soniczna; instalacje dźwiękowe w muzeach od Łodzi po Nowy Jork; koncerty, czy jako
projekcje filmowe.
Diamond Terrifier
Sam Hillmer, nowojorczyk, muzyk, dj, kurator, właściciel klubu z muzyką eksperymentalną
H0L0, ale przede wszystkim lider awangardowej supergrupy ZS, którą tworzy razem
z Patrickiem Higginsem, Gregiem Foxem i Michaelem Beharie.
W swoim solowym projekcie wykorzystuję saksofon i elektronikę poszerzając granicę
free jazzu i muzyki klubowej.

02/11/21
19:00

Trouble
Laura Paris, artystka, performerka, odpowiedzialna za stronę wizualną projektu. Mieszka
ze swoim mężem Samem, córką Violet, psem i kotem w Nowym Jorku.

KRÓTKIE SPIĘCIA: Maszyna Zeusa,
reż. Nadia Ranocchi, David Zamagni
film i rozmowa

wstęp wolny
Dzieło, w którym postać najmężniejszego herosa znanego z lekcji historii starożytnej zestawiona
zostaje ze zwykłą codziennością – obecnością na siłowni czy też pracy w warsztacie samochodowym.
Połączenie narracji o niezwyciężonej sile bohatera oraz współczesnego otoczenia przedstawia
przewrotny wymiar opowieści o „niezwyciężonej maszynie Zeusa”.

12/11/21
19:00

TECHNO RZECZPOSPOLITA,
reż. Marcin Liber
spektakl

bilety: TBA
Każde pokolenie ma swoją rewolucję, swój bunt i swoje doświadczenie formujące - czasami jest
to wojna, a czasami ekstatyczna wspólnota rejwu. Techno Rzeczpospolita na podstawie pierwszej
polskiej antologii techno, to wehikuł czasu, który zabierze nas do początku imprezy, która trwa 30
lat, przez koniec PRL-u, chaos transformacji po współczesność.
Cykl „Nowe drogi teatru” realizowany przez Stowarzyszenie Korporacja Teatralna i finansowany ze
środków miasta Poznania. #poznanwspiera

05—06/11/21
18:00

FLATFORM
film i rozmowa

wstęp wolny
Flatform to grupa artystyczna operująca głównie na pograniczu filmów i instalacji wideo. Ich prace
były prezentowane na międzynarodowych festiwalach filmowych na całym świecie, a także na wielu
wystawach w muzeach i instytucjach kulturalnych, wliczając w to Wexner Center for the Arts,
Columbus Ohio i Centre Pompidou w Paryżu. Protagonista filmu to Dąb Stu Rycerzy – 900-letnie
drzewo, które jest najstarszym dębem walońskim w Europie. Wokół tego drzewa Flatform skomponowało symfonię form mowy i muzyki z Salento – mieszankę Arbëreshë, greki bizantyńskiej i wielu
innych języków, co ukazuje, iż ten podmiot jest doskonałym świadkiem prawie tysiącletniej historii
całego otaczającego go terytorium.

5.11, g. 18.00, Pawilon
Pokaz filmu Historia drzewa (24 min.)
oraz Q&A z Flatform
6.11, g. 18.00, Pawilon
Retrospektywny pokaz prac wideo
Flatform (100 min.) oraz Q&A z Flatform
program:
Sunday 6th April, 11:42 a.m.
(2008, 6 min.)
2. 57.600 seconds of invisible night and light (2009, 5 min.)
3. Cannot be anything against the wind
(2010, 6 min.)
4. A place to come
(2011, 7 min.)
5. Movements of an impossible time
(2011, 8 min.)
6. Trento Symphonia
(2014, 20 min.)
7. Quantum
8. (2015, 8 min.)
9. Eleven Trails
(2018, 13 min.)
10. That which is to come is just a promise
(2019, 22 min.)
1.

Wydarzenie współorganizowane z Uniwersytetem
Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
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3/11/21
18:00

PRZESILENIA
dyskusja

wstęp wolny
Kolejne spotkanie z cyklu „Przesilenia”, w którym przyglądamy się aktualnym przemianom
społeczno-kulturowym, reakcjom na kryzys klimatyczny i powiązanym z nim problemami,
buntowi młodszych pokoleń przeciwko tradycyjnym wartościom i normom.
Cykl kuratoruje Aleksandra Polerowicz.

18/11—05/12/21
WYSPA
instalacja
Instalacja wideo jest zapisem sytuacji performatywnej zrealizowanej w centrum rezydencji artystycznej Kaliska. Doświadczenie uczestniczek i uczestników przełożone na środowisko audiowizualne
ukazuje moment zmierzania ku nowej i nieznanej rzeczywistości. To wspólne przygotowanie do
wyruszenia w drogę. Po okresie Wielkiej Potrójnej Koniunkcji, kulminacji starego świata i jego
końca, zaczyna wyłaniać się inny, nowy porządek. Do znalezienia go, niezbędne jest odrzucenie
schematów i norm, immersja w zbliżającą się rzeczywistość. Rytuał przejścia to ważny element tej
podróży. Wyspa jest dokumentacją momentu tuż przed nią, oczyszczeniem, pełnym zanurzeniem
w oczekiwaniu na nowy świat.

07/12/21

Koncepcja projektu powstała w ramach rezydencji artystycznej w Cité internationale des arts w
Paryżu przy wsparciu Instytutu Francuskiego oraz Województwa Wielkopolskiego.

19:00

Instalacja wideo „Wyspa” jest częścią pracy doktorskiej zatyłowanej „Wyspa. Teatralność i utopia”
realizowanej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu pod opieką prof. Marka Wasilewskiego.
Produkcja Stowarzyszenie Korporacja Teatralna

KRÓTKIE SPIĘCIA: Na Księżyc,
reż. Tadhg O’Sullivan
film i rozmowa

wernisaż: 19 listopada: 18:00
środa-piątek: 16:00-20:00
sobota-niedziela: 14:00-20:00

wstęp wolny
Księżyc od zawsze dostarczał weny do snucia opowieści o miłości i tęsknocie, tajemniczych narracji z pogranicza jawy i snu, a jego tajemnicza ciemna strona jako tło do
przedstawiania dręczących ludzką duszę koszmarów. Tadhg O’Sullivan w swoim filmie
prowadzi nas przez historię lunarnych mitologii, na spacer po światach inspirowanych
magią srebrzystej poświaty na nocnym niebie.

26/11—14/12/21
BIEGUNY
wystawa
wstęp wolny
To już piąta edycja projektu Bieguny. Dialogi młodych o charakterze project room,
realizowanego ze studentami UAP, we współpracy z pedagogami tej uczelni. W każdej
edycji para studentów uczestniczy w trwającym kilka miesięcy cyklu spotkań, których efektem jest wystawa site specific. Temat od początku jest ten sam – INNY, czyli
nie ja, obcy, odmienny… Pomysłodawczynią i koordynatorką jest Bogna Błażewicz.
uczestnicy: Inka Sawicka, Mateusz Gromadzki
opieka merytoryczna: Bogna Błażewicz (Galeria Miejska Arsenał), Adam Nowaczyk,
Paweł Kaszczyński (Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu)

14/12/21
18:00

PRZESILENIA
dyskusja

06/12/21
20:00

wstęp wolny
Kolejne spotkanie z cyklu „Przesilenia”, w którym przyglądamy się aktualnym przemianom społeczno-kulturowym, reakcjom na kryzys klimatyczny i powiązanym z nim problemami, buntowi
młodszych pokoleń przeciwko tradycyjnym wartościom i normom.
Cykl kuratoruje Aleksandra Polerowicz.

WCZASY
koncert

bilety: 40/50 PLN
Duet Wczasy łączy w swojej muzyce polską zimną falę z synth-popowymi przebojami w stylu lat 80.
i 90. Mocne, emocjonalne polskie teksty, przebojowość, autorskie teledyski i żywiołowe koncerty
sprawiły, że o Wczasach zrobiło się głośno wśród fanów polskiej muzyki alternatywnej.
Debiutancka płyta Wczasów pt. „Zawody” podbiła serca wielu słuchaczy i recenzentów, a przez
niektórych odebrana została nawet jako manifest pokoleniowy. Album trafił do różnych zestawień
najlepszych polskich płyt 2018 roku.
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