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To nie je" s!owniczek.

Pragniemy uspokoi& wszy"kie osoby za-
niepokojone form# i tre$ci# tej publikacji. 
Je" ona (zaledwie i a') prób# zdefiniowania 
sytuacji i zada( in"ytucji sztuki w Polsce 
– sformu!owan# na potrzeby chwili przez 
grup% kilkuna"u osób, które wspólnie odby-
!y podró' poci#giem, 'eby przez dwa kolejne 
dni spiera& si% we Wroc!awiu o sprawy klu-
czowe dla przysz!o$ci w!asnego $rodowiska. 
Rezultatem tej pracy je" ponad "o dwadzie-
$cia hase! i ich definicje. Niektóre pozo"a-
wi!y$my bez komentarza – jako oczywi"e 
(has!a te s# oznaczone gwiazdk# *). 
W s!owniczku brakuje terminów: „sztuka” 
oraz „dzie!o sztuki”. Te z kolei by!y definiowa-
ne przez powa'niejsze gremia i in"ytucje. 
Dlatego skromnie "wierdzamy na potrzeby 
niniejszego w"%pu, 'e sztuka je" tym, czym 
zajmuj# si% in"ytucje b%d#ce przedmiotem 
zainteresowania prezentowanej publikacji, 
a dzie!o sztuki to obiekt (fizyczny b#d) inny), 
który je" tej sztuki realizacj#. 

Anka i Maryna
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A

ADAPTACJA

– jedno z licznych „bierno-czynnych” hase" w niniej- 
szym s"owniku, które przypominaj( o sprz#)eniu 
zwrotnym mi#dzy dzia"aniem a jego okoliczno*cia-
mi (+ wynajdowanie kontekstu). Do okoliczno*ci 
mo)na si# dostosowa+, ale równie dobrze mo)na 
zaadaptowa+ *rodowisko – cho+by instytucjonalne 
– do w"asnych potrzeb. Gotowo*+ do obu czynno*ci 
*wiadczy o tak zwanej zdolno*ci adaptacyjnej, czyli 
instynkcie przetrwania, a&w&tym uj#ciu zas"uguje na 
pozytywne warto*ciowanie. W wypadku instytucji 
zdolno*+ do adaptacji (+ blob) okazuje si# wspó"-
mierna nie tylko z ich zasobami (ludzkimi, ,nanso-
wymi i&mnóstwem innych), ale tak)e z otwarto*ci( 
na g"os ich „u)ytkowników”, pocz(wszy od artystek  
i artystów, a na publice sko-czywszy. Instytucje sku-
teczniej adaptuj( si# do rzeczywisto*ci, gdy pozwa-
laj( innym na czynne adaptowanie ich infrastruktury. 
Zupe"nie jak w mi"osnym zwi(zku, w którym jedna 
osoba wydobywa z drugiej najlepsze – cho+ cz#sto 
nieu*wiadomione przez ni( – cechy, równie) w re-
lacjach ludzi i instytucji zdarzaj( si# cenne momen-
ty anagnorisis. Najlepsze galerie stawiaj( przed  
artystkami i artystami wyzwania, które wzmacnia-
j( trwale ich pewno*+ siebie i pozwalaj( rozwin(+ 
im wa)ne kompetencje. Potra,( tak)e wp"ywa+ na 
samo*wiadomo*+ publiczno*ci i oferuj( jej poczu-
cie upe"nomocnienia. Nierzadko bywa jednak na 
odwrót – to artystki i arty*ci oraz osoby goszcz(ce 
pokazuj( instytucji, jak mo)e dysponowa+ swoimi 
zasobami. Dostrzegaj( w jej infrastrukturze miejsca 
zapomniane, porzucone – lub takie, które mog( s"u-
)y+ nie tylko wyznaczonym z góry celom (+ ruchomy 
target; + rezyliencja). (AP)

AMBIENTOWA PUBLICZNO$.

– publiczno*+, z której nikt si# nie cieszy. To publicz-
no*+ przychodz(ca na wystawy, które powstaj( tylko 
po to, )eby przysz"a. S"u)y ona uwiarygodnieniu in-
stytucji w oczach + organizatora. Dzi#ki jej istnieniu 
mo)na robi+ wystawy (+ event), na które publicz- 
no*+ nie chce przychodzi+. (DR) 

ARTYSTKA*

ASAP

– skrót od angielskiego as soon as possible (najszyb- 
ciej jak si# da), przemocowa strategia zarz(dzania 
+ projektem, stosowana cz#sto na skutek dysfunkcji 
pracy zespo"owej. Gdy brak odpowiedniej koordyna-
cji mi#dzy poszczególnymi osobami w + zespole lub 
zaniedbania niektórych spo*ród nich powoduj( na-
g"e spi#trzenie zada- do wykonania przed ostatecz-
nym terminem (+ deadline), osoby maj(ce wykona+ 
prac# na ko-cowym etapie stawiane s( pod *cian( 
i zmuszone do nadmiarowego wysi"ku niezale)nie 
od tego, jak dobrze wykonywa"y wcze*niej swoje 
obowi(zki. To przymuszanie odbywa si# na ró)ne 
sposoby: przez bezpo*redni( presj# albo po*rednio 
przez rodzaj (auto)szanta)u – odmowa nadmiarowej 
pracy w trybie ASAP mo)e oznacza+ mniejsz( lub 
wi#ksz( pora)k# projektu, na przyk"ad niedoko-cze-
nie wystawy przed wernisa)em lub redakcji ksi()ki 
w terminie oddania jej do druku. Stosowanie ASAP 
wi()e si# tak)e z d()eniem do nadprodukcji, b#d(-
cym cz#stym problem w funkcjonowaniu instytucji 
kultury – realizacja zbyt du)ej liczby przedsi#wzi#+ 
w&krótkim przedziale czasu wymusza nadmiernie  
intensywn( prac#. Problem ten n#ka przede wszyst-
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A

kim instytucje trzeciego sektora ze wzgl#du na brak 
strukturalnego ,nansowania, a&przez to zale)no*+ 
ich bud)etów od liczby przeprowadzonych projek-
tów, przenika jednak równie) do instytucji publicz-
nych, co jest wyrazem NGO-izacji ich etosu pracy. 
ASAP jest w(tpliwy ze wzgl#dów nie tylko etycznych, 
ale tak)e praktycznych, poniewa) rzeczy wykonywa-
ne w po*piechu s( cz#sto s"abej jako*ci. St(d ironicz-
ne powiedzenie: „Kto sieje ASAP, zbiera FUCK UP” 
(od angielskiego to fuck up – spieprzy+ co*). (JSo) 
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BAZA

– prosta struktura, szkielet, „namiot”, przestrze- bez- 
pieczna, %ród"o, cel, zaczyn, pocz(tek, + schronisko. 
Baza mo)e mie+ warto*+ kszta"tuj(c( albo by+ 
przestrzeni( ekspresji i punktem odniesienia dla 
tych, którzy do niej docieraj(. Instytucja sztuki jako 
baza stwarza przestrze- dla codziennej aktywno*ci 
uczestników, równie) dzia"a- incydentalnych, eks-
perymentalnych, go*cinn( i otwart( na odmienne 
i nowe perspektywy (+ troska). Jest w niej miejsce 
na negocjacje, ale tak)e na cisz#. Maria Hlavajova 
w tek*cie Becoming Oneself [w: Becoming Oneself. 
Four Conversations on Art and Institutional Crea- 
tivity Today, red. Maria Hlavajova, Annie Fletcher, 
Utrecht 2002, s. 16] u)ywa terminu „baza” jako de,-
nicji modelu dzia"ania wspó"czesnej instytucji sztuki. 
Ma by+ ona wed"ug kuratorki go*cinnym „fundamen-
tem, który podtrzymuje aktualne praktyki twórcze” 
i „idee, które dopiero si# rozwin(”. Jest to o&tyle traf-
ne, )e obecnie silnie jest odczuwana konieczno*+ wy-
chodzenia instytucji poza dotychczasowe schematy 
– wytwarzania przez instytucje niehierarchicznych re-
lacji z&uczestniczkami i uczestnikami oraz uwra)liwia-
nia na perspektyw# i potrzeby wszystkich podmiotów, 
na rzecz których dzia"aj(. Tak okre*lona instytucja- 
-baza staje si# przestrzeni( negocjowania mo)liwe-
go do osi(gni#cia spo"ecznego dobrostanu, mimo 
trudno*ci wynikaj(cych ze sprzeczno*ci tkwi(cych 
wewn(trz zbiorowo*ci. Baza nie negocjuje jednak 
z przemoc(, wykluczaniem i faszyzmem, które stano-
wi( jej zaprzeczenie. Baza mo)e stanowi+ podsta-
wow( przestrze- wymiany i miejsce, które kszta"tuj( 
swoj( aktywno*ci( wszystkie osoby uczestnicz(ce 
(+ ucze"niczka), nie tylko artystki i arty*ci. Instytucja 
jako baza umo)liwia zatem zadomowienie si# osób 

z ni(&zwi(zanych, jak i obszar go*cinno*ci dla tych 
przeje)d)aj(cych, b#d(cych incydentalnie w tym 
miejscu. Wspomniane struktur#, szkielet i podsta- 
wowe okrycie mo)na zmontowa+ w wielu miej-
scach, jednak punktem odniesienia staje si# wte-
dy, kiedy wrasta w krajobraz i dostosowuje si# do 
warunków i mo)liwo*ci. Podstawowe jej elementy 
stanowi( odniesienie do ci(g"o*ci i niewczesnej 
dzi* struktury statycznej, której spostrze)enie daje 
poczucie, )e jeste*my w swoim miejscu. (JSy)

BEZPIECZNE S!OWO 
/SAFE WORD 0

– zazwyczaj: „nie”, „stop”. Zapisa+ na r#ce, zapami#-
ta+, u)y+, zanim pojawi si# poczucie, )e nie mo)na 
oddycha+. Poj#cie pochodzi z tradycji BDSM i&obo-
wi(zuj(cej tam kultury consent (*wiadomej zgody na 
przemoc sprawiaj(c( przyjemno*+ ka)dej ze stron). 
Wspó"cze*nie zaleca si# stosowa+: w razie odczu-
wania ka)dego rodzaju przyparcia do muru, wobec 
przemocy – w tym systemowej, w sytuacjach krytycz-
nych, ale tak)e zwyk"ych, zapewnia bowiem poszano-
wanie granic osobistych. Szczególnie wa)ne narz#-
dzie w kontakcie z systemem – instytucjom oraz ich 
przedstawicielkom i przedstawicielom zaleca si# s"u-
chanie. Termin pokrewny to granica, ogólnie: „mury, 
zasieki, zapory / […] stalowe rzeki, stalowe góry / lu-
dzie bez twarzy, ludzie bez serc” (Kora Jackowska). 
Tu: granica osobista jako nienaruszalna, bezpiecz- 
na przestrze- istnienia takim, jakim si# jest, ale tak-
)e taka, która nie narusza przestrzeni innych. Jedn( 
z metod pozwalaj(cych weryfikowa+ status quo 
jest kontakt wzrokowy (narz#dzie + troski) – jego 
u)ycie zalecane jest w ka)dej sytuacji, pozwala 
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szybko zwery,kowa+, czy ka)da ze stron czuje si# 
dobrze. Szerzej kontakt wzrokowy jest metafor( bez-
po*rednio*ci i szacunku w&komunikacji, przydatny 
w poszukiwaniu porozumienia. (ET) 

BIEDAMECENAT

– bezgotówkowe wspieranie dzia"a- twórczy- 
i twórców oraz innych podmiotów, szczególnie out-
siderskich dzia"a- spo"ecznych czy kulturalnych  
(+ szklanka cukru). Jedna ze strategii inkluzji i bu-
dowania relacji przez instytucje sztuki. Polega na 
„uwspólnianiu” dóbr i&zasobów, którymi dysponuje 
instytucja kultury (na przyk"ad przestrzeni, sprz#tu 
audiowizualnego, d%wi#kowego czy monta)owego). 
To oksymoron okre*laj(cy pragmatyczn( polityk# re-
dystrybucji instytucjonalnych zasobów wobec niedo-
statków trzeciego sektora, ale równie) solidarno*+ 
z innymi instytucjami. Form( biedamecenatu jest 
równie) praca osób zatrudnionych w instytucji w ich 
godzinach s"u)bowych. Biedamecenat jest cz#sto 
wyrazem wsparcia instytucji dla spraw i misji, które 
uznaje ona za wa)ne. W ten sposób biedamecenat 
przyczynia si# do poszerzania pola tego, co uzna-
wane jest za artystyczne, a tak)e re1eksji estetycz-
nej, spo"ecznej czy to)samo*ciowej + emancypacji. 
Z&aktywistycznej perspektywy jest wi#c absolutnie 
potrzebn( strategi( dla rozwoju i&organizacji przed-
si#wzi#+, które nie zosta"y jeszcze przyswojone 
przez obecn( instytucjonaln( de,nicj# sztuki i jako 
takie nie maj( *cie)ki do pozyskiwania w"asnego 
publicznego ,nansowania. Wspó"czesne zadania in-
stytucji w relacji do przysz"o*ci (przysz"ych pokole- 
i losów planety) czyni( z biedamecenatu – jako sys-
temu wymiany i&uwspólniania zasobów – pozytyw-

nego bohatera walki na rzecz budowania przestrzeni 
bezpiecznej, sprawiedliwej, nietworz(cej podzia"ów 
i przeciwstawiaj(cej si# nienawi*ci (+ baza). (JSy)

BLOB

– czerwony glut z kosmosu, który ujrza" *wiat"o dzien- 
ne w 1958 roku w ameryka-skim horrorze fantastycz- 
nonaukowym Blob – zabójca z kosmosu, staj(c si# 
groteskow( zimnowojenn( metafor( pe"zaj(cego 
komunizmu. Poch"ania" wszystko, co napotka" na 
swojej drodze, a jedyne, czego si# l#ka", to niskie 
temperatury. Ostatecznie zosta" spacyfikowany 
i&wys"any na Arktyk#, gdzie nie stanowi zagro)e-
nia, dopóki b#dzie istnie+ wieczna zmarzlina. To na 
jego cze*+ w 2019 roku nazwano organizm odkryty 
w paryskim zoo, który raczej nie stanowi zagro)e-
nia dla nikogo. Jest gatunkiem *luzowca pozbawio-
nym mózgu, ale wykazuje zdolno*+ do uczenia si#. 
Blob instytucjonalny nie jest jednak ani czerwony, 
ani nie jest *luzowcem – to forma przetrwalnikowa 
instytucji lub patainstytucji, która )ywo reaguje na 
wyzwania codzienno*ci. Bywa elastyczny, przylepia 
si# do wielu biurek i akumuluje wiedz# podmiotów 
znajduj(cych si# w jego obszarze z zamiarem pod-
j#cia mo)liwego dzia"ania. Granice jego egzystencji 
wyznacza albo wieczna zmarzlina pó%nego kapita-
lizmu, albo krystalizacja w&postaci pojawienia si# 
wydolnych struktur instytucjonalnych (+ in"ytucja). 
Cho+ wydaje si# tylko tymczasowym stanem sku-
pienia, a jego transformacja w sprawnie dzia"aj(c( 
instytucj# bywa wymarzonym celem, cz#stokro+ 
jako blob funkcjonuje nad wyraz d"ugo. D"ugo – to 
znaczy tyle, ile musi, lub do czasu, a) nie wyczerpi( 
si# wspólnotowe si"y witalne tego nietuzinkowego  
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organizmu (+ wypalanie). Niekiedy wykwita jako re-
akcja na patologiczn( sytuacj#, prowokuj(c i ocze-
kuj(c zmiany (+ zmiana). (AW)

BO GACI LUDZIE

– fantazmatyczny podmiot zbiorowy, przeciwie--
stwo uwik"a- zwi(zanych z&klasycznym korpora-
cyjnym, komercyjnym sponsoringiem (+ kapu"a). 
Instytucje widz( w nich alternatyw# lub przed"u)e-
nie modelu ,nansowania ze *rodków publicznych, 
jednak bez powodowanych przez nie cierpie-. Jako 
wyobra)enie stanowi( projekcj# t#sknoty instytucji 
za przyznawanym bezwarunkowo kapita"em, który 
uwolni"by je od lokalnych i&ogólnopa-stwowych 
politycznych zale)no*ci oraz nieuniknionych zawi-
rowa- na tym polu. W&polskich realiach wyst#puj( 
rzadko. Pojawiaj( si# w planach marketingowych 
niektórych instytucji niczym transformacyjne marze-
nie o spadku czy wygranej w totolotka – nierealne, 
ale zawsze obecne. Karol Marks uwa)a", )e dzia"al-
no*+ gospodarcza w kapitalizmie ma osi(ga+ war-
to*ci wymierne i przynosi+ zysk. Zgodnie z t( teori( 
bezwarunkowy mecenat bogatych ludzi nie istnieje. 
Multiplikowanie i akumulacj# kapita"u nale)y bo-
wiem rozumie+ szeroko, cho+by jako pomna)anie 
kapita"u symbolicznego czy produkcj# dystynkcji 
(rozró)nienia klasowego). Mo)e ono prowadzi+ do 
powstania instytucji elitarnych, snobistycznych  
(+ namaszczenie). Nie ma w nich miejsca na budo-
wanie równych warunków dost#pu dla ró)nych klas 
spo"ecznych ani na realn( wymian# mi#dzy hete-
rogenicznymi podmiotami. Wzrok instytucji skiero-
wany jest na monetyzowanie rezultatów kolejnych 
przedsi#wzi#+, nie za* na + krytyczno$&. Mi#dzyna-

rodowe podmioty, które s( ,nansowane lub wspó"-
finansowane wprost przez bogatych ludzi, cz#sto 
staj( przed dylematem, jak daleko mog( pozwoli+ 
swoim sponsorom wp"ywa+ na wizj# i misj# organi-
zacji. W skrajnych wypadkach stery przejmuje kapi-
ta". W warunkach demokracji bogaci ludzie wspie-
raj( równie) instytucje publiczne, p"ac(c wysokie 
podatki. Wp"ywy do bud)etu pa-stwa s( rozdziela-
ne zgodnie z priorytetami wyra)onymi w poparciu 
programów politycznych przez wyborców, w tym na 
kultur#. W przestrzeni mi#dzy pozyskaniem *rodków 
a ich redystrybucj( wydarza si# ca"a reszta. Id(c za 
Naomi Klein: sposób dystrybucji kapita"u zmienia 
wszystko i jest to jedna z szans na niezale)no*+ in-
stytucji. Bogaci ludzie jako ,gura s( emanacj( pro-
blemów wynikaj(cych zarówno z kapitalizmu, który 
oparty jest na kryzysach i&niestabilno*ci, jak i z nie-
stabilno*ci i kryzysów demokracji. (JSy)

BUDYNEK +  S IEDZIBA
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CZUJNO$.

– z jednej strony wa)ny mechanizm adaptacyjny, 
podobny do procesów uwagowych u zwierz(t  
(+ Zdzi$), a wi#c zwi#kszaj(cy szanse na (prze)trwa-
nie instytucji w polu kultury. W tym sensie czujno*+ 
oznacza zarówno umiej#tno*+ trzymania r#ki na 
pulsie zmian, przeobra)aj(cych si# warto*ci, sen-
sów i znacze-, jak i zdolno*+ do szybkiej identy,-
kacji naci(gaj(cych zagro)e- oraz kryzysów, umie-
j#tno*+ rozpoznawania odleg"ych konsekwencji 
aktualnych decyzji politycznych. Czujno*+, b#d(c 
odpowiednikiem instynktów i odruchów, jest tak na 
prawd# zdolno*ci( identyfikacji + zmian dokonu-
j(cych si# w *rodowisku dzia"ania instytucji kultu-
ry. Z drugiej strony czujno*+ bliska by"aby czu"o*ci  
(+ troska), a&wi#c oznacza"aby wra)liwo*+ instytucji 
kultury na ludzkie cierpienie, niesprawiedliwo*+ czy 
gwa"cenie prawa oraz zdolno*+ do przeciwstawia-
nia si# tym negatywnym zjawiskom. Tak rozumiana 
czujno*+ nie powinna mie+ jednak tylko charakteru 
deklaratywnego i&przejawia+ si# wy"(cznie akcyjnie, 
jedynie przy okazji dramatycznych incydentów (ta-
kich jak kl#ski )ywio"owe, pandemie, zamachy ter-
rorystyczne czy gwa"towne protesty), albo przyjmo-
wa+ tylko formy jednorazowych, slacktywistycznych 
dzia"a-. Wszystkie te aktywno*ci s( bowiem wa)ne, 
ale nie zast(pi( czujno*ci praktykowanej na co dzie- 
i staj(cej si# regu"( instytucjonaln(. Regu"( po*red-
nicz(c( nie tylko w relacjach instytucji ze *wiatem 
zewn#trznym, lecz równie) w jej obr#bie. (MKr)
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DEADLINE

– ostateczny termin przekazania „dzie"a”. Poj#cie wy-
wodz(ce si# z j#zyka korporacyjnego, zwi(zane z za-
rz(dzaniem + projektem. Zwykle odnosi si# do dzia-
"alno*ci w&ramach elastycznych form zatrudnienia 
(umowa o dzie"o, umowa-zlecenie). W *wiecie sztu-
ki to umowna data oddania zleconej pracy, najcz#- 
*ciej w formie tekstu, dzie"a artystycznego lub wnio- 
sku. W praktyce w sektorze kultury deadline z góry 
zak"ada mo)liwo*+ przesuni#cia i wyznaczenia ko-
lejnego terminu realizacji i nie jest traktowany przez 
twórczynie i twórców powa)nie. Zwi(zane jest to 
mi#dzy innymi ze sposobem kszta"cenia na uczel-
niach artystycznych, które daj( mo)liwo*+ zalicza-
nia prac a) do skutku. Dotrzymaniu deadline cz#sto 
towarzyszy stresuj(ca atmosfera, powodowana do-
pytywaniem organizatora o post#p prac i ponagla-
niem autorki lub autora dzie"a jeszcze przed prze-
kroczeniem umówionego czasu realizacji (+ ASAP).  
Deadline to równie) termin wernisa)u, który w prze-
ciwie-stwie do innych „dzie"” jest nieprzekraczal-
nym czasem +  upublicznienia. (MG)

DELEGOWANIE SPRAWCZO$CI

– „delegowanie” to s"owo, które z "atwo*ci( przypra- 
wia o&md"o*ci. Zazwyczaj wchodzi w zwi(zek z „obo-
wi(zkami”, którymi prze"o)eni bez skrupu"ów obci(-
)aj( pracownicze ramiona. Najcz#*ciej z"e skojarze-
nia wynikaj( jednak z&faktu, )e wraz z obowi(zkami 
nie powierza si# zatrudnionym + sprawczo$ci. Wy-
dawaniu polece- towarzysz( raczej spojrzenia przez 
rami# i zmiana biegów z tylnego siedzenia. „Dele-
gowanie sprawczo*ci” mo)na uj(+ jako przeciwie--
stwo mikrozarz(dzania (micromanagement). Jak 
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twierdz( redaktorzy serwisu edukacyjnego Kiero- 
wnik Projektu, mikrozarz(dzanie „to choroba, na 
jak( cierpi( setki mened)erów z powodu braku do-
*wiadczenia, niewiedzy oraz strachu przed pora)k(” 
– pojawia si# „wsz#dzie tam, gdzie szefowie lubi( 
by+ postrzegani jako autorytety i eksperci w swo-
im zawodzie, a jego skutki s( makro problemem 
na rynku pracy” [A. Siemierzewicz, Jak skutecznie 
zniech"ci# pracownika do pracy, Kierownik Projek-
tu, 22 listopada 2018 roku, https://bit.ly/3DnQjmo]. 
Micromanagement z pewno*ci( zas"uguje na mia-
no makroproblemu w sektorze kultury. Wynika to 
mi#dzy innymi z g"#boko uwewn#trznionych prze-
kona-, które dotycz( warto*ciowania kreatywno*ci. 
Liderki i liderzy zespo"ów w&galeriach, teatrach czy 
muzeach zabiegaj( o to, aby ich placówki uchodzi-
"y za najbardziej nowatorskie, wyznacza"y tenden-
cje i aktywnie kszta"towa"y j#zyk dyskusji o sztuce  
(+ obiecanki cacanki). Dlatego aplikuj(c na ekspo-
nowane stanowiska, pisz( wizjonerskie programy 
i staraj( si# udowodni+, )e naprawd# zas"uguj( na 
tytu" liderów (a nawet geniuszy). Po drodze zapomi-
naj( jednak, )e wspomniane ambicje z trudem osi(ga 
si# w samotno*ci, a instytucje nie s( tylko narz#dzia-
mi, które s"u)( materializacji ich osobistych wizji. 
S( równie) – trywialnie rzecz ujmuj(c – miejscami 
pracy dla osób o ró)nych planach na )ycie, kompe-
tencjach (+ ksi%gowo$&) i zmiennym stopniu zaan-
ga)owania. Prawdziwa liderka czy prawdziwy lider 
powinni uwzgl#dnia+ w swojej strategii zarz(dzania 
zró)nicowanie ich motywacji, wiedzy i know-how, 
a przede wszystkim nie "ama+ ich kr#gos"upów i nie 
wymaga+, by wszyscy spalali si# na o"tarzu sztuki 
(+ powo!anie). Powinni tak)e dopuszcza+ do siebie 
my*l, )e mózg zbiorowy ich instytucji jest w stanie 

wygenerowa+ alternatywne wizje rozwoju, które  
by+ mo)e przewy)szaj( genialne pomys"y jednej g"o-
wy. Aby si# przekona+, czy tak jest w istocie, liderka 
lub lider musz( jednak – po pierwsze – ws"ucha+ 
si# w g"os zespo"u. Po drugie, powinni obdarzy+ 
jego cz"onkinie i cz"onków zaufaniem. Je*li nie wie-
rz(, )e s( w stanie osi(gn(+ cokolwiek samodziel-
nie – dzi#ki w"asnej wyobra%ni, motywacji, wiedzy 
i&kompetencji – nie b#d( w stanie zweryfikowa+ 
nawet realnej warto*ci w"asnych pomys"ów, a in-
stytucj# przekszta"c( pr#dzej czy pó%niej w folwark  
(+ przysposobienie obronne). Delegowanie sprawczo-
*ci stanowi element kultury wzajemnego szacunku 
i zaufania. W&polskich szko"ach, urz#dach i instytu-
cjach publicznych "atwiej jest zetkn(+ si# tymczasem 
z&wzajemn( podejrzliwo*ci( i poszanowaniem dla 
hierarchii. Je)eli galerie i muzea chc( odgrywa+ rol# 
(spo"ecznej) awangardy, to musz( wykona+ zwrot 
we w"asnej kulturze organizacji i zarz(dzania. (AP)

DERBY

– zazdro*+ i rywalizacja, deprecjonowanie konkuren-
cyjnych instytucji, klasizm, produkcja dystynkcji. Ter-
min zaczerpni#ty ze *wiata pi"ki no)nej (+ klub kokosa), 
oznaczaj(cy mecz mi#dzy dwoma klubami z tego sa-
mego miasta. W !odzi na jednym z&murów pojawi" 
si# napis „!KS w sumie lubi Widzew, ale nie wie, jak 
zagada+”. Podobnie jest z konkurencyjnymi instytu-
cjami kultury w wielu polskich miastach, niesk"onny-
mi do nawi(zywania dialogu i podejmowania wspó"-
pracy. Jest wiele powodów tego stanu rzeczy, ale za 
kluczowy nale)y uzna+ fakt, )e instytucje s( prowa-
dzone, a zatem ,nansowane, przez ró)ne jednostki 
administracyjne, na przyk"ad miasto i województwo, 
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cz#sto rz(dzone przez opozycyjne frakcje polityczne. 
Problem ten dotyka równie) podmiotów dotowanych 
z&tej samej kieszeni, lecz czasem dodatkowo korzy-
staj(cych z infrastruktury nale)(cej do politycznego 
oponenta po stronie w"adz (+ dworzec). W mie*cie 
„najwspanialszych” polskich derbów, czyli w !odzi, 
ratusz nawet nie próbuje udawa+, )e to tutaj mie*ci 
si# pierwsze w Europie (a&drugie na *wiecie) mu-
zeum sztuki wspó"czesnej. Czy kto* kojarzy jak(* 
kampani# promocyjn( !odzi, w której miasto chwa-
li"oby si# Muzeum Sztuki? To kwestie komunikacji 
i budowania publiczno*ci, ale nie lepiej wygl(da 
realizacja wspólnych przedsi#wzi#+. Przecie) a) 
si# prosi, )eby Muzeum Sztuki w !odzi wspó"praco-
wa"o z&Miejsk( Galeri( Sztuki. Placówki te dzia"aj( 
co prawda w ró)nej + skali – pierwsza to instytucja 
o mi#dzynarodowym zasi#gu, druga jest miejscem 
lokalnym (niestety, a) za bardzo) – mo)na jednak od-
nie*+ wra)enie, )e Galeria czeka a) Muzeum do niej 
zagada. Produkcj( dystynkcji zajmuj( si# kadry 
urz#dnicze lub pracownicze mniejszych instytucji, 
sfrustrowane brakiem szans na podj#cie gry, a tak)e 
niektóre artystki i niektórzy arty*ci zwi(zani z galeri(, 
deprecjonuj(c konkurencyjne, silniejsze instytucje. 
Jeszcze rzadziej zdarzaj( si# kooperacje podmiotów 
o ró)nych pro,lach, na przyk"ad muzeum z teatrem 
czy o*rodkiem literackim, a przecie) mog"yby zro-
dzi+ si# z nich nowe jako*ci. Mo)e mecz przyja%ni 
zamiast wiecznych derbów jest bardziej prawdopo-
dobny w innych miastach. Niech w ko-cu muzeum 
X zagada do galerii Y albo odwrotnie, nie chodzi 
tu bowiem o wygran( instytucji, tylko odbiorczy-  
i odbiorców. (MP)

– poj#cie u)ywane przez historyków ze szko"y An-
nales i&przypisywane przede wszystkim Fernando-
wi Braudelowi, oznaczaj(ce postawy, idee, procesy 
oraz struktury obecne w historii okre*lonej zbioro- 
wo*ci przez d"ugi czas i stanowi(ce ich zasad# or- 
ganizacyjn(. Dobrym przyk"adem tego zjawiska 
jest brak zaufania Polaków do pa-stwa i nawzajem,  
daleko wykraczaj(cy poza mentalno*+ czy postawy 
pojedynczych osób, a&staj(cy si# fundamentaln( 
zasad( organizuj(c( )ycie w kraju. W odniesieniu 
do instytucji kultury kategoria d"ugiego trwania 
mo)e by+ u)ywana metaforycznie i oznacza+ kilka 
sprzecznych ze sob( kwestii. Po pierwsze, trwale 
obecne w tego typu organizacjach negatywne zja-
wiska o trudnym do wyeliminowania charakterze, 
na przyk"ad g"#bok( hierarchiczno*+ (+ ASAP), 
folwarczno*+ zarz(dzania takimi jednostkami, prywa-
tyzowanie w nich publicznych zasobów, nepotyzm, 
brak zaufania mi#dzy pracownikami (+ uspójnianie), 
sk"onno*+ do podejmowania dzia"a- nikomu niepo-
trzebnych, ale za to zgodnych z&planem. Po drugie, 
zw"aszcza wspó"cze*nie, kategoria ta wyst#puje jako 
uzasadnienie kompromisów, autocenzury czy zgody 
na polityczn( instrumentalizacj# dzia"a- instytucji 
przez wskazanie, )e ich celem jest jej trwanie w cza-
sie (+ dymienie). Po trzecie, d"ugie trwanie mo)e tak-
)e oznacza+ strategi# dzia"ania instytucji obliczon( 
nie tyle na natychmiastowy, spektakularny rezultat 
maj(cy przynosi+ krótkotrwa"e korzy*ci, ile raczej na 
d"ugotrwa"( prac# o organicznym charakterze, opar-
t( na g"#bokiej *wiadomo*ci, )e w ten sposób kszta"-
towana jest przysz"o*+. W tym trzecim sensie d"ugie 
trwanie staje si# form( solidarno*ci mi#dzypokole-
niowej, a dzia"ania instytucji kultury podporz(dkowa-

D!UGIE TRWANIE /LONGUE DURÉE 0



36 37

   D

ne tej zasadzie – przejawem odpowiedzialno*ci nie 
tylko wobec zbiorowo*ci, której jest si# cz#*ci(, ale 
tak)e wobec tych, którzy dopiero nadejd(. (MKr)

DRYF

(antonim + odwagi) – jedna z mo)liwych strategii 
dzia"ania instytucji kultury, opieraj(ca si# na ca"ko-
witym poddaniu si# zewn#trznym wobec nich pro-
cesom i zjawiskom oraz na cedowaniu kluczowych 
wyborów na innych. Eliminuj(c konieczno*+ zajmo-
wania stanowiska w istotnych kwestiach, dryf umo)-
liwia unoszenie si# na powierzchni i&pozostawanie 
w grze mimo gwa"towanych zmian zachodz(cych 
wokó", zw"aszcza tych maj(cych charakter politycz-
ny, ale tak)e zwi(zanych z przeobra)aj(c( si# kultu-
r( (+ blob). Dryf mo)e przejawia+ si# w dyspozycyj-
no*ci, w pod()aniu za tendencjami (+ zgapianie), 
w&próbie dostosowywania si# do zmieniaj(cych si# 
oczekiwa- rynku oraz odbiorczy- i odbiorców. Dryf 
jest wi#c konsekwencj( praktykowania g"#bokiego 
oportunizmu, cho+ bowiem zdaje si# skutkiem braku 
zdania czy polityk( „non-decyzji”, to jest w istocie g"#-
boko wykalkulowan( strategi( podporz(dkowywania 
si# tym, którzy obecnie dominuj(, i&praktykowania 
warto*ci przez nich w"a*nie teraz oczekiwanych. 
Niektórzy widz( w dry,e przejaw m(dro*ci, kulturo-
wego oporu, podwójnej gry toczonej z w"adz(, której 
stawk( jest mo)liwo*+ dzia"ania instytucji kultury czy 
jej przetrwanie. Problem polega na tym, )e za dryfem 
rzadko stoi my*lenie o kimkolwiek innym ni) ten, kto 
próbuje dzi#ki niemu utrzyma+ si# na powierzchni. 
Trudno sobie tak)e wyobrazi+, aby w jego rezultacie 
powstawa"o co*, co ma warto*+ wykraczaj(c( poza 
osobiste korzy*ci tych, którzy p"yn( z pr(dem. (MKr)

D OST2PNO$.

– strategie go*cinno*ci i otwarto*ci instytucji na 
grupy odbiorcze, przeciwie-stwo be"kotu, nowy j#-
zyk (+ baza). Bardzo ciekawym aspektem pracy nad 
s"owniczkiem jest mo)liwo*+ praktycznej wery,ka-
cji poszczególnych hase", czyli wizyta w instytucji 
kultury, )eby przekona+ si# na w"asnej skórze, jak 
dane zagadnienie funkcjonuje w&realiach wybrane-
go miejsca. Po spotkaniu po*wi#conym koncepcji 
s"owniczka uda"em si# do galerii sztuki na bardzo 
interesuj(c( wystaw# X. By"em tam *wiadkiem sytu-
acji doskonale ilustruj(cej, jak wygl(da dost#pno*+ 
instytucji dla osób nieuprzywilejowanych. W tym wy-
padku by"a to grupka romskich dzieci, które chcia-
"y wej*+ na wystaw#, ale nie zosta"y wpuszczone 
i poproszono je o przyj*cie z rodzicami. Z jednej 
strony do pewnego stopnia mo)na wyt"umaczy+ t# 
scen# obowi(zkiem muzeów i galerii, by zapewni+ 
odpowiedni( ochron# prezentowanym w nich dzie-
"om, z drugiej strony – jaki sens ma mówienie o em-
patii (+ troska) , skoro instytucje nie wykazuj( jej 
w praktyce? Czy galeria sztuki mo)e by+ miejscem, 
w&którym bawi( si# dzieci, a imigranci ogrzewaj( 
si# lub korzystaj( z wi-fi? Instytucje cz#sto maj( 
swoje strategie dost#pno*ci, ale chyba brakuje im 
tych dotycz(cych zwyk"ej go*cinno*ci i&codziennej 
)yczliwo*ci. Mo)e to od nas – artystek i artystów – 
zale)y, czy uda si# je stworzy+ i wcieli+ w )ycie? Wy-
kluczenie mo)e wyst#powa+ na ró)nych poziomach, 
pocz(wszy od ,zycznych barier dla osób z niepe"-
nosprawno*ciami przez wysokie ceny biletów a) po 
kwesti# hermetyczno*ci j#zyka, którym pos"uguj( 
si# instytucje w kontakcie z&odbiorczyniami i od-
biorcami. Warto przemy*le+ strategie komunikacji 
(+ dymienie), opisy wystaw czy samych prac, tak aby 



38 39

   D

„nowy j#zyk” by" zrozumia"y dla ka)dego, tak)e dla 
osób bez wysokiego kapita"u kulturowego. (Nie myli+ 
z organizacj( wystaw i z komunikacj( typu „Sztuka 
w sztuce”). (MP)

DWORZEC

– okre*lenie tymczasowej + siedziby galerii w nie-
tra,onej lokalizacji, nawi(zuj(ce do sytuacji BWA 
Wroc"aw. Dotyczy zasobu, który jest przekazany in- 
stytucji publicznej i do którego musi si# ona do-
stosowa+ (co samo w sobie niekoniecznie jest zja-
wiskiem negatywnym) (+ adaptacja). Jest to tak)e 
symbol potencjalnie atrakcyjnego miejsca, które 
jednak przez swoje nieprzystosowanie do pe"nionej 
funkcji nie spe"nia wymaga- zarówno instytucji, jak 
i jej interesariuszy. Przyk"ad BWA Wroc"aw G"ówny 
pokazuje, )e stacja kolejowa, przez któr( codziennie 
przewija si# ogromna liczba osób planuj(cych po-
dró) lub oczekuj(cych na po"(czenie w jej trakcie, 
sama w sobie nie wp"ywa na frekwencj# galerii. Po-
zornie idealna lokalizacja jest w praktyce nieatrak-
cyjna, o ile nie stanowi uprzednio przewidzianego 
elementu lub celu podró)y. Niemal nikt z u)ytkow-
niczek i&u)ytkowników (+ ucze"niczka) nie zostaje 
na dworcu na tyle d"ugo, aby po*wi#ci+ czas wysta-
wie, a osoby nieb#d(ce pasa)erami (szczególnie 
osoby ze specjalnymi potrzebami) maj( trudno*ci 
z&odnalezieniem drogi do galerii w tak chaotycznej 
i ruchliwej przestrzeni. W tym konkretnym wypad-
ku dodatkowy problem stanowi struktura w"asno-
*ci budynku nale)(cego do jednej ze spó"ek PKP, 
w którym to obiekcie znajduje si# BWA Wroc"aw 
G"ówny. Jej konsekwencj( jest brak autonomii w wy-
borze tre*ci promocyjnych i dost#pie do no*ników  
informacyjnych. (MB)

DYMIENIE

– dzia"ania marketingowo-informacyjne instytucji, 
polegaj(ce na nadprodukcji materia"ów promocyj-
nych maj(cych wygenerowa+ „*wiadomo*+ marki”, 
konkretnego przedsi#wzi#cia albo + in"ytucji jako 
ca"o*ci. Podobnie jak wsz#dzie w obr#bie kapitalizmu 
kognitywnego, tak)e w wypadku instytucji kultury 
marketing z przedsi#wzi#cia s"u)ebnego przerodzi" 
si# w jeden z g"ównych o*rodków w"adzy. Zjawisko to 
zosta"o wzmocnione przez media spo"eczno*ciowe, 
w których obieg informacji staje si# celem i *wiatem 
samym dla siebie. Bud)ety marketingowe rozrasta-
j( si# wi#c do rozmiarów nieproporcjonalnych do 
danego przedsi#wzi#cia, konsumuj(c *rodki, które 
mo)na by przeznaczy+ na merytoryk#, dzia"y promo-
cji za* zyskuj( wp"yw na program nieproporcjonalny 
do ich znaczenia. Za ich spraw( niszczy si# planet# 
(+ $rodowisko), drukuj(c broszurki programowe, któ-
rych nikt nie czyta i które l(duj( pó%niej w piwnicy 
instytucji lub na *mietniku, albo niepotrzebne pla-
katy za*miecaj(ce przestrze- publiczn(. Wykupuje 
si# zbyteczne billboardy i lightboxy, a&umieszczanie 
reklam na portalach spo"eczno*ciowych sprawia, )e 
*rodki, które powinny by+ przeznaczone lokalnie na 
dzia"alno*+ kulturaln(, tra,aj( do kieszeni cynicznych 
miliarderów z Doliny Krzemowej. Dymienie ma stwo-
rzy+ hype wokó" dzia"a- instytucji i&wokó" niej samej. 
Prawda jest jednak taka, )e w d"ugoterminowej per-
spektywie ma ono znikomy wp"yw na tworzenie kultu-
rowej warto*ci: dobre przedsi#wzi#cia mog( przebi+ 
si# i&zyska+ uznanie niezale)nie od marketingowego 
dymienia, a s"abe nie stan( si# wybitne dzi#ki odpo-
wiedniemu pozycjonowaniu na Facebooku. Dymie-
nie jest w wi#c *ci*le powi(zanie z + paleniem hajsu 
(przecie) nie ma dymu bez ognia). (JSo)
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DYREKTORKA3DYREKTOR

– osoba, która z tob( rozmawia, ale której w"a*ciwie 
nie obchodzi, co mówisz. Ma na g"owie wa)niejsze 
artystki i wa)niejszych artystów (+ nazwisko) oraz 
swoj( + in"ytucj%. Nie pami#ta, jak masz na imi#. (DR) 

DZIA!ANIE

– sprawczo*+, aktywizm, zaanga)owanie. Has"o, 
które w niedalekiej przysz"o*ci b#dzie przy*wieca+ 
wi#kszo*ci instytucji. Rosn(cy aktywizm spo"ecz-
ny i polityczny podmiotów publicznych zwi(zany 
jest z odkryciem, )e )yjemy czasach, w których bez 
wzmo)enia wspólnego zaanga)owania nie uda si# 
rozwi(za+ problemów naszego *wiata. A&przecie) 
lepiej, )eby zabrak"o powodów do dzia"a- artystek 
i artystów zaanga)owanych spo"ecznie, walcz(-
cych o prawa osób LGBTQ+, aktywnych w sprawie 
zmian klimatu, tortur na granicy, faszyzmu i pedo-
filii w Ko*ciele. By"oby wspaniale, gdyby sztuka 
abstrakcyjna czy konceptualna triumfowa"a, a do 
muzeów i galerii chodziliby*my ogl(da+ wystawy 
malarstwa, rysunku, tkaniny. W"a*ciwie ju) cho-
dzimy, poniewa) malarstwo od dekad nie by"o tak 
modne jak teraz. A mo)e to znak czasów, przecie) 
dobry obraz to niez"a inwestycja w&niepewnej rze-
czywisto*ci ekonomicznej (+ kapu"a). Jednocze*- 
nie tradycyjne malarstwo coraz cz#*ciej s"u)y eks-
presji wyrazistych pogl(dów i mocnych spo"ecz-
nych komunikatów (+ odwaga). W obliczu proble-
mów tego *wiata chcia"bym móc napisa+ o sobie, 
)e jestem aktywist(, a nie artyst(, i )e galerie oraz 
instytucje nie s( mi do niczego potrzebne, podob-
nie jak pieni(dze i chwa"a. Ale to nieprawda. Chy-

ba nie ma ju) takich artystek i artystów – wszyscy 
pr#dzej czy pó%niej czyni( kapita" ze swojego dzia-
"ania, monetyzuj( i instytucjonalizuj( swoje prace  
i + nazwisko. Mam nadziej#, )e mimo wszystko 
nasze zaanga)owanie ma jak(* moc sprawcz(.  
Dzia"anie w&s"usznej sprawie zawsze ma sens, na-
wet je*li nierzadko wydaje nam si# skazane z góry 
na pora)k#. (MP)

DZIECI

– ludzie zale)ni od doros"ych (+ rodzice; + Zdzi$). 
W przestrzeni instytucji sztuki do*+ nierówno trak-
towani: skrajno*ci przyjmuj( form# od hipereduka-
cyjnych zaj#+ dla wszystkich kategorii wiekowych 
po brak podstawowych rozwi(za- w przestrzeni 
uwzgl#dniaj(cych nieletniego odbiorc#, szczegól-
nie niemowl#ta i ma"e dzieci. Podej*cie instytucji 
do dzieci jest jednym z&czynników wery,kuj(cych 
jej misj# (innymi czynnikami s( pozosta"e grupy 
z okre*lonymi potrzebami). Nie wszystkie instytu-
cje musz( by+ nastawione na edukacj#, lecz przy-
chylno*+ dla najm"odszych daje szans# na groma-
dzenie nie tylko publiczno*ci m"odej, ale tak)e ich 
rodziców (+ program). Wed"ug raportu Aktywno$# 
kulturalna warszawiaków. Segmentacja [Warszawa 
2018] jedn( z grup, które korzystaj( z programów 
instytucji kulturalnych, jest grono okre*lone jako 
dzieciosterowne, czyli takie, które sp#dza czas 
w sposób podyktowany potrzebami dzieci (a w"a-
*ciwie ich wyobra)eniem o tych potrzebach). Sta-
nowi( oni pi#+ procent publiczno*ci. To g"ównie 
matki, które s( przekonane, )e przestrze- instytucji 
kultury wp"ynie pozytywnie na rozwój ich dzieci – 
dostarczy odpowiednich narz#dzi interpretowania 
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*wiata czy wyzwoli ciekawo*+. Z kolei z raportu 
fundacji „Rodzic w mie*cie” Jak rodzice z%ma!ymi 
dzie#mi korzystaj& z kultury [Warszawa 2020] wyni-
ka, )e sze*+dziesi(t cztery procent ankietowanych 
rodziców w mniejszym stopniu ni) wcze*niej ko-
rzysta z instytucji kultury. Wi#kszo*+ respondentów 
wskaza"a brak udogodnie- i rozwi(za- dla rodzi-
ców z&dzie+mi jako czynnik zniech#caj(cy. W Pol-
sce zbyt ma"o instytucji uwzgl#dnia dzieci i ich 
opiekunów, a co za tym idzie – dostosowuje do ich 
potrzeb swoj( + siedzib%. W sytuacji najwi#kszego 
spadku urodze- od dwudziestu lat grupa ta mo)e 
nie wydawa+ si# najwa)niejsz( (najliczniejsz() cz#-
*ci( publiczno*ci, ale w ogólnym rozrachunku lep-
sza instytucja publiczna z dzie+mi i ich rodzicami 
ni) bez nich. (JSy)

DZIELENIE SI2

– udost#pnianie tego, czym dysponujemy, na przy-
k"ad przedmiotów, sprz#tów i&przestrzeni czy in-
formacji (+ biedamecenat; + szklanka cukru). W ob-
szarze kultury praktyka ta jest powszechna tak)e 
dlatego, )e *rodowisko to jest cz#sto ubogie w zaso-
by i niedostatecznie do,nansowane wobec wy)sze-
go priorytetu innych spo"ecznych potrzeb i oczeki-
wa-. Dzielenie si#, poza wymiarem materialnym, ma 
tak)e wymiar intelektualny i emocjonalny – prowa-
dzi do wsparcia w rozwoju innych organizacji i osób 
oraz pomaga budowa+ sieci kontaktów i partnerstw. 
W odniesieniu do zyskuj(cych popularno*+ i znajdu-
j(cych zastosowanie równie) w polu kultury i sztuki 
poj#+ „obieg zamkni#ty”, „postwzrost” czy „kultura 
umiaru” praktyk# dzielenia si# mo)na postrzega+ 
ponadto jako akt wspó"pracy w&miejsce konkurencji 

(+ derby), gest oszcz#dno*ci w miejsce wydatków, 
rodzaj wtórnego wykorzystania przedmiotu w miej-
sce zlecenia jego produkcji. Wpisuje si# to w wa)ny 
obecnie postulat ekologizacji, nie tylko instytucji, ale 
tak)e ca"ego sektora kultury. (BN)
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EFEKT FRYGI

– przyk"ad dzia"ania instytucji we wspó"pracy z ar-
tystk( lub artyst( w przestrzeni miejskiej bez zaanga-
)owania lokalnej spo"eczno*ci (antonim + szklanki 
cukru). Cz#sto prowadzi to do kon1iktu. Zwykle nie-
intencjonalnie skazane na niepowodzenie, jest re-
zultatem ch#ci „upi#kszania miasta”. Zjawisko, które 
wynika z braku czasu i umiej#tno*ci, aby wchodzi+ 
w relacje z mieszka-cami miasta, niewystarczaj(cej 
ilo*ci informacji o&za"o)eniach projektu (+ research), 
planowanych etapach i ich charakterze. Dzia"anie, 
które nierzadko budzi sprzeciw lokalnej spo"eczno-
*ci i prowadzi do dewastacji dzie"a sztuki. Efekt frygi 
to tak)e przyk"ad nieudanej relacji z podwykonawc(, 
który nie spe"ni" wymogów technicznych zlecenio-
dawcy i wykona" „dzie"o” z usterkami. Has"o nawi(-
zuje do kon1iktu wokó" pracy Maurycego Gomulic-
kiego Fryga, zrealizowanego na zaproszenie Domu 
Kultury 13 Muz w Szczecinie. Rze%ba postawiona 
w 2015 roku na placu Ludwika Zamenhofa spotka"a 
si# z du)ym sprzeciwem mieszka-ców – ze wzgl#-
du na cen#, walory estetyczne i&wadliwe wykonanie 
obiektu. Finalnie zosta"a zdemontowana. (MG)

EMANCYPACJA

– przekroczenie ogranicze- o charakterze spo"ecz-
no-kulturowym, które odbieraj( grupom i jednost-
kom ich godno*+ oraz autonomi#. Jeden z central-
nych postulatów nowoczesno*ci, obecny w ,lozo,i 
i kulturze przynajmniej od tekstu Immanuela Kanta 
Czym jest o$wiecenie? Has"o bardzo istotne dla 
sztuki wspó"czesnej ze wzgl#du na rol#, jak( odgry-
wa w niej postawa krytyczna (+ krytyczno$&/rewizja). 
W praktyce przejawia si# du)ym zainteresowaniem 
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artystek i artystów takimi kwestiami jak równo*+ 
p"ci, kondycja mniejszo*ci (seksualnych i innych), 
nierówno*ci ekonomiczne, dominacja symboliczna 
w&strukturze klasowej. Tematy te w ró)nym zakresie 
przek"adaj( si# na dzia"anie samej instytucji. Nie- 
które ich dyrekcje uwa)aj(, )e zadaniem publicznych 
instytucji kultury jest zajmowanie po*redniej pozy- 
cji mi#dzy radykaln( sztuk( a konserwatywnym 
spo"ecze-stwem (+ przysposobienie obronne), nie 
do ko-ca jednak wiadomo, co mia"oby to oznacza+ 
w praktyce. Troch# tolerancji i troch# antysemity-
zmu? Troch# ekologii i troch# imprez organizowa-
nych przez producentów samochodów (jak robi" Za- 
mek Ujazdowski za czasów Fabia Cavallucciego)? 
Inny problem z emancypacj( to stosowanie przez 
instytucje podwójnych standardów, co szczególnie 
dotyczy warunków pracy (+ wyzysk). Nierzadko 
bywa tak, )e galerie dzia"aj( bardziej jak galery, na 
których pok"adzie wyg"asza si# przemowy o demo-
kracji i prawach pracowniczych (+ mit; + dymienie), 
a pod pok"adem pracownice i pracownicy haruj( po 
nocach za marne stawki. Emancypacja jest wi#c na-
wet wewn(trz samych instytucji wci() raczej postu-
latem ni) rzeczywisto*ci(. (JSo)

EVENT

– wszyscy z nas na jakim* byli lub brali w jakim* 
udzia". Inaczej: wernisa), panel, dyskusja, oprowa-
dzenie, festiwal, projekcja, wyk"ad, warsztaty, spacer, 
debata, rozdanie nagród, artist talk, seans, biennale, 
pokaz, premiera, przegl(d, performance, wystawa, 
wyst#p, finisa), aukcja, koktajl, otwarcie, wieczór 
autorski, koncert, impreza, gala. Wysyp obserwowal-
ny ka)dego tygodnia, najcz#*ciej w pi(tki i soboty. 

Event to punkt kulminacyjny procesu w instytucji kul-
tury: niektórym przypomina swoj( form( odhaczanie 
planów wieloletnich, innym za* przywodzi na my*l 
gotowy produkt. Dobrze, gdy jest medialny, klikalny 
i przyci(gaj(cy publiczno*+ – wtedy stanowi god-
n( konkurencj# dla innych eventów, spektakularnie 
przypominaj(c o istnieniu instytucji (+ dymienie). 
Najlepiej dzia"a jako atrakcja wielozmys"owa i wie-
lopodmiotowa, umo)liwiaj(ca konsumpcj# kultury 
na wielu poziomach. Przydaje si# jako platforma 
podtrzymywania relacji i nawi(zywania znajomo*ci  
(+ networking), a jego kulisy s( sprawdzianami ja-
ko*ci wspó"pracy mi#dzy bior(cymi w niej udzia" 
podmiotami. Eventy maj( zdolno*+ "(czenia si# ze 
sob( i kumulowania w megaevent, cho+ sama ta 
w"a*ciwo*+ nie wyklucza megaklapy. (AW)

EZOFAZA

– duch epoki (Zeitgeist), eter, vibe, wype"niaj(ca arty-
styczny umys"-rój substancja, która sprawia, )e wszy-
scy czuj( dok"adnie to samo w tym samym momen-
cie (na przyk"ad potrzeb# ta-czenia w galerii). Gdy 
jest si# naezofazowanym, ma si# wra)enie, )e przez 
sztuk# mo)na po"(czy+ si# z Matk( Ziemi( – i )e to 
jest co* bardzo dobrego dla planety (+ obiecanki 
cacanki) oraz relacji wszystkich istot ludzkich i nie-
ludzkich. Ezofaza to niezwykle przyjemny, eufory- 
czny stan – niestety, jak ka)da faza, szybko si# ko--
czy, zostawiaj(c zam#t w g"owie. (MD)
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GRUDZIE4

– miesi(c ko-cz(cy rok ,skalny oraz wi#kszo*+ pro-
jektów dotacyjnych. W tym terminie nale)y wyda+ 
wszystkie przyznane *rodki lub zwróci+ nadwy)k# 
bez wzgl#du na stan zaawansowania (merytorycz-
nego czy operacyjnego) + projektu. W grudniu in-
stytucje publiczne decyduj( si# na wiele dzia"a-, 
które we wszystkich pozosta"ych miesi(cach maj( 
niski priorytet i&nie s( nawet uwzgl#dniane w pier-
wotnych planach, a osoby postuluj(ce ich realiza-
cj# s"ysz( anegdotyczne: „Nie ma na to pieni#dzy”  
(+ palenie hajsu). W znaczeniu symbolicznym gru-
dzie- jest miesi(cem cudów, zwi(zanych – podob-
nie jak chrze*cija-ska Gwiazdka – z nadmiernym 
konsumpcjonizmem. Ostatni miesi(c roku jest rów-
nie), w konsekwencji dzia"a- opisanych powy)ej, 
czasem zintensy,kowanej i niezrównowa)onej pra-
cy (+ deadline) osób odpowiedzialnych za realizacj# 
zada- instytucji od strony zarówno merytorycznej, 
jak i&administracyjnej. Sytuacja ta odbija si# na pod-
wykonawcach oraz twórczyniach i twórcach nie-
zale)nych od instytucji, którzy swoj( prac# musz( 
wykona+ w limitowanych przez grudzie- odcinkach 
czasowych. Grudzie- mo)na uzna+ za egzempli,-
kacj# „chytrej” gospodarno*ci – instytucja stara si# 
zarz(dzi+ bud)etem tak, )eby nie by"o konieczno*ci 
zwrotu niewydatkowanych *rodków. Zarówno dla 
organizatorów, jak i dla grantobiorców taka sytuacja 
jest k"opotliwa i mo)e by+ sygna"em dla tych pierw-
szych, )e przyznanych pieni#dzy by"o za du)o. To 
w konsekwencji mo)e doprowadzi+ do zmniejsze-
nia dotacji w kolejnym roku. Odwrotnym zjawiskiem 
zwi(zanym z mechanizmem ,nansowania przedsi#-
wzi#+ kulturalnych jest sztuczna oszcz#dno*+ przez 
jedena*cie pozosta"ych miesi#cy. (MB)
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GWIAZDA PÓ!NO CNA

– zwyczajowe okre*lenie najja*niejszej gwiazdy 
na ,rmamencie, najcz#*ciej u)ywane do nazwania 
Alfa Ursae Minoris z konstelacji Ma"ej Nied%wie-
dzicy. Termin funkcjonuje w j#zyku korporacyjnym 
i oznacza, jak "atwo zgadn(+, g"ówny i&najwa)niej-
szy kierunek dzia"ania organizacji (+ d!ugie trwanie). 
Profesjonalizacja zarz(dzania instytucjami kultury 
przeszczepi"a to okre*lenie na grunt sztuki, tak)e 
wizualnej – tu obrazowo opisuje wizj# i misj# insty-
tucji, a wi#c nadrz#dne cele jej dzia"ania. Przecie) 
wszech*wiat, jego gwiazdy i planety, by", jest i za-
pewne b#dzie cenn( inspiracj( dla artystek i arty-
stów – do*+ przypomnie+ s"ynne „astronomiczne” 
realizacje Zdzis"awa Jurkiewicza, Punkty podparcia 
Natalii LL czy wprost po*wi#cone Alfa Ursae Mino-
ris prace nieco zapomnianego, tragicznie zmar"ego 
artysty i astronoma Andrzeja Jórczaka. Zatem Gwiaz-
da Pó"nocna jako termin okre*laj(cy g"ówny wektor 
dzia"ania muzeum, galerii czy uczelni artystycznej 
mo)e okaza+ si# no*ny i rezonuj(cy. Szczególnie 
istotna wydaje si# w tym kontek*cie przywo"ana pra-
ca Natalii LL. Artystka przyjmowa"a pozy, nawi(zuj(c 
do kszta"tu ró)nych gwiazdozbiorów – identyfiko-
wa"a si# w ten sposób z makrokosmosem. Gwiazda 
Pó"nocna instytucji kultury powinna by+ jej funda-
mentem – punktem na tyle jasnym i przekonuj(cym, 
)eby by+ widzianym zarówno wewn(trz, jak i na ze-
wn(trz. To wyznacznik kierunku dzia"a- i&codzien-
nego marszu. Nawet tak mocny punkt odniesienia 
zmienia si# w czasie. Na to, które cia"o niebieskie 
jest w danym momencie Gwiazd( Pó"nocn( Ziemi, 
ma wp"yw precesja osi ziemskiej, a ta zmienia si# 
w ci(gu roku plato-skiego, a wi#c w ci(gu oko"o  
26 tysi#cy lat. Warto, )eby Gwiazda Pó"nocna instytu-

cji zmienia"a si# troch# szybciej – z istotnej potrzeby, 
obserwacji oczekiwa- i zainteresowa- publiczno- 
*ci (+ czujno$&), nie za* z powodu na przyk"ad dora%- 
nych zmian politycznych (+ dryf). Na szcz#*cie 
termin ten pozwala nam kierowa+ wzrok ku górze, 
odrywa+ si# od spraw przyziemnych i rozumie+, )e 
istotne jest co* wi#cej ni) bie)(ce problemy dnia 
codziennego. (MKu)
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HAKOWANIE /SYSTEMU 0

wanie w&wykonaniu + in"ytucji sztuki zazwyczaj nie 
wykracza poza granice legalno*ci. Termin ten ozna-
cza nieszablonowe my*lenie i szukanie potencja"u 
w ograniczeniach oraz sk"adnikach systemu kultury 
i sztuki, twórcze przekszta"canie tego, co ju) wy-
tworzone, dost#pne albo posiadane. Jest to równie) 
zdolno*+ radzenia sobie w sytuacji, która zaskakuje 
lub sprawia k"opot, nie pozwala skorzysta+ z wy-
pracowanych wcze*niej mechanizmów i procedur. 
Zdolno*+ wykonania zadania albo zrealizowania 
projektu mimo niewystarczaj(cych *rodków i&zaso-
bów wewn(trz, jak równie) wbrew niesprzyjaj(cym 
okoliczno*ciom i pi#trz(cym si# trudno*ciom na ze-
wn(trz instytucji. Wspó"cze*nie, gdy ludzko*+ zma-
ga si# z kryzysem klimatycznym, hakowanie w"asne-
go systemu mo)na tak)e rozumie+ jako umiej#tno*+ 
adaptowania si# do + zmian, która wymaga zwinno-
*ci i elastyczno*ci. Raz nabyta, zwi#ksza odporno*+ 
instytucji i zapewnia jej przetrwanie. Przyk"adem ha-
kowania mo)e by+ realizowanie wystaw w witrynach 
galerii albo innych przestrzeniach, cho+by w mini-
busie (adaptacja modelu „Szalonej galerii” Mariana 
Mnicha w projekcie „Sztuka na zamówienie” BWA 
Wroc"aw), dzi#ki czemu – mimo pandemicznego za-
mkni#cia instytucji kultury – program artystyczny jest 
realizowany i udost#pniany odbiorcom na )(danie 
i (lub) mimo ich braku w okolicy galerii. (BN)

W wykonaniu instytucjonalnych outsiderów 
(osób indywidualnych i inicjatyw) hakowanie bywa 
tak)e rozumiane jako wykorzystywanie instytucjo-
nalnej infrastruktury i formatów programowych do 
w"asnych celów, co okre*la si# równie) terminem 
„jazda na barana”. Strategia zdefiniowana przez 

– mimo oczywistych proweniencji i konotacji, hako-



54 55

      H

Stevena Wrighta [W stron" leksykonu u'ytkownika, 
„Format P” 2015, nr 9] polega na wspó"u)ytkowa-
niu zasobów bez uprzedniego uzgadniania celów, 
ale tak)e bez szkody dla gospodarza. Mo)na uzna+, 
)e z podwózki „na barana” korzystaj( osoby, które 
tworz( nowe prace w ramach + projektów i wystaw 
instytucji, jednocze*nie realizuj(c fragment w"asne-
go szerszego projektu. Przyk"adem mo)e by+ twór-
czo*+ artystki i aktywistki Pameli Bo)ek, której dzia-
"anie na polu sztuki jest jednocze*nie bardzo cz#sto 
wprost aktem redystrybucji *rodków wydawanych 
na produkcj# prac tak, by udzieli+ wsparcia osobom 
przebywaj(cym w o*rodkach dla uchod%ców. (red.)

HARTOWANIE

– celem jest oswojenie publiczno*ci (+ u'ytkowniczka) 
– nawi(zanie relacji i jej podtrzymanie, aby móc dalej 
budowa+ trwa"y zwi(zek oparty na obopólnym zaufa-
niu. Cz#stokro+ jest ork( na ugorze, cho+ bywa tak)e 
przyjemnym wyszywaniem nawyków i ciekawo*ci. 
Jest procesem mozolnym i d"ugofalowym, którego 
rezultaty s( trudne do zbadania. Musi uwzgl#dnia+ 
lokalne zasoby i kapita"y kulturowe zwiedzaj(cych, 
próbuj(c pogodzi+ w"asne ambicje ze stworzonymi 
jej warunkami funkcjonowania. Najcz#*ciej odpo-
wiedzialno*+ spoczywa na barkach dzia"u edukacji, 
uwa)anego powszechnie za najmniej presti)ow( 
komórk# w organizmie instytucji. Jak ka)dy d"ugo-
falowy proces, musi si# mierzy+ z konsekwencjami 
zmian (+ zmiana). Rzecz niegdy* nazywana ukultural-
nieniem, nieodwo"anie obarczona znamionami pracy 
u podstaw. (AW)

HOUSEKEEPING

– has"o odnosz(ce si# do metody dzia"ania insty-
tucji, polegaj(cej na podtrzymywaniu ogniska do-
mowego, przyjaznej atmosfery. W negatywnym ro-
zumieniu to tak)e praktyka zamiatania problemów 
(niskie p"ace, z"e warunki pracy, umowy *mieciowe) 
pod dywan i wdzi#czenia si# w kierunku publiczno-
*ci za pomoc( jasnych punktów programu w&celu 
podtrzymania pozytywnego wizerunku (+ dymienie).  
Housekeeping rozumiane jako gospodarno*+ doty-
czy umiej#tnego i oszcz#dnego zarz(dzania *rod-
kami publicznymi i&przeznaczania ich zgodnie z za- 
planowanym celem. Procedowanie zgodnie z pra- 
wem i na korzy*+ pa-stwa, w przeciwie-stwie do  
+ palenia hajsu. (MG)
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INSTYTUCJA

– s"owo nios(ce przynajmniej podwójny sens. Z jed-
nej strony zaproponowany przez Émile’a Durkheima, 
zgodnie z którym instytucja to ka)dy zestalony spo-
sób robienia czego*, narzucaj(cy si# nam jako co* 
oczywistego, a co za tym idzie – wywieraj(cy na nas 
przymus. Tak rozumianymi instytucjami s( j#zyk, 
prawo, ubiór czy zwyczaj mówienia „dzie- dobry” na 
powitanie. Z drugiej strony instytucja ma sens bli)-
szy funkcjonalnej my*li Bronis"awa Malinowskiego 
i oznacza po prostu zbiory urz(dze-, budynków, 
narz#dzi, w&których wybrane jednostki osi(gaj( ja-
ki* istotny spo"eczny cel: lecz(, strzeg( prawa, upo-
wszechniaj( kultur#. W tym drugim sensie instytucj( 
jest szpital, szko"a, remiza i galeria sztuki. Niezale)-
nie jednak od tego, jak rozumiemy instytucj#, jej pod-
stawowym celem jest regulowanie jakiego* fragmen-
tu rzeczywisto*ci tak, )eby ogranicza+ dowolno*+ 
ludzkich dzia"a-, oraz tak, )eby umo)liwia+ trwanie 
zbiorowo*ci w czasie. Oznacza to, )e instytucje s( 
z&de,nicji trwalsze od ludzkiego )ycia, na czym zresz-
t( zasadza si# zdolno*+ do wywierania przez nie 
przymusu: jawi( si# nam one jako co* zastanego, 
obiektywnie istniej(cego, do czego musimy si# do-
stosowa+. + D!ugie trwanie instytucji, mimo )e daje 
poczucie bezpiecze-stwa i powoduje, )e nie musi-
my si# zastanawia+ nad ka)dym dzia"aniem, spra-
wia jednocze*nie, )e bardzo trudne s( jakiekolwiek 
zmiany porz(dku, limituje ono tak)e wyobra%ni#, za-
myka zbiorowo*+ w sta"ym zbiorze innych mo)liwo-
*ci. St(d intensywne próby eliminowania instytucji 
lub budowania antyinstytucji przez osoby tworz(ce 
neoawangardow( sztuk#, ko-cz(ce si# zazwyczaj 
(i z konieczno*ci) niepowodzeniem, ale prowadz(-
ce do ure1eksyjniania (+ krytyczno$&) miejsca insty- 
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tucji w polu kultury i poza nim, a co za tym idzie – 
daj(ce podstawy krytycznej analizy ich dzia"a-. Re-
zultatem tych antyinstytucjonalnych praktyk nie jest 
wyeliminowanie instytucji kultury, ale niezwykle 
trafne rozpoznanie w nich miejsc reprodukuj(cych 
regu"y funkcjonowania równie) szerszej, spo"ecznej 
rzeczywisto*ci. St(d za* tylko krok do eksperymen-
towania z budowaniem alternatywnych form )ycia 
spo"ecznego przez przeobra)enie sposobów funk-
cjonowania instytucji kultury. (MKr)

INTEGRALNO$.

– spójno*+ funkcjonowania + programu i struktury 
instytucji, która pozwala odpowiedzialnie mówi+, 
)e ma ona misj# i stara si# j( urzeczywistnia+. Inte-
gralno*+ zak"ada konsekwencj# i stabilne ukierun-
kowanie podejmowanych dzia"a-, pozostawanie na 
wytyczonym kursie (+ Gwiazda Pó!nocna), a wi#c 
synchroniczno*+ rozwoju organizacji. Tak)e jej sys-
temow( jedno*+, uwewn#trznion( *wiadomo*+, )e 
ka)dy ruch powoduje zmiany w&ca"o*ci oddzia"y-
wania – odbiorze proponowanego programu insty-
tucji i jego wp"ywie na u)ytkowników. Warunkiem 
rozwijania takiej integralno*ci jest w w#)szym sen-
sie wzgl#dna nienaruszalno*+, a wi#c taki stopnie- 
autonomii, który pozwala traktowa+ instytucj# jako 
samodzielny i odpowiedzialny byt. (BPO)
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KAPUSTA

– najlepiej, gdy pochodzi z wielu %róde" i zabez-
piecza przed pozostaniem na lodzie prekarnego 
g"odu. Gdy nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o ka-
pust#, cho+ przyj#"o si#, )e nie wypada o niej mó-
wi+. Wbrew pozorom kapusty nie jest ma"o, ale jej 
pozyskiwanie jest trudne, a dystrybucja – wadliwa.  
W odró)nieniu od tego pysznego warzywa, najcie--
sze listki nie s( najsmaczniejsze. Niektórzy uwa)a-
j(, )e niedobory kapusty wyostrzaj( zmys"y i +wicz( 
elastyczno*+, jednak na d"u)sz( met# instytucjonal-
na dieta oparta na strz#pkach skutkuje niedo)ywie-
niem i zamarciem cz#*ci funkcji )yciowych. Cz#*+ 
zmian (+ zmiana) warunkowana jest jej ilo*ci( do-
st#pn( do podzia"u. W idealnych warunkach braki 
w tym zakresie powinny powodowa+ tak( potrzeb# 
transformacji, aby kapusta wróci"a na sto"y. Najlepiej 
jest mie+ j( w zanadrzu i si#ga+ po ni( w zale)no*ci 
od potrzeb. Od jej nadmiaru nie boli ani g"owa, ani 
brzuch, cho+ nieostro)nie serwowana skutkuje bi-
zantyjskim wzd#ciem (+ palenie hajsu). (AW)

KARMA

– karmy nie oszukasz. Cho+ niektórzy twierdz(, )e 
jej nie ma, pisz(ca te s"owa widzi, obserwuje i do-
*wiadcza faktu istnienia we wszech*wiecie prostej 
zale)no*ci: skutek ma swoj( przyczyn#. Podstawo-
wym znaczeniem s"owa „karma” w sanskrycie jest 
„czyn”, ale rozumie si# je i u)ywa przede wszystkim 
na okre*lenie akcji, która jest zamierzona i podejmo-
wana z&okre*lon( intencj( – dobr( lub z"(. Dzia"a-
nie mo)na inicjowa+ z celem szkodzenia innym lub 
dla ich po)ytku. Aby by"o pozytywne, nale)y mie+ 
do jego przeprowadzenia odpowiednie kompeten-

cje, wnikliwo*+ i + czujno$& – w przeciwnym razie 
intencje, cho+ dobre, mog( obróci+ si# przeciwko 
nam i innym. Niezb#dne jest zrozumienie naszej roli 
w okre*lonej sytuacji. Skutki podejmowanych dzia-
"a- kumuluj( si# przez lata, dekady, pokolenia, sk"a- 
daj(c si# na to, czym staje si# i jak jest postrzega- 
na + instytucja. Karma organizacji wi()e si# z jej  
misj(, jej statutem, ale tak)e z pojedynczymi gesta-
mi poszczególnych pracuj(cych w niej osób, o czym 
nie nale)y zapomina+, obejmuj(c kierownictwo  
(+ dyrektorka/dyrektor). Nie warto sprzeniewierza+ 
si# dobrej karmie danego miejsca. Mo)na i trzeba 
próbowa+ zmieni+ z"( energi#, pami#taj(c, )eby do-
brze rozpozna+ sytuacj# i mie+ do tego odpowiednie 
kompetencje. W przeciwnym wypadku mo)e nast(-
pi+ bolesna konfrontacja. Polski art world zna przy-
k"ady zarówno dobrej, jak i z"ej zmiany karmy. Karma 
mo)e by+ prosta, konkretna i&namacalna. Sprawuj(c 
kierownictwo w instytucji, pami#tajcie o zapewnie-
niu go*ciom dobrej kawy w kawiarni. Nie zapomnij-
cie równie) o wegetarianach – kuchnia wegetaria--
ska to wszak)e po)ytek dla wszystkich istot. (MKu)

KARNE ODSETKI

– koszty naliczane jako sankcja w razie przekrocze-
nia ustalonego umownie terminu realizacji powie-
rzonych zada-. Nie s( one konieczno*ci( wynika-
j(c( wprost z&przepisów, ale ich wprowadzenie do 
kontraktu stanowi jedyny dowód na gospodarno*+ 
instytucji w razie wykrycia przez nadzór ,nansowy 
nie*cis"o*ci terminowych w dokumentacji wydatko-
wania *rodków dotacji celowych lub podmiotowych. 
Odsetki takie naliczaj( organy centralne samorz(-
dom, samorz(dy – instytucjom kultury i organiza-
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cjom spo"ecznym, te za* – twórczyniom i twórcom 
oraz aktywistkom i aktywistom. Niezale)nie od tego, 
w&którym miejscu "a-cucha utrwalonej nieufno*ci 
jeste*my, warto*+ naszych wysi"ków umniejszana 
jest o&cen# z góry zak"adanej beztroski i nietermi-
nowo*ci (+ obiecanki cacanki). Gdyby*my w&zamian 
otrzymywali chocia) przekazywan( z pokolenia na 
pokolenie opowie*+ o&zawalaniu pierwotnego ter-
minu (+ deadline) w raju twórczo*ci spontanicz-
nej. Brak stabilizacji zawodowej *rodowisk twór-
czych i niepewno*+ zapotrzebowania na ich prac# 
prowadzi cz#sto do spi#trze- terminowych, które 
wzmacniaj( stereotyp niesolidno*ci przypisywanej 
sektorowi kreatywnemu. Niski poziom zaufania spo-
"ecznego przynosi za* w&dziedzinie kultury te same 
negatywne skutki, co w gospodarce czy praworz(d-
no*ci – os"abia instytucje. Jest jeszcze jedna praw-
da na temat karnych odsetek. Bywaj( one egzekwo-
wane od instytucji na zasadach ogólnie przyj#tych 
w gospodarce. Trudno sobie jednak wyobrazi+, aby 
brak tekstu lub jednego dzie"a na wystawie skutko-
wa" egzekucj( kar ,nansowych od artystki czy arty-
sty lub autorki czy autora. Zazwyczaj instytucje ko--
cz( wspó"prac#, anuluj(c umow#. Tylko najbardziej 
po)(dane + nazwiska mog( pozwoli+ sobie na tak( 
niesolidno*+ wobec partnerów. Zaufanie i szacu-
nek w *rodowisku artystycznym jest na wag# z"ota. 
Zrównowa)y+ mo)e je tylko podziw. (BPO)

KLUB KOKOSA

– has"o zapo)yczone ze *wiata polskiej pi"ki no)nej. 
W 2009 roku Daniel Kokosi-ski, graj(cy w trzecioli-
gowym Zniczu Pruszków, podpisa" kontrakt z Polo-
ni( Warszawa. Mia" by+ + objawieniem, szybko si# 

jednak okaza"o, )e ten *rodkowy obro-ca jest za s"a-
by na gr# w Ekstraklasie. Kontrakt by" tak napisany, 
)e klub nie móg" si# pi"karza pozby+ w inny sposób, 
jak tylko dyscyplinarnie. Mimo )e by"o mu ci#)ko, po-
niewa) przez dwa sezony biega" samotnie po schod-
kach stadionu, pi"karz ostatecznie kupi" sobie kilka 
mieszka-. W *wiecie sztuki równie) istnieje klub 
kokosa – znajduj( si# w nim artystki i arty*ci oraz 
kuratorki i kuratorzy, co do których nikt nie ma pew-
no*ci, czy robi( rzeczy interesuj(ce. Raz wzbudzili 
zainteresowanie (+ namaszczenie) i od tego czasu 
znajduj( si# na co drugiej wystawie. Niestety, rzad-
ko mo)na z wystaw zarobi+ cho+by na jedno miesz-
kanie. Je*li istniej( niedocenieni przedstawiciele 
*wiata artystycznego i kuratorskiego, to jest to ich 
odwrotno*+. Trzeba du)ej wprawy, )eby stwierdzi+, 
kto nale)y do klubu kokosa, zw"aszcza )e w czasach, 
gdy Daniel Kokosi-ski wyst#powa" w Zniczu Prusz-
ków, gra" w nim równie) Robert Lewandowski. (DR)

KOMPLEMENTARNO$.

– specyficzna formu"a dzia"ania instytucji kultury, 
w której najpe"niej wyra)a si# + zrównowa'ono$&, 
a sprowadzaj(ca si# do jej dzia"ania w taki sposób, 
)eby wzmacnia+ + upublicznianie, zwi#kszaj(c tym 
samym dobrostan aktorek i aktorów innych ni) ona 
sama. Komplementarno*+ mo)na uzna+ za specy-
ficzny rodzaj wspó"pracy. Specyficzny, poniewa) 
nie opiera si# on zazwyczaj na uczynieniu samego 
wspó"dzia"ania celem czy nawet planowanym as- 
pektem aktywno*ci. Wspó"dzia"anie jest tu raczej 
samonarzucaj(c( si# regu"( funkcjonowania insty-
tucji. Komplementarno*+ nie jest planowana i&wykal-
kulowana, ale zobiektywizowana w sposobie dzia-
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"ania instytucji kultury, w&motywacjach pracuj(cych 
w niej osób, w relacjach, jakie instytucja nawi(zuje 
z + uczestniczkami i z otoczeniem. 5ród"em kom-
plementarno*ci jest *wiadomo*+ wspó"zale)no*ci 
wszystkiego, co istnieje, za któr( idzie przekonanie, 
)e nie istniej( dzia"ania niewinne, niepolityczne, ta-
kie, które nie odciskaj( si# na tym, jak )yje si# innym. 
U*wiadomienie sobie tego faktu wymusza przyj#cie 
do wiadomo*ci, )e nie ma równie) dzia"a- w pe"ni in-
dywidualnych, a s( tylko zbiorowe – nie w tym sensie 
jednak, )e realizujemy je wspólnie z innymi, ale raczej 
w tym, )e ka)de z nich niesie jakie* skutki dla innych 
(+ wynajdowanie kontek"u). Dostrze)enie tego faktu 
wzmacnia + czujno$&, uwa)no*+ przy podejmowa-
niu jakichkolwiek aktywno*ci. To w"a*nie przejawy 
komplementarno*ci, a wi#c dzia"ania zak"adaj(ce-
go istnienie Innych oraz nakierowanego na czynie-
nie ich )ycia zno*niejszym, dzia"ania zak"adaj(cego 
zbiorowy, wspó"zale)ny charakter ka)dej z form ist-
nienia i konieczno*+ dba"o*ci o dobro wspólne. (MKr)

KONKURS

– open call, sportowa atmosfera, konkurencja we-
wn(trz/na zewn(trz, nap#dzanie procesu. W kon-
kursach g"ównie si# przegrywa. Konkursy s( dla 
wszystkich i w ka)dej sprawie: dla artystek i arty-
stów, stypendialne, na dyrektork# lub dyrektora in-
stytucji, a tak)e grantowe dla fundacji i stowarzysze-. 
Niestety, tak)e dla tych organizacji, które zgarniaj( 
t"uste dotacje przyznane przez kole)anki i kolegów 
albo nieco szemrane *rodowiska eksperckie. For-
mu"a konkursu od wielu lat wydaje by+ uniwersal-
n( metod( dystrybucji pieni#dzy, presti)u i w"adzy 
w *wiecie kultury. Trudno znale%+ konkursy, co do 

których wszyscy podzielaj( przekonanie, )e s( or-
ganizowane wed"ug zdrowych i sprawiedliwych 
zasad. Czasami regu" gry w ogóle nie ma albo s( 
fasadowe, wtedy decyduje widzimisi# organiza-
torów. Prawdopodobnie za chwil# b#dziemy si# 
ekscytowa+, kogo wska)e bez konkursu minister 
kultury i sportu (a mo)e – kiedy to czytacie – ju) 
bez sportu) na stanowisko dyrektorki lub dyrek-
tora najwa)niejszej polskiej galerii, czyli Zach#ty. 
W konkursach grantowych dla organizacji pozarz(-
dowych wygrywaj( g"ównie para,e, wydawnictwa 
ko*cielne, stra)e po)arne oraz znajomi lokalnych 
radnych. Sam konkurs jest tak)e dobr( metod( na 
przykrycie przez instytucje beznadziejnie s"abego 
wsparcia dla nisko op"acanych artystek i artystów, 
kuratorów i kuratorek. Przewa)nie wygrywa jedna 
osoba, inkasuj(c ca"( (zwykle i tak skromn() pul#, 
a reszta cz#sto musi dop"aca+ z w"asnych *rodków, 
cho+by ponosz(c koszty transportu prac. Z drugiej 
strony artystki i arty*ci mówi( cz#sto o tym, )e nie-
liczne konkursy to dla nich jedyna szansa na poka-
zanie swojej twórczo*ci. Kwesti(, nad któr( warto 
si# zastanowi+, jest udzia" w konkursach, mi#dzy 
innymi stypendialnych, artystów i artystek z uzna-
nymi nazwiskami, niemaj(cych problemu z ekspo-
nowaniem w"asnego dorobku i, powiedzmy wprost, 
cz#sto posiadaj(cych umow# o prac#. Czy udzia" 
takich osób nie odbiera szans m"odszym i mniej 
znanym twórczyniom i twórcom? Jak rozwi(za+ ten 
problem, nie dyskryminuj(c nikogo ze wzgl#du na 
wiek czy status materialny? Kryzys modelu konkur-
sowego manifestuje si# na wielu poziomach. Prote-
stuj( same artystki i sami arty*ci, sprzeciwiaj(c si#  
trybowi przyznawania nagród, który od kilku lat zmie-
nia sytuacj# konkursów, wyhamowuj(c dynamik# 
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nap#dzanych przez nie interesów. Jednym z pierw-
szych i najg"o*niejszych by" bojkot nagrody Preis der 
Nationalgalerie 2017. (MP)

KONFRONTACJA

– sytuacja przezwyci#)ania bierno*ci instytucji. D(-
)enie do + zmiany wymaga wchodzenia w spory, 
anga)owania si# w porównania oraz woli wyja*nia-
nia sprzeczno*ci. Pasywno*+ instytucji i jej kadr cz#-
sto uzasadnia si# niech#ci( do potencjalnego kon-
1iktu. Tymczasem konfrontacja to dla kultury agon, 
a nie antagonizm: o)ywia aktorów. Przede wszystkim 
jednak jest warunkiem zmiany, poniewa) tylko zde-
rzenie pozwala ujawni+, rozpozna+, a w ko-cu prze-
"ama+ ukryte bariery. (BPO)

KSI2GOWO$.

– obok planowania i wykonania bud)etu (+ kapu"a), 
u)ytkowania i eksploatacji budynków, spraw pra-
cowniczych, zaci(gania zobowi(za- i obs"ugi praw-
nej instytucji osoby tworz(ce dzia" ksi#gowo*ci 
obs"uguj( zestaw zagadnie- sk"adaj(cych si# na 
to, co ogólnie nazywamy administracj(. Zatrudnio-
ne w tym pionie osoby posiadaj( specjalistyczn( 
wiedz#, umiej#tno*ci i do*wiadczenie, pochodz(ce 
ca"kowicie spoza pola sztuki, a specy,ka ich pracy 
wymaga ci(g"ego pod()ania za zmianami prawa 
i interpretacj( przepisów. Jednocze*nie wyzwaniem  
dla pracownic i pracowników administracji jest kwe-
stia implementacji tych zasad do ewoluuj(cych dzia-
"a- merytorycznych podejmowanych przez instytu-
cj#. Sytuacja ta cz#sto prowadzi do strukturalnego 
roz"amu i wewn#trznego konfliktu. Administracja 

d()y do jak najbardziej precyzyjnego opisania dzia-
"a- i + procesów, podczas gdy dzia"y merytoryczne 
s( cz#sto zaj#te badaniem mo)liwo*ci przekraczania 
i podwa)ania ustalonych schematów i&struktur. Stwa-
rza to konieczno*+ ci(g"ej negocjacji i + uspójniania  
celów oraz mo)liwo*ci dzia"a-. Dobr( praktyk( s( 
wszystkie dzia"ania znosz(ce granice i wzajemne 
uprzedzenia. Dzieje si# to na przyk"ad wtedy, kiedy 
osoby pracuj(ce w dziale ksi#gowym, administracyj-
nym czy prawnym czuj( si# mile widziane na wer-
nisa)ach, wystawach i&wyk"adach organizowanych 
przez zatrudniaj(c( ich instytucj#, z kolei kadry dzia-
"ów merytorycznych znajduj( czas i ochot# na zro-
zumienie zasad rz(dz(cych ró)nicami mi#dzy kwot(  
+ netto i brutto, planem kont ksi#gowych czy proce-
sem przygotowywania bilansu rocznego. Ostatecz-
nie zawsze si# okazuje, )e nie taki diabe" straszny, 
jak go maluj(. (S*)

KRYTYCZNO$.3REWIZJA

– ideowa podstawa tej cz#*ci sztuki wspó"czesnej, 
która czuje si# zwi(zana z programem awangardy 
i jej tendencj( do ci(g"ego kwestionowania, re-
widowania i&wywracania status quo. Prowadzi do 
nieusuwalnego napi#cia wewn(trz instytucji zaj-
muj(cych si# sztuk( wspó"czesn(, które bierze si# 
ze zderzenia idiomu (pojedynczo*ci wypowiedzi ar-
tystycznej) z instytucj( (powtarzalno*+ formatów). 
Tworzy to konieczn( i&nieprzekraczaln( granic# 
mo)liwo*ci zastosowania krytyczno*ci oraz rewi-
zji w obr#bie jakichkolwiek dzia"a- instytucjonal-
nych, nie tylko w wypadku instytucji publicznych, 
lecz równie) w wypadku dzia"a- niezale)nych. Osta-
tecznym gestem krytyczno*ci i rewizji powinno by+ 
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bowiem zakwestionowanie instytucjonalno*ci jako 
takiej, poniewa) ka)da instytucja jest – w sensie 
socjologicznym – typizacj( nawyku (+ in"ytucja), 
podczas gdy sztuka operuj(ca w&trybie awangardo-
wym d()y do atypizacji tego, co pojedyncze (st(d 
nacisk na oryginalno*+). Bywa, )e to wewn#trzne 
napi#cie niebezpiecznie zbli)a si# do cynizmu, na 
przyk"ad gdy instytucje piel#gnuj(ce dyskurs ekolo-
giczny i równo*ciowy (+ zrównowa'ono$&) buduj( 
spektakularne siedziby bez zwa)ania na ich wybit-
nie dystynktywny charakter czy wielko*+ ich *ladu 
*rodowiskowego (nowa + siedziba Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie). (JSo)

 
KURATORKA*
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MAIL

– ostatnia chyba forma komunikacji cyfrowej, która 
pozwala na zw"ok# albo zignorowanie próby kon-
taktu. Wymówek nie brak: literówki w adresie, zap-
chane skrzynki odbiorcze, paranoidalne programy 
antywirusowe wpychaj(ce maile do studzienki ka-
nalizacyjnej spamu. Nieszcz#*liwe wypadki szcze-
gólnie gro)( mailom wysy"anym pod adresy typu 
info@nazwainstytucji.art.pl. Z jakiego* powodu nie 
wypada zarzuca+ k"amstwa osobie, która mówi, )e 
mail nie wyszed", nie przeszed", nie doszed" (proble-
my z chodzeniem maj( tak)e przelewy bankowe). 
Dzi#ki swojej zawodnej archaiczno*ci mail wygrywa 
z&telefonami, esemesami, wiadomo*ciami bezpo-
*rednimi (Direct Message), komunikatorami, je*li 
chodzi o tak zwany work-life balance. Z tych samych 
powodów bardzo niedobrze, je*li mail jest g"ównym 
narz#dziem komunikacji wewn#trznej w instytucji  
(+ uspójnianie). Paradoksalnie – do tego akurat naj-
lepiej nadaje si# jeszcze bardziej archaiczna for-
ma komunikacji, czyli rozmowa na )ywo, twarz(  
w twarz. (MD)

MA!'E4STWO Z ROZS6DKU

– cz#sta forma relacji mi#dzy artystk( i artyst( a in-
stytucj( sztuki. Nie ma tam p"omiennych uczu+, ale 
s( wspólny interes i perspektywa d"ugodystansowa. 
Ma")e-stwo z rozs(dku mo)e by+ %ród"em frustra-
cji, podsycanej nieufno*ci( i irytacj( na dziwactwa 
partnerki lub partnera (w gr# wchodzi zwykle spora 
ró)nica wieku). Ale je*li obie strony si# szanuj( i s( 
gotowe na kompromisy, taki maria) mo)e dawa+ 
obopólne poczucie bezpiecze-stwa (+  baza) i za-
pewnia+ mo)liwo*ci rozwoju. Nie ma co si# oszuki-

wa+: artystki i arty*ci potrzebuj( instytucji, a instytu-
cje – artystek i artystów. Mo)e nawet lepiej, je*li nie 
maj( do siebie zbyt emocjonalnego stosunku. (MD)

MI2DZYMORDZIE

– neologizm stworzony przez informatyka Jana Bie-
leckiego, usi"uj(cego spolszczy+ s"owo „interfejs”. 
Nigdy nie wszed" on do powszechnego u)ycia, 
ale (cho+ brzmi gro%nie) doskonale nadaje si# do 
opisania jednego z najwa)niejszych celów dzia"a-
nia instytucji kultury, zw"aszcza tych o publicznym 
charakterze. W tym kontek*cie poj#cie to oznacza 
przestrzenie i okazje do komunikowania si# tam, 
gdzie mamy do czynienia z&niemo)no*ci( jego 
podj#cia, wynikaj(c( z wysokiego stopnia odmien-
no*ci spo"ecznej, kulturowej czy politycznej. Je*li 
uznamy, )e instytucje kultury, zw"aszcza te o pu-
blicznym charakterze, istniej( po to, by mediowa+ 
mi#dzy aktorkami i aktorami tworz(cymi ogromnie 
zró)nicowane wspó"cze*nie zbiorowo*ci, to ich 
podstawowym zadaniem jest w"a*nie kreowanie 
mi#dzymordzia. To ostatnie to tyle, co przestrzenie 
i sytuacje, w obr#bie których w&bezpieczny, pozba-
wiony przemocy sposób artyku"owane mog( by+ 
ró)nice, odmienno*ci i&konflikty obecne w zbio-
rowo*ci. Przestrzenie i sytuacje, w których inno*+ 
znajduje mo)liwo*+ swojej artykulacji i uznanie jako 
podstawowa zasada okre*laj(ca nas wszystkich. 
Kreuj(c tego rodzaju miejsca i momenty, instytucje 
kultury z konieczno*ci musz( tak)e uzgadnia+ j#zyki, 
którymi b#d( si# pos"ugiwa+ aktorki i aktorzy dzia"aj(-
cy w obr#bie mi#dzymordzia, a tak)e znale%+ sposób, 
)eby ono samo jawi"o si# jako przyjazne dla wszyst- 
kich uznaj(cych jego zasady – pozwalaj(ce na za-
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bieranie g"osu i daj(ce nadziej# na bycie wys"ucha-
nym. Warunkiem stworzenia mi#dzymordzia jest 
rezygnacj( przez instytucj# kultury z przekonania, )e 
dysponuje ona skutecznym j#zykiem porozumienia 
si# (na przyk"ad uniwersalny j#zyk sztuki, pi#kno, de-
liberacja), i przyj#cie, )e musi on z konieczno*ci by+ 
sytuacyjny, podporz(dkowany próbie stworzenia 
przestrzeni pomi#dzy, otwarty na modyfikacj#, wy-
magaj(cy + czujno$ci oraz podporz(dkowany idei 
+ zrównowa'ono$ci. Tworzenie mi#dzymordzia nie 
polega wi#c na kreowaniu klubów dyskusyjnych 
gromadz(cych tych ju) poinformowanych oraz mó-
wi(cych o tym samym i tym samym j#zykiem, a ró)-
ni(cych si# tylko w zakresie drugorz#dnych kwestii. 
Jego kreowanie to raczej ryzykowny, pe"en nieokre-
*lono*ci proces, którego powodzenie zale)y od kon-
sekwencji i&otwarto*ci na to, co niezrozumia"e, od 
zdolno*ci wychodzenia poza to, co ju) wiemy o so-
bie i&innych, od umiej#tno*ci zapominania w"asnego 
j#zyka i ch#ci uczenia si# nowych. (MKr)

MISS PUBLICZNO$CI

– artystka lub artysta, którzy szukaj( swojego miej-
sca na cudzych wernisa)ach, w zdj#ciach tatua)y na 
Instagramie, podczas niby to przypadkowych spo-
tka-. S"owem: wsz#dzie, tylko nie w pracowni. Miss 
publiczno*ci z powodzeniem mo)e zrobi+ karier# 
mi#dzynarodow( (+ nazwisko). Zwykle jednak karmi 
si# brakiem kompetencji cz"onków rodzimej sceny 
artystycznej. Najwy)szym wyró)nieniem dla miss 
publiczno*ci jest przyj#cie do + klubu kokosa. (DR)

MIT

– ideologiczna konstrukcja pe"ni(ca trzy funkcje: 
(1) przes"anianie niewygodnych elementów *wia-
ta, w którym )yjemy, (2) budowa sceny dla naszych 
fantazmatów (wyobra)onych scenariuszy reali-
zacji naszego pragnienia), (3) nadawanie sensu 
temu, co bezsensowne. Wszystkie te funkcje wida+ 
w sposobie dzia"ania instytucji kultury. Ich marketing  
(+ dymienie) cz#sto ma na celu generowanie nimbu 
donios"o*ci, krytyczno*ci i&prze"omowego charakte-
ru prezentowanych projektów, a piel#gnacja dyskursu 
krytycznego pozwala instytucji ukry+, czasami rów-
nie) przed sam( sob(, w(tpliwy charakter jej dzia"a- 
(+ emancypacja; + krytyczno$&/rewizja). Nawet je*li 
przed mitem nie da si# ca"kowicie uciec, poniewa) 
rzeczywisto*+ ludzka ma zawsze zideologizowany 
charakter (realne to pustynia, jak przekonywali Slavoj 
7i8ek czy Jean Baudrillard), nie wszystkie dzia"ania 
wszystkich instytucji s( zawsze tak samo zmitologi-
zowane. Wydaje si#, )e mniejsze galerie, na przyk"ad 
regionalne Biura Wystaw Artystycznych, wypada- 
j( w tym porównaniu lepiej, a&prym w budowie mi-
tów wiod( wielkie instytucje ze stolicy (odmiennie  
czyni to zarówno Centrum Sztuki Wspó"czesnej Za- 
mek Ujazdowski, jak i Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w&Warszawie). Co ciekawe, instytucje te, znajduj(ce 
si# po przeciwnych stronach barykady ideologicznej, 
równie ch#tnie odwo"uj( si# do mitu + odwagi oraz 
+ krytyczno$ci/rewizji, inaczej de,niuj(c jednak sta-
tus quo, któremu si# sprzeciwiaj(. (JSo)
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NA POKAZ

– budynek jako wyzwanie, modele reagowania na 
problem materialno*ci instytucji sztuki. Na pokaz 
mo)e by+ zarówno pi#kny budynek muzeum czy ,l-
harmonii, jak i dzia"anie zaanga)owane spo"ecznie, 
w którym troska i empatia to tylko fasadowy gest 
pod publiczk#, element wy*cigu&i wspó"zawodnic-
twa o uwag# publiczno*ci, krytyczek i krytyków 
oraz instytucji. Te ostatnie równie) dzia"aj( na po-
kaz. Co prawda moda na zatrudnianie „starchitek-
tów” ju) min#"a. Wobec kryzysu klimatycznego co-
raz rzadziej projektuje si# bombastyczne budynki  
(+ siedziba), obliczone na przyci(ganie uwagi, wy-
korzystuj(ce zbyt wiele zasobów. Cz#*ciej mniej lub 
bardziej udanie adaptuje si# istniej(c( infrastruktur#  
(+ dworzec). Model dzia"ania instytucji, który pole-
ga na organizowaniu cz#*ci wydarze- na pokaz, nie 
jest czym* jednoznacznie z"ym. W ko-cu docelowo 
chodzi o przyci(gni#cie publiczno*ci do instytucji 
i zainteresowanie widzów ró)nymi aspektami jej  
+ programu. Taka strategia kryje si# najcz#*ciej 
za wystawami i wydarzeniami (+ event) z udzia-
"em wielkich nazwisk (+ objawienie). Oczywi*cie 
podmioty kultury nie mog( poprzestawa+ na efek-
ciarstwie, przecie) ich misja powinna zak"ada+ suk-
cesywne edukowanie odbiorców i&reagowanie na 
wa)ne problemy spo"eczne oraz kulturowe, co wy-
maga wyj*cia poza schemat lekkostrawnych, prze-
bojowych projektów dla jak najszerszej publiczno-
*ci. Mo)na równie) zauwa)y+ brak konsekwencji 
i spójno*ci w ca"o*ciowym funkcjonowaniu insty-
tucji kultury. Galerie s( mo)e pe"ne wystaw i dzia-
"a- zaanga)owanych spo"ecznie, ale funkcjonuj(ce 
w&niektórych muzeach restauracje s"yn( z dosko-
na"ej kuchni mi#snej, a wernisa)owy catering nie 
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mo)e si# obej*+ bez koreczków z szynk(. Wszystkim 
studentkom i&studentom polecam zastanowienie si# 
nad menu w uczelnianej sto"ówce. Mo)e wy ju) nie 
jecie mi#sa, ale profesorowie bez schabowego nie 
b#d( mieli si"y wype"ni+ swojej misji. Mo)e my sami 
jeste*my za ma"o radykalni, a cz#*+ rzeczy, które ro-
bimy, jest równie) troch# na pokaz? (MP)

NAMASZCZENIE

– kluczowa procedura w"adzy symbolicznej, pole-
gaj(ca na ustalaniu hierarchii presti)u w polu sztu-
ki. W terminologii Pierre’a Bourdieu okre*lane jako 
„konsekracja”. Namaszczenie tworzy „wa)n( ar- 
tystk#” lub „uznanego artyst#”, zazwyczaj z dodat-
kowym epitetem: „m"odego pokolenia”, „*redniej 
generacji” lub po prostu „polsk(”/„polskiego”  
(+ nazwisko). Namaszczenie dokonuje si# na kilka 
sposobów, z których najwa)niejsze to indywidualna 
wystawa w presti)owej instytucji, udzia" w wystawie 
zbiorowej ze znanymi artystkami b(d% artystami, 
wspó"praca z uznanymi kuratorkami b(d% kurato-
rami. W ostatnich dekadach instytucje w"a*ciwie 
zmonopolizowa"y moc namaszczania, któr( prawie 
ca"kowicie utracili krytyczki i krytycy. Sama mo)li-
wo*+ namaszczania jest *ci*le zwi(zana z hierar-
chi( presti)u instytucji sztuki – ich wa)no*+ obok 
mo)liwo*ci tworzenia zjawisk/tematów przek"ada 
si# w"a*nie na ich zdolno*+ do lansowania nazwisk  
(+ sprawczo$& versus + zrównowa'ono$&). Proces 
namaszczania jest tak)e punktem styku mi#dzy pu-
blicznymi instytucjami kultury a rynkiem sztuki. Po-
zycja na rynku sztuki niekoniecznie przek"ada si# na 
presti) instytucjonalny, czego *wietn( ilustracj# sta-
nowi przyk"ad Igora Mitoraja, jednak namaszczenie 

przez wa)n( instytucj# publiczn( jest bardzo istotne 
dla budowania pozycji rynkowej danej artystki czy 
danego artysty (zjawisko, którym zajmowa" si# ,lo-
zof Luc Boltanski). Pokazuje to, )e o ile wspó"cze*nie 
mo)na wyobrazi+ sobie *wiat sztuki z"o)ony wy"(cz-
nie z instytucji publicznych (oczywi*cie przy rozwi(-
zaniu problemu materialnej prekarno*ci twórczy- 
i twórców), o tyle ca"kowicie sprywatyzowany obieg 
sztuki jest strukturalnie niemo)liwy – cecha typowa 
dla kapitalistycznej nowoczesno*ci, w obr#bie której 
kapita" jest *ci*le zale)ny od obszaru tego, co wspól-
ne (commons) (+ upublicznianie). (JSo)

NAZWISKO

– termin u)ywany wobec znanych i popularnych osób. 
Wi()e si# z budowaniem kapita"u i renomy instytucji  
przez akumulowanie „gwiazd” (prezentowanie tylko 
znanych artystek i artystów + namaszczenie), ale tak-
)e kolekcjonowaniem instytucji przez same znane 
nazwiska. Artystki i arty*ci pracuj( nad nazwiskiem 
latami, buduj(c swój wizerunek i w"asn( mark#  
(+ nietykalni). Niew(tpliwie jest to wa)ny element 
ca"okszta"tu dzia"a- artystycznych. Nazwisko jest 
kapita"em dla obu stron procesu. (YB)

NEGO CJOWANIE AUTONOMII

– praktyka dotycz(ca relacji na linii + organizator 
– instytucja w ramach obowi(zuj(cej polityki kul-
turalnej i dost#pnych warunków organizacyjnych.  
Odnosi si# do umiej#tnego dzia"ania osoby zarz(- 
dzaj(cej (+ dyrektorka/dyrektor) zapewniaj(cej 
suwerenno*+ instytucji: swobod# dzia"ania me-
rytorycznego i autonomi# jej pracowników przy 



78 79

N

jednoczesnym respektowaniu przepisów prawa  
(+ komplementarno$& versus + dryf). Stron( wygra-
n( negocjacji na co dzie- bywa raczej jednostka 
kultury, rzadziej urz(d, któremu podlega. Negocjo-
waniem autonomii s( tak)e wszelkie formy sprze-
ciwu przed prób( zdalnego kierowania instytucj( 
kultury, odbywaj(ce si# „na zapleczu” i zwykle nie-
widoczne dla odbiorczy- i odbiorców sztuki. Skut-
kiem przegranych negocjacji bywa usuni#cie ze 
stanowiska dyrektorki lub dyrektora i sterowanie lo-
sami instytucji „z góry”. Proces ten utrzymuje obie 
strony w stanie ci(g"ej niepewno*ci, wyj(tkowo za* 
ko-czy si# skandalem lub protestem *rodowiska. 
Negocjowanie autonomii to tak)e relacja opisuj(ca 
mediacje *wiata sztuki z pa-stwem w celu obrony 
warto*ci lub zabezpieczenia interesów artystek i ar-
tystów (na przyk"ad walka o dost#p do ubezpiecze-  
spo"ecznych). (MG)

NET TO

– „na r#k#”. Okre*lenie wyra)aj(ce oczekiwania tych, 
którym p"aci si# pieni(dze (+ kapu"a), szczególnie 
kuratorek i kuratorów czy artystek i artystów, wobec 
+ in"ytucji. Podawanie w&negocjacjach cen brutto 
sprawia, )e w rzeczywisto*ci za t# sam( prac# ró)ne 
wynagrodzenie (suma wp"ywaj(ca na konto) otrzy-
muje osoba z dzia"alno*ci( gospodarcz(, obcokra-
jowiec, a jeszcze inne tak zwana osoba fizyczna. 
Wa)ne jest, aby na etapie negocjacji relacja netto 
do brutto zosta"a transparentnie wyja*niona. Styl 
realizacji rozlicze- oraz sposób naliczania obowi(z-
kowo pobieranych zaliczek i sk"adek przez p"atnika 
(instytucj#) na rzecz Skarbu Pa-stwa cz#sto k"adzie 
si# cieniem na relacjach z twórczyniami i twórca-

mi, którzy w&odró)nieniu od innych wykonawczy- 
i wykonawców maj( ró)ne modele biznesowego 
funkcjonowania. Twórczynie i twórcy, których wp"y-
wy rzadko s( znaczne i którzy prawie nigdy nie s( 
przedsi#biorcami – a ju) zupe"nie wyj(tkowo dotycz( 
ich korzy*ci p"yn(ce z&systemu ubezpiecze- spo"ecz-
nych – my*l( dochodem, nie przychodem. Rzadko 
tak)e si# orientuj(, jakie przepisy dotycz( w tym za-
kresie ich samych oraz zapraszaj(ce ich instytucje. 
Mimo to jest jeden istotny powód, dla którego insty-
tucje kultury przyjmuj( w negocjacjach (a&co za tym 
idzie – w umowach) jako podstaw# rozlicze- wyna-
grodzenie brutto, czyli nie bior( pod uwag# obec-
nej sytuacji twórczy- i twórców ani wykonawczy- 
i wykonawców. To oczywi*cie wymagana prawem 
konieczno*+ zapanowania nad wydatkami bud)eto-
wymi (+ ksi%gowo$&). Podczas planowania bud)etu 
wygodniej jest zastosowa+ powszechny standard 
okre*lania wynagrodze- brutto (zaliczki na podatek 
dochodowy i VAT, mimo )e s( obowi(zkiem podatni-
ka, musz( by+ odprowadzone przez p"atnika – dzia"a 
tu zasada pobierania podatków „u %ród"a”). Podczas 
negocjacji netto przegrywa tak)e w znacznej mierze 
dzi#ki prekarnej sytuacji samych artystek i artystów, 
którzy rzadko mog( przewidzie+, jaki status podatko-
wy b#dzie przys"ugiwa" im za rok i gdzie b#d( mie+ 
rezydencj# podatkow(. Dla cz#*ci autorek i autorów 
brutto jest szczególnie krzywdz(ce. Paradoksal-
nie – stanowi problem dla twórców prowadz(cych 
dzia"alno*+ gospodarcz(, gdy zakres zlecanego 
dzie"a nie mie*ci si# w zarejestrowanym zakresie 
PKD ,rmy, co nie jest wcale rzadkie, wzi(wszy pod 
uwag# struktur# tej klasy,kacji. Jeszcze gorzej jest 
w wypadku osób mieszkaj(cych i&p"ac(cych podat-
ki za granic(. Umowy mi#dzynarodowe o unikaniu 
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podwójnego opodatkowania nie wyja*niaj(, jak na-
le)y udokumentowa+ swoj( rezydencj# podatkow(. 
Przez interpretacje urz#dów skarbowych takie oso-
by cz#sto b"(dz( tygodniami od banku do siedziby 
lokalnej administracji, by wyja*ni+, o co im chodzi, 
a instytucje marnuj( spore *rodki na t"umaczenia 
przysi#g"e, tylko po to, )eby mo)na by"o wyp"aci+ 
kwot# nieprzekraczaj(c( dwustu euro. Pami#tajcie, 
by wyt"umaczy+ osobom, z&którymi pracujecie, )e 
okre*lenie wysoko*ci wymaganego netto podczas 
negocjacji spoczywa na wykonawcy. (DR)

NETWORKING

– interesuj(cy przyk"ad przenikania si# narz#dzia 
z prac( wykonywan( za jego pomoc(. W teorii 
networking to wymiana informacji, inspiracji, a,r-
macji i zasobów w&ramach sieci wzajemnych zna-
jomo*ci i kontaktów (+ $rodowisko). W praktyce 
networkingiem nazywa si# )mudn(, a cz#sto kosz-
town( emocjonalnie prac# budowania i utrzyma-
nia takiej sieci towarzysko-zawodowych powi(za-. 
S"u)( jej wszystkie lu%ne rozmowy (small talk),  
+ eventy i miejsca, w których wypada bywa+. Uto)-
samienie pracy narz#dzia z prac( nad narz#dziem 
mo)e oznacza+ poszerzenie form )ycia uznawanych 
za produktywne, co wydaje si# krokiem w kierunku 
rozpoznania i uznania produktywno*ci samego 
pragnienia. Równocze*nie wi()e si# tak)e z po-
wi#kszeniem zakresu nieop"acanej pracy afektyw-
nej i&z&subsumpcj( pop#du spo"ecznego pod nor-
my wydajno*ci. Networking jest zatem zjawiskiem  
ambiwalentnym. (BPO)

NIEBEZPIECZNE ZWI6ZKI

– ryzykowne uk"ady, w które instytucja sztuki wcho-
dzi z innymi podmiotami, zwykle przedstawicielami 
kapita"u, czasem równie) w"adzy. Ci pierwsi kusz( 
wizj( widoczno*ci, frekwencji i oczywi*cie kasy, któ-
rej instytucji zwykle brakuje (+ kapu"a), ci drudzy 
zwykle uciekaj( si# do mniej lub bardziej subtelnego 
szanta)u (+ negocjowanie autonomii). Stawk( dla obu 
stron jest presti). Takie romanse-alianse wymagaj( 
od instytucji trze%wo*ci umys"u, silnego poczucia 
w"asnej warto*ci i pewnej klasy – inaczej "atwo o nad-
szarpni#t( reputacj# lub skandal obyczajowy. (MD) 

NIEDASI2

– stagnacja. Termin odnosz(cy si# do sytuacji, z któ-
r( cz#sto spotykaj( si# artystki i&arty*ci oraz kuratorki 
i kuratorzy spoza instytucji przy wspó"pracy z jej pra-
cownicami  i pracownikami. Synonimy: „Nie, u nas 
si# nie da”, „My robimy to tak”, „My tak nie robimy”, 
„U nas tak zawsze by"o”, „Nie dzisiaj”, „Nie obiecu-
j#”, „Zobaczymy”. Najcz#*ciej „niedasi#” pojawia si# 
w&sytuacjach spowodowanych z"ym zarz(dzaniem 
czasem podczas realizacji projektów (+ ASAP), ni-
skimi bud)etami, niskimi zarobkami pracownic i pra-
cowników, brakiem kompetencji i&motywacji, stagna-
cj( (+ blob), marazmem lub po prostu lenistwem. 
Mo)e wynika+ tak)e z&wewn#trznych frustracji, które 
staj( si# sposobem pracy na wiele lat, lub ze stra-
chu przed nowym, przekraczaniem w"asnych granic, 
wychodzeniem ze strefy komfortu. Prowadzi to do 
sytuacji, w której jedna strona (instytucje publiczne) 
stwarza pozory, )e p"aci, a druga strona (pracownice 
i pracownicy), )e pracuj(. (YB)
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NIEDUALNO$.

– koncepcja inspirowana sanskryckim poj#ciem 
advaita vedanta (niedwoisto*ci, bezdwójno*ci), 
doktryn( zaprzeczenia rozdwojeniu, a wi#c uznania 
ca"kowitej jedno*ci ja%ni wszystkich istot (atmana) 
i wszechrzeczy (Brahmana, Absolutu, Kosmosu). 
W praktykach medytacyjnych do*wiadczenie niedu-
alno*ci wi()e si# z osi(gnieciem takiego stanu, 
w którym cz"owiek porzuca identy,kowanie si# ze 
swoimi funkcjami i rozpuszcza si# w przedmiocie 
kontemplacji. Poniewa) narz#dziem koncentracji 
umys"u jest tu cia"o, prze"amany zostaje dualizm psy-
cho,zyczny, a dalej s( zniesione wszystkie zastyg"e 
przeciwie-stwa rozs(dku: ducha i materii, wiary i ro-
zumu, wolno*ci i konieczno*ci, umys"u i zmys"owo-
*ci. W obliczu egzystencjalnego problemu XXI wieku 
z przyrod( poj#cie niedualno*ci jest ch#tnie wyko-
rzystywane w ramach artystycznych i kuratorskich 
prób uj#cia relacji by"ej kultury do by"ej natury. Czy 
strategie te nie s( przejawem „naiwnej pustki pozna-
nia” mistycznego, któr( demaskowa" Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel, mówi(c, )e polega na „uwa)aniu 
absolutu za noc, w której, jak to si# mówi, wszystkie 
krowy s( czarne”? To spór stary, ale by+ mo)e wci() 
p"odny (+ ezofaza; + rezyliencja). (BPO)

NIEPEWNO$.3PREKARNO$.

– kondycja ci(g"ego ryzyka, warunkowo*ci, prze-
chodnio*ci, która ogranicza zdolno*+ do budowania 
relacji. Niepewno*+ to stan doskonale znany ka)de-
mu, kto uprawia zawód artystyczny. Czy uprawianie 
sztuki to w ogóle jest zawód? Jakie s( wspó"czesne 
uwarunkowania ekonomiczno-socjalne, w których 
funkcjonuje twórczyni lub twórca? Jak kszta"tuj( si#  

relacje mi#dzy prac( artystyczn( a konieczno*ci( 
pracy zarobkowej? Takie pytania zadaje sobie ka)da 
artystka i ka)dy artysta funkcjonuj(cy poza insty-
tucj(. Czy inaczej jest w organizacjach pozarz(do-
wych? Fundacje i stowarzyszenia na Zachodzie cz#-
sto s( prowadzone przez osoby z du)ym kapita"em, 
u nas (z nielicznymi wyj(tkami) jest odwrotnie. Utwo-
rzenie organizacji pozarz(dowej poprzedza zrzutka 
kilkorga aktywistek i aktywistów po par# stówek – na 
kapita" za"o)ycielski. Zarz(d i kadra takich organi-
zacji to przewa)nie biedapersonel kultury, wieczni 
prekariusze, którzy chc( aktywnie dzia"a+ w"asnym 
sumptem. Podobnie jak artystki i arty*ci, s( zale)-
ni od wyników + konkursów, tyle )e grantowych. 
Pracuj( w warunkach ci(g"ego ryzyka i ,nansowej 
niestabilno*ci. Co ciekawe, wi#kszo*+ instytucji 
publicznych startuje w tych samych konkursach co 
organizacje pozarz(dowe (+ sektor 2.5), kawa"ki 
tortu staj( si# wi#c coraz szczuplejsze. Zaanga)o-
wanie instytucji w zdobywanie dodatkowych fundu-
szy jest przejawem niepewno*ci. Organizatorzy nie 
przyznaj( wystarczaj(cych *rodków na realizacj# 
misji, jedynie na bie)(ce koszty utrzymania. Przy 
okazji warto tak)e wspomnie+ o braku stabilno*ci, 
który dotyka zatrudniony tam personel. Pensje rosn( 
tylko wówczas, gdy podnoszone jest wynagrodze-
nie minimalne. Cho+ w przeciwie-stwie do artystek 
i artystów oraz spo"eczników pracownice i pracow-
nicy maj( op"acony ZUS, to cz#sto nie starcza im na 
mieszkanie i opiek# medyczn(. Wi#kszo*+ z nich 
posiada rozleg"e umiej#tno*ci i wiedz#, to osoby 
twórcze i otwarte na wyzwania, ale zarabiaj( mniej 
ni) kasjerki i kasjerzy w dyskontach. (MP)
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NIETYKALNI

– wszyscy (szczególnie wszystkie) z nas jakich* zna- 
j(. Byty paradoksalne, które funkcjonuj( tak, jakby 
by"y umar"ymi za )ycia: albo mówi si# o nich dobrze, 
albo nie mówi si# wcale (+ namaszczenie). Maj( ma-
giczn( zdolno*+ uciszania i dysponowania zas"uga-
mi. Na szcz#*cie liczba nietykalnych maleje – na co 
wp"ywa zarówno ich w wi#kszo*ci zaawansowany 
wiek, jak i&nieodwo"alna perspektywa ko-ca dzia-
docenu, znaczona #metoo i niech#ci( do grania 
w&umiarkowanie satysfakcjonuj(c( gr#. W teorii nie-
tykalno*+ ko-czy si# wraz z&wywróceniem stolika 
z&napisem STATUS QUO. W praktyce taki przewrót 
jest trudn( sztuk( dywersy,kacji i&mozolnym szu-
kaniem sojuszniczek i sojuszników. Bywa mieczem 
obosiecznym, dlatego podejmuj( si# jej ci, którzy 
maj( najmniej do stracenia – przede wszystkim oso-
by, które nie maj( nic. Bywa, )e do"(czaj( te, których 
trz#sienie czasu i&kapita"ów nie dotyczy ze wzgl#du 
na zajmowan( siln( pozycj#. Bywa elementem gry 
politycznej, w której rozmaicie definiowana kate-
goria nietykalnych pojawia si# jako egzempli,kacja 
teorii o uk"adzie (+ uk!ad). (AW)
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OBIECANKI CACANKI

– szczególnie rozpowszechniony w *wiecie sztuki 
sposób na poprawienie sobie (cz#sto cho+by na 
chwil#) samopoczucia. Sk"adanie obietnic bez po-
krycia jest rozpowszechnione na poziomie zarówno 
instytucjonalnym („prezentowana przez nas sztu-
ka zmienia *wiat”), jak i indywidualnym („tworzona 
przeze mnie sztuka zmienia ludzi”). Ta strategia po-
zwala cz"owiekowi poczu+ si# naprawd# wa)nym 
i potrzebnym – szczególnie kiedy )mudna praca 
u podstaw (nad budowaniem trwa"ych relacji z ar-
tystkami i artystami oraz publiczno*ci() przynosi 
jedynie frustracje. Obiecywanie w momencie twór-
czego uniesienia z"otych gór cz#sto ma równie) 
przysporzy+ uczestniczkom i uczestnikom pola wi#-
cej *rodków ,nansowych + kapu"a (sytuacja wyst#-
puj(ca podczas wype"niania wniosków grantowych). 
Prowadzi to jednak wy"(cznie do rozpaczy podczas 
pisania sprawozda- i&t"umacze- z przestrzelonych 
wska%ników wydatkowania przyznanej dotacji. 
Obiecanki cacanki s( równie) idealnym sposobem 
na utrzymywanie dobrych relacji mi#dzy osobami 
wspó"pracuj(cymi, które "(cz( wi#zi przyjacielskie 
(„tak, oczywi*cie, napisz# wszystkie te teksty za dwa 
tygodnie”). Z uwagi na szerokie rozpowszechnienie 
tej postawy poszczególne osoby uczestnicz(ce pola 
sztuki wykazuj( si# du)( doz( wzajemnego zrozu-
mienia dla wynikaj(cych z tej strategii kolejnych prze-
krocze- terminów (+ deadline) oraz ci(g"ych zmian 
koncepcji merytorycznych + projektów. (S*)

OBJAWIENIE

– osoba, która nagle pojawia si# na scenie artysty- 
cznej i jest obecna na wi#kszo*ci wa)nych wystaw, 

zaprasza si# j( tak)e na przewa)aj(c( cze*+ wyda-
rze- (+ event). Kariera takiej artystki b(d% takiego 
artysty rozwija si# w niezwykle szybkim tempie. To 
tak zwane popularno*+ i aktualno*+. Czasem po 
prostu „pi#+ minut s"awy”, przez co termin nabiera 
krytycznego znaczenia. Mo)e jednak przerodzi+ si# 
w dobrze ugruntowan( pozycj# w *wiecie sztuki lub 
przynale)no*+ do + klubu kokosa. (YB)

OBRAZA UCZU.

– wyraz ostatecznej bezradno*ci spo"ecze-stwa 
wobec sztuki wspó"czesnej. Pora)ka wszystkich 
stron: artystek i artystów oraz instytucji, poniewa) 
nie potra,( wyt"umaczy+ sensu i intencji dzie", które 
wzbudzaj( obraz#, a tak)e obra)onej publiczno*ci  
(+ podatnik), która z kolei pope"nia grzech dos"owne-
go odczytania prac. Obraza uczu+ jest równie) narz#-
dziem w grze polityków (g"ównie lokalnych), którzy 
chc( na – co tu du)o mówi+ – do*+ bezbronnej kultu-
rze wspó"czesnej zyska+ kilka punktów popularno*ci 
w atmosferze sensacji. (DR)

ODWAGA

– dyspozycja polegaj(ca na gotowo*ci do robienia 
tego, co uwa)a si# za s"uszne z&jakiego* powodu (po-
niewa) jest to na przyk"ad etyczne lub racjonalne), 
mimo *wiadomo*ci negatywnych konsekwencji, jakie 
mo)e to przynie*+ dla tego, kto te dzia"ania podejmu-
je. Odwaga stanowi wi#c przeciwie-stwo nie l#ku, ale 
konformizmu. Jest kwesti( kluczow( w&dzia"aniu insty-
tucji sztuki w obr#bie formacji (post)awangardowej, 
wi()e si# bowiem *ci*le z + krytyczno$ci#/rewizj# oraz 
+ emancypacj#. Sta"a si# szczególnie istotna w obec-
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nych okoliczno*ciach politycznych w zwi(zku z pre-
sj( wywieran( przez w"adz# polityczn( na wszelkie 
instytucje publiczne, w tym równie) na instytucje 
kultury. Opozycja odwaga versus konformizm jest 
jednak bardziej wewn#trznie z"o)ona, ni) mog"oby 
si# w to w pierwszej chwili wydawa+. W ostatnich 
dwóch dekadach nast#powa"o stopniowe przej#cie 
imaginarium i&instrumentarium krytycznego przez 
praw( stron# sceny politycznej, co wida+ w&funk-
cjonowaniu publicznych instytucji sztuki. Dobrym 
tego przyk"adem jest dyskurs konstruowany przez 
Piotra Bernatowicza, dyrektora Centrum Sztuki 
Wspó"czenej Zamek Ujazdowski (+ mit). Jego zda-
niem, wspó"czesny *wiat sztuki zosta" zdominowany 
przez liberalno-lewicowy konsensus, który wymusza 
krytyczno-emancypacyjny konformizm. Dzia"anie 
przeciw niemu przez lansowanie tre*ci politycznie 
niepoprawnych (nacjonalistycznych, szowinistycz-
nych anty-antyfaszystowskich) uznawane jest w tej 
perspektywie za wyraz odwagi. (JSo)

ORGANIZATOR

– obecny w ka)dej instytucji kultury. Mo)e by+ nim 
osoba publiczna (na przyk"ad minister, wojewoda czy 
prezydent miasta) lub prywatna (w"a*ciciel, fundator, 
sponsor). W ramach naszego s"owniczka ograniczy-
my si# do analizy specy,ki tych pierwszych. Organi-
zator, cz#sto pozostaj(c w cieniu, jest odpowiedzial-
ny za zapewnienie i&nadzorowanie podstawowych 
funkcji )yciowych instytucji: jej bud)etu, siedziby, 
osobowo*ci prawnej, powo"ania + dyrektorki/ 
dyrektora. Zgodnie z powszechnym przekonaniem 
swój nadzór powinien on sprawowa+ w sposób za-
pewniaj(cy autonomi# merytoryczn( instytucji. Zda-

rza si# jednak, )e organizator myli realizacj# misji 
i zada- statutowych z urzeczywistnianiem partyku-
larnych interesów osób prywatnych czy organizacji 
politycznych. Dzieje si# tak na przyk"ad wtedy, kiedy 
dziedzi-ce siedzib instytucji publicznych staj( si# 
t"em dla partyjnych wieców i konferencji prasowych. 
Z tak( sytuacj( mamy równie) do czynienia wtedy, 
kiedy decyzja o powo"aniu dyrekcji instytucji wynika 
nie z&analizy proponowanych rozwi(za- programo-
wych czy potrzeb organizacyjnych (inwestycyjnych), 
lecz z osobistych interesów czy upodoba- polityków 
(równie cz#sto samorz(dowych, jak i ministerial-
nych). Szczególna jest sytuacja, w której program 
merytoryczny instytucji oceniany jest w odniesieniu 
do prywatnych gustów organizatora b(d% reprezen-
tuj(cych go kadr urz#dniczych. Wszystkie opisane 
wy)ej przyk"ady powoduj(, )e realizacja zada- insty-
tucji kultury, które wynikaj( z jej podstawowej pu-
blicznej misji – budowania *wiadomych odbiorców 
zdolnych do samodzielnej interpretacji zdarze- (nie 
tylko tych pochodz(cych ze *wiata sztuki) – bywa 
utrudniona (+ negocjowanie autonomii). (S*)
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PALENIE HA JSU

– niegospodarno*+ spowodowana przez systemo-
wy mechanizm ,nansowania instytucji publicznych. 
Dynamiczny obraz zawarty w tym pejoratywnym 
okre*leniu unaocznia nielogiczno*+ w proporcjach 
planowanych do nieplanowanych wydatków bud)e-
towych – w&miar# zbli)ania si# terminu rozliczenia 
roku finansowego. Jest kilka przyczyn tej sytuacji. 
G"ównym %ród"em jest prekarno*+ wpisana w model 
pracy artystek i artystów oraz innych podwykonaw-
ców instytucji (free lance). Niepewna sytuacja ma-
terialna i zawodowa twórczy- i twórców powoduje, 
)e nierzadko wymuszaj( oni na instytucjach zmiany 
planów szybsze, ni) przewiduj( to organizacyjne 
procedury. Kolejn( przyczyn( s( sztywne regulami-
nowe zapisy dotacji grantowych, w ramach których 
mo)na przeznaczy+ otrzymane *rodki tylko na kon-
kretny cel, bez mo)liwo*ci samodzielnego podj#cia  
decyzji o przesuni#ciu ich na inny, wa)niejszy, w&mia-
r# urealniania kosztorysu realizacji. Konsekwencj( 
jest wydawanie pieni#dzy (+ kapu"a) na cele, które  
de facto, w ocenie + organizatora wydarzenia, nie 
wymagaj( ich w takiej wysoko*ci. W&rezultacie po-
lityka ,nansowa instytucji jest niezrównowa)ona. 
Nale)y jednak zauwa)y+, )e mimo problemów z sys-
temu dotacji publicznych dla instytucji wynikaj( ko-
rzy*ci dla niej samej i&dla zbiorowo*ci. Instytucja nie 
jest rozliczana wed"ug praw wolnorynkowych z osi(-
gni#tego dochodu, ale z wypracowanych warto*ci 
czy liczby odbiorców (+ waluta misji). (MB)
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PERMAKULTURA

– strategia odpowiedzialnego modelowania rze-
czywisto*ci. Stabilne, nieinwazyjne, odpowiedzial-
ne, zrównowa)one (+ zrównowa'ono$&) dzia"anie 
nastawione na + d!ugie trwanie. W )yciu instytu-
cjonalnym to uwalnianie energii i administrowanie 
energi( w&celu rozbrajania psychosomatycznego 
stanu „bycia zaj#tym” (+ ASAP) jako podtrzymu-
j(cego kapitalizm. W )yciu spo"ecznym to prakty-
ki, w których obejmujemy razem wielo*+ ró)nych 
do*wiadcze-, przyk"adamy wag# do prze)y+ in-
nych i na podstawie tej wielo*ci formu"ujemy 
uwspólnione (wyra)enie working for the commons 
zak"ada sta"( prac# nad wprowadzeniem do dys-
kursu znacz(cych nieobecno*ci), inkluzywne sta-
nowisko – narz#dziem jest tu intersekcjonalno*+  
(+ komplementarno$&). W )yciu jednostek to prak-
tyka dobrostanu oparta na równowadze interakcji 
kluczowych elementów egzystencji: pasji, jako*ci 
relacji, bezpiecze-stwa (finansowego), zdrowia, 
dumy z naszego wk"adu w )ycie wspólnoty. Ogól-
nie to poszukiwanie + rytmu i pod()anie za nim, 
szacunek do rytmu i jego natury. Epoka geologicz-
na zamieszkiwania Ziemi (Gai) z poszanowaniem 
ca"o*ci jej ekosystemu, wyst#puj(ca po poprzedza-
j(cej j( epoce oduczania (od unlearning ones pri-
vilege u Gayatri Spivak – por. wcielenie tej strategii 
w Casco Art Institute), w której oduczanie rozumie 
si# jako proces deinstytucjonalizacji, przekierowa-
nia na wcielone formy wiedzy oraz (nie)*wiadome 
trajektorie my*lenia i czynienia, krytyczne badanie 
normatywnych struktur i&praktyk w celu uzyskania 
*wiadomo*ci i rozmontowania status quo „prawdy” 
(tu terminem bliskoznacznym jest „niepos"usze--
stwo”). Pierwotnie poj#cie u)ywane tak)e w rolnic-

twie, oznaczaj(ce samowystarczaln(, prowadzon( 
w zamkni#tym obiegu produkcj# )ywno*ci. (ET)

PODATNIK

– ,gura retoryczna dotycz(ca osoby, która po*red-
nio ponios"a koszty czego*, co j( gorszy w dzia"a-
niach instytucji publicznej, jak szokuj(ca i obrazo-
burcza wystawa czy takie przedstawienie (+ obraza 
uczu&). Okre*lenie wykorzystywane przez polityków 
i populistów prawicowych, które ma deprecjono-
wa+ i podwa)a+ wiarygodno*+ instytucji publicznej 
(czytaj: „z naszych podatków powsta"a taka hucpa”). 
O podatnika bano si# na przyk"ad w&2001 roku, kiedy 
w Ma"ym Salonie Zach#ty Narodowej Galerii Sztuki 
w Warszawie Julita Wójcik obiera"a ziemniaki. Anna 
Gra)ewska napisa"a w „Polityce”, )e „ziemniak bez 
podtekstów nie awansuje do rangi sztuki”. Rol( po-
datnika by"o oburzy+ si# na te lekkomy*lnie i niear-
tystycznie wydane pieni(dze. Czy tak jednak zrobi"? 
Julita Wójcik obiera"a ziemniaki – podczas pracy 
rozmawia"a z publiczno*ci(, udziela"a wywiadów. 
Natychmiast otoczy"y j( dzieci, wiele osób przy"(-
cza"o si#, )eby pomóc. Kto* przyniós" w"asne narz#-
dzie pracy. Podatnik jako realna posta+ mo)e zatem 
wyj*+ poza swój konstrukt, unaoczni+ pogl(dy oraz 
podmiotow( obecno*+. Realnie bowiem jest to oso-
ba, która ma prawo do korzystania z instytucji kultu-
ry, a w ramach spo"ecznej umowy i prawnych rozpo-
rz(dze- p"aci podatki – z nich za* s( ,nansowane 
wszystkie podmioty publiczne (kultura jest, nieste-
ty, na ko-cu priorytetów bud)etowych). Podatnika 
w przychylnym *rodowisku mo)na po prostu nazwa+ 
publiczno*ci(, odwiedzaj(cymi. Od instytucji powi-
nien oczekiwa+, )e b#dzie dost#pna, przyjazna, a jej 
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dzia"ania oka)( si# inkluzyjne, cho+ nie zawsze "a-
twe do interpretacji (+ ucze"niczka). (JSy)

POKÓJ

– sprawiedliwy porz(dek *wiata zorganizowany wo-
kó" dwóch zasad: niezbijania kapita"u na kon1ikcie 
i sprawiedliwej redystrybucji (kategorie pomocnicze 
to szczodro*+ i&skromno*+ w jednym). Przeciwie--
stwo faszyzmu – mokrego snu kultur patriarchalnych, 
kontroluj(cych, kolonizuj(cych i kapitalizuj(cych. 
Pokój to stan powszechny, wcielone do*wiadczenie 
i stan ducha wykreowane narz#dziem radykalnej  
+ wyobra)ni, inspiruj(cej nowego typu akcje i po-
wo"uj(cej nieznane dotychczas formy solidarno*ci  
(+ baza). Wyobra)enia i wcielenia przysz"o*ci wspó"-
cze*nie, uwspólniaj(ce wspó"odczuwanie i&repre-
zentacj# tak)e mniejszo*ciowych do*wiadcze- czy 
do*wiadcze- spoza + przywileju. Przydatn( technik( 
czasu + zmiany jest odzwierciedlanie (parafrazowa-
nie) – technika werbalna polegaj(ca na wypowiada-
niu w"asnymi s"owami tego, co zosta"o powiedziane, 
albo na opowiadaniu tego, co zaistnia"o. Pozwala ona 
ustali+, czy wszystkie podmioty uczestnicz(ce w da-
nej sytuacji rozchodz( si# w poczuciu porozumie- 
nia, a ka)da ze stron zosta"a zobaczona i us"yszana, 
a nawet poczuta tak, jak si# okaza"a, my*la"a, mówi-
"a, czu"a. Praktyk( codzienno*ci wcielaj(c( pokój b#-
dzie za* wzajemno*+ – empatyczne wspó"istnienie, 
równowaga (+ zrównowa'ono$&), a idealnym stanem 
spo"ecze-stwa w pokoju – osmoza: samorzutne roz-
przestrzenianie si# i przenikanie zachodz(ce sponta-
nicznie, prowadz(ce do wyrównania st#)e- (nie zde-
cydowano jeszcze, czy jest to jako*+ transcendencji, 
czy immanencji). (ET)

POWO!ANIE

– niezb#dne do zawodowego funkcjonowania w polu 
sztuki. Jako motywacja, powo"anie jest oczko wy)ej 
ni) racjonalne przekonanie i niebezpiecznie blisko 
po*wi#cenia. Powo"anie chroni przed wypaleniem 
(+ wypalanie) i pozwala zachowa+ wiar# w sztuk# 
w&obliczu oczywistych przeciwno*ci: niskich zarob-
ków, niewielkiego presti)u spo"ecznego, ograniczo-
nych perspektyw rozwoju zawodowego na krajowej 
scenie artystycznej. Argument powo"ania bywa wy-
korzystywany przez stra)ników starego porz(dku 
jako narz#dzie szanta)u emocjonalnego i eksploata-
cji robotnic i robotników sztuki. Ale osoba z prawdzi-
wym (subiektywnym, wewn#trznym) powo"aniem 
jest w pe"ni *wiadoma nieprawid"owo*ci i&s"abo*ci 
*wiata sztuki, wykazuje tak)e gotowo*+ aktywnego 
ich zwalczania – zaczynaj(c od tego, )eby nie dawa+ 
si# wykorzystywa+ (+ emancypacja). (MD)

PRO CEDURY

– zagadnienie równie kontrowersyjne, co struktura 
i hierarchia (+ ASAP). Procedury kojarz( si# %le: 
z biurokracj(, korporacj(, urz#dem – czyli czym*, co 
nale)y przekracza+ i omija+, a co najmniej aktywnie 
rozszczelnia+. Je*li jednak spojrze+ na ide# procedur 
z innej strony, mo)e ukaza+ si# zgo"a odmienny po-
tencja" – powszechno*ci i jasno*ci, które pozwalaj( 
na budowanie przejrzystych zasad funkcjonowania 
i podejmowania decyzji wewn(trz struktury. Proce- 
dury utrwalaj( i upowszechniaj( dobre praktyki, staj(c 
si# no*nikami warto*ci instytucji. Wszystko to jednak 
pod warunkiem, )e tworzone s( one z wra)liwo*ci( 
na zachodz(ce + zmiany, celowo, w sposób przy- 
staj(cy do potrzeb i potencja"u danej organizacji. (S*) 
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PROJEKT

– metoda pracy wewn(trz organizacji, aktywno*+, 
czasowo*+. Projekt (pomys") to podstawowy rodzaj 
dzia"alno*ci artystek i artystów, przede wszystkim 
organizacji pozarz(dowych, cho+ tak)e coraz cz#-
*ciej instytucji (+ sektor 2.5). Wymy*lanie i realiza-
cja projektów, )ycie od projektu do projektu, to ich 
chleb powszedni. Cz#sto projekt jest daleko id(cym 
kompromisem mi#dzy rezultatem a spe"nieniem 
marze-, drog(, przez któr( trzeba przej*+, )eby za-
pewni+ prac# organizacji czy sobie jako artystce/
arty*cie. Tak zwane my*lenie projektowe, specy-
,czna nowomowa i logika wniosków mocno ogra-
niczaj( swobodn( ekspresj# i zmuszaj( do dzia"ania 
wbrew sobie. Struktura ka)dego projektu grantowe-
go czy stypendialnego wymaga osi(gni#cia z góry 
za"o)onych celów. W sztuce i&kulturze takie my*le-
nie zakrawa na absurd, podobnie jak wpisywanie 
tych rezultatów do tabelki mierzalnych wska%ników 
(+ ambientowa publiczno$&). System móg"by jednak 
dzia"a+ inaczej, lepiej. Jego s"abo*+ szczególnie ob-
jawi"a si# w czasie pandemii, kiedy powsta"o tysi(-
ce bezsensownych projektów w ramach wsparcia 
covidowego. W niektórych pa-stwach, na przyk"ad 
Niderlandach, wi#kszo*+ artystek i artystów jest sa-
mozatrudniona (prowadzenie ,rmy jednoosobowej 
jest du)o prostsze ni) w Polsce). W ramach wspar-
cia pandemicznego wiele z nich skorzysta"o z do*+ 
hojnej pomocy pa-stwa bez konieczno*ci sk"adania 
i realizacji sztucznie kreowanych projektów. Mo)e 
gdyby u nas by"o podobnie, realia *wiata sztuki 
okaza"yby si# zno*niejsze, a wyniki pracy lepsze? 
Wiele osób, a&tak)e organizacji pozarz(dowych, re-
zygnuje z realizacji projektów, szczególnie je*li wy-
magaj( do,nansowania oznaczaj(cego korzystanie 

ze wsparcia upolitycznionych urz#dów. Te ostatnie 
i tak wybieraj( pasuj(ce do ich preferencji podmioty  
(+ konkurs). (MP)

PRO GRAM

– (1) ogó" przedsi#wzi#+ sk"adaj(cych si# na *rod-
ki i strategie, za pomoc( których instytucja kultury 
realizuje swoj( wizj# i misj#, (2) pro,l programowy 
instytucji, który stanowi o&jej to)samo*ci. W wymia-
rze bie)(cym w programie instytucji zawieraj( si# 
aktywno*ci i dzia"ania realizowane przez szeroko po-
j#te grono twórczy- i twórców, szczególnie artystek 
i artystów oraz kuratorek i kuratorów, we wspó"pra-
cy z osobami dzia"aj(cymi w obszarach produkcji, 
projektowania, mediacji, animacji i edukacji, a tak-
)e zarz(dzania oraz specjalistkami i specjalistami, 
na przyk"ad w zakresie promocji i&administracji, jak 
i innymi przedstawicielkami i przedstawicielami za-
wodów wspó"tworz(cych pole wspó"czesnej sztuki. 
Coraz cz#*ciej do pracy nad programem – zarówno 
przygotowaniem, jak i wykonaniem – zaprasza si# 
tak)e ekspertki i ekspertów z&innych obszarów, na 
przyk"ad nauki, dzi#ki czemu mo)e on lepiej odpo-
wiada+ na potrzeby *rodowisk twórczych, lokal-
nych spo"eczno*ci oraz kadr kultury. Program de-
finiowany jest w&ró)nych obszarach, szczególnie 
artystycznym i badawczym, ale tak)e edukacyjnym 
i&spo"ecznym, co pozwala dostrzec zmian# zacho-
dz(c( w sposobie postrzegania misji instytucji kul-
tury. Coraz cz#*ciej na przyk"ad anga)uj( si# one 
w s(siedzkie inicjatywy, wspieraj(c je tym samym 
w odkrywaniu i piel#gnowaniu lokalnych to)samo*ci 
(+ wynajdowanie kontek"u). W dziedzinie sztuk wi-
zualnych g"ówne medium (g"ówny format) emanacji 
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programu stanowi( wystawa – projekt o okre*lonej 
tematyce i narracji – oraz osnute wokó" niego wyda-
rzenia (+ event), takie jak otwarcia i oprowadzania, 
spotkania i spacery, warsztaty i wyk"ady, akcje i per-
formanse, plenery, seminaria i konferencje, badania, 
wizyty studyjne i rezydencje artystyczne, równie) te 
wykraczaj(ce poza t# dyscyplin# albo o&charakterze 
cross-, inter- i multidyscyplinarnym. W czasie pan-
demii program w instytucjach kultury realizowany 
jest w formule na )ywo, hybrydowo i wirtualnie. (BN) 

PROSTO3KRZYWO

– ,lm Ryszarda Wa*ki Prosto-krzywa odnosi si# do 
kwestii dwuwymiarowo*ci medium ,lmu, jednocze*- 
nie daj(c widzom iluzj# bycia trójwymiarowym. Aby 
uwidoczni+ to zjawisko, re)yser nak"ada" na ,lmowe 
rejestracje rzeczywisto*ci czarne p"askie ,gury geo-
metryczne, które jak tajemnicze aple demaskowa"y 
potencja" filmowej iluzji i&pokus#, jakiej ulegamy, 
ogl(daj(c ,lmy. Ze zjawiskiem iluzji w odniesieniu do 
pewnych relacji przestrzennych, ale tak)e wszystkich 
innych zale)no*ci, mamy do czynienia do*+ cz#sto 
w instytucjach kultury. Sprzyja jej przede wszystkim 
nietransparentna struktura instytucjonalna, niejasny 
podzia" obowi(zków w zespole. To z kolei przek"ada 
si# na rozproszon( odpowiedzialno*+, gorsz( jako*+ 
pracy i w konsekwencji frustracj#. Wydaje si#, )e ry-
zyko ulegni#cia iluzji jest tym wi#ksze, im wi#ksza 
jest instytucja, cho+ zapewne mo)e si# zdarzy+ tak)e 
w nieumiej#tnie zarz(dzanym ma"ym zespole. Gdy 
struktura jest przejrzysta i&czytelna, a podzia" obo-
wi(zków jasny, sprawy tocz( si# bezproblemowo. 
Klarowna struktura i&czytelne procedury pozwalaj( 
unika+ „krzywych akcji”, wykorzystywania jednych 

kosztem drugich oraz braku odpowiedzialno*ci. 
Has"o "(czy si# z poj#ciem zarówno + rytmu, jak  
i + "atutu, gdy) po)(dana prostota i jasno*+ struk-
tury mo)e i powinna w pewnym stopniu wynika+ ze 
statutu. Struktura by"aby wobec rytmu tym, czym jest 
wobec niego choreogra,a – w&znacznym stopniu wa-
runkuje go. (MKu)

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE

– wyj(tkowe czasy wymagaj( wyj(tkowych *rodków. 
Wiedz( o&tym doskonale ci, którym przysz"o prowa-
dzi+ instytucje kultury w czasach #metoo, cancel 
culture, ci(g"ych „wojen hybrydowych” i neople-
miennych konfliktów podsycanych przez algoryt-
my mediów spo"eczno*ciowych oraz telewizyjne 
wiadomo*ci. W tych czasach pluralizm perspektyw 
kojarzy si# raczej z antagonizmem ni) bogactwem 
do*wiadcze-, a&galeryjny audience development 
(+ ambientowa publiczno$&) przypomina przechadz-
k# po polu minowym. W prezentowanym s"ownicz-
ku proponujemy zestaw subtelnych *rodków za-
radczych: + adaptacj%, + wynajdowanie kontekstu,  
+ dzielenie si%, + trosk% czy + rezyliencj%. Skupia-
j( si# one na budowaniu g"#bokich relacji mi#dzy 
instytucjami a ich z"o)onym otoczeniem, rozwija-
niu etyki wra)liwo*ci, odpowiedzialno*ci i wspó"-
twórczo*ci oraz +wiczeniu zdolno*ci do *wiadomej  
+ zmiany. Liderki i liderzy niektórych instytucji 
uciekaj( si# jednak do innych praktyk: gor(czkowej 
akumulacji zasobów, wzmacniania hierarchicznych 
struktur, a przede wszystkim cynicznego pog"#bia-
nia relacji z w"adz(, które zajmuje ich du)o bardziej 
ni) ws"uchiwanie si# w g"osy publiczno*ci, *rodo-
wisk twórczych i&zaanga)owanej reprezentacji spo-
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"ecze-stwa obywatelskiego. W trakcie trzydniowych 
obrad, które doprowadzi"y do powstania niniejsze-
go s"owniczka, opisan( powy)ej strategi# okre*lano 
)artobliwie jako „maszyzm” – przez nawi(zanie do 
Marii Anny („Maszy”) Potockiej, obecnej dyrektorki 
dwóch krakowskich instytucji: MOCAK-u i Bunkra 
Sztuki. W&istocie akumulacja w"adzy instytucjonal-
nej w jej r#kach – wbrew protestom lokalnych *rodo-
wisk twórczych i licznym g"osom sprzeciwu z innych 
cz#*ci kraju, w tym pochodz(cych od dyrekcji innych 
muzeów czy galerii [https://bit.ly/3oyylHD] – stano-
wi dobry przyk"ad omawianego zjawiska. Przejmuj(c 
Bunkier Sztuki w atmosferze skandalu, Maria Anna 
Potocka deklarowa"a, )e chce budowa+ instytucj# 
dla wszystkich (w domy*le: nie tylko dla garstki pro-
testuj(cych artystek i&artystów oraz kulturoznawców, 
którzy przejmuj( si# zanadto polityczno*ci( sztu-
ki – poj#t(, dodajmy, w kategoriach + emancypacji  
[https://bit.ly/3clN5Ux]). Przygl(daj(c si# obecne-
mu programowi instytucji – mi#dzy innymi wystawie 
Leszka Sobockiego Portrety krakowian, na której 
obok portretu prezydenta miasta znalaz" si# portret 
samej dyrektorki – mo)na doj*+ jednak do wniosku, 
)e nadrz#dnym celem jej dzia"a- by"o umacnia-
nie sojuszu z lokaln( w"adz(. To sojusz, który wy-
maga raczej obrony przed zewn#trzn( krytyk( ni)  
+ adaptowania si% do potrzeb i&pragnie- wypowiada-
nych przez obywatelki i obywateli. Warto podkre*li+, 
)e „maszyzm” to tylko skrót my*lowy, a przywo"any 
przyk"ad jest tylko jedn( z przestróg przed izolowa-
niem instytucji od spo"ecze-stwa obywatelskiego, 
nadmiern( akumulacj( w"adzy, uzale)nianiem ci(-
g"o*ci pracy instytucji od ci(g"o*ci jej zarz(du i nad-
u)yciami, jakie wynikaj( czasem z&(nieudolnych) prób 
koordynacji dzia"ania placówek, które funkcjonuj( 

w bliskim otoczeniu. W&wielu has"ach niniejszego 
s"owniczka troska o w"asn( to)samo*+ instytucji, 
spójno*+ jej dzia"ania i jego + d!ugie trwanie s( war-
to*ciowane pozytywnie. Wszystkie te has"a mog( 
przyjmowa+ jednak negatywne zabarwienie, a tro-
ska o ci(g"o*+ i poczucie sprawczo*ci mo)e przera-
dza+ si# w egoistyczny resentyment i paranoiczne  
próby „zbrojenia”. (AP)

PRZYWILEJ

– cecha charakterystyczna kultur patriarchalnych 
opartych na dominacji jednych nad drugimi, spe-
cjalne prawo, korzy*+, immunitet dany jedynie niektó-
rym, zestaw niezas"u)onych czy niewypracowanych 
bene,tów, status spo"eczny i kompetencje, którymi 
dysponuje jednostka lub grupa. Najcz#*ciej: miejsce 
w strukturze w"adzy, które zajmujesz i&które sprawia, 
)e „nie my*lisz o pewnych sprawach”, tak)e moment, 
gdy my*lisz, )e co* nie jest problemem, a jednak nim 
jest, tyle )e nie twoim – po prostu nie uznajesz cu-
dzego do*wiadczenia. Poj#cie *ci*le zwi(zane z ter-
minem „klasa”, który oznacza tyle co wdzi#k, gracja. 
Okre*lenie „klasa” zwi(zane jest ze stratyfikacj( 
(czyli uwarstwieniem) spo"ecze-stwa, w&którym po-
szczególne poziomy pozostaj( ze sob( w relacji hie-
rarchicznej – dotyczy tradycji patriarchalnej opartej 
na przemocy, na przyk"ad powiedzenie „klasa sama 
w&sobie” (+ nietykalni) dotyczy zamkni#cia na spo-
"eczn( osmoz# oraz przenikanie si# nurtów i&*rodo-
wisk. Inny termin pokrewny to „skarbiec” („sezam”), 
czyli charakterystyczna dla kultur patriarchalnych 
strategia w(skiej redystrybucji zasobów, a tym sa-
mym przywileju. Rada dla instytucji i osób: „watch 
your privilege”. (ET)
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RELACJE

– wszelkiego rodzaju powi(zania "(cz(ce ró)ne ak-
torki i ró)nych aktorów w mniej lub bardziej trwa"e 
ca"o*ci. Ogólnie mo)na wskaza+ trzy typy takich 
po"(cze-: stosunki (a&wi#c wszelkiego rodzaju wza-
jemne oddzia"ywania: wspó"praca, wp"yw, eksplo-
atacja, przemoc, wymiana), cechy aktorek i aktorów 
(w tym wypadku "(czy lub dzieli podobie-stwo, po-
czucie identy,kacji, fakt zale)no*ci, przywi(zanie 
odczuwane wzajemnie lub jednostronnie, mi"o*+ 
lub nienawi*+ odczuwana wobec czego* lub kogo*), 
okoliczno*ci (czasami tym, co "(czy, jest inny pod-
miot inicjuj(cy wspó"prac# kiedy indziej przymus 
instytucjonalny sprawiaj(cy, )e tworzymy zbioro-
wo*ci i grupy, albo obowi(zuj(cy w danej zbioro-
wo*ci zwyczaj wspó"dzia"ania lub grania przeciw-
ko innym). W wypadku instytucji kultury zazwyczaj 
obecne s( wszystkie trzy rodzaje relacji. Cz#*+ z nich 
jest wymuszona przez status tych organizacji i brak 
ich samowystarczalno*ci, cz#*+ wynika z poczucia 
obowi(zku albo uto)samiania si# z kim* lub czym*, 
cz#*+ za* jest niezaplanowanym skutkiem wynika-
j(cym z funkcjonowania w polu kultury. Relacje s( 
wi#c kluczowym aspektem funkcjonowania ka)dej 
instytucji kultury, poniewa) to one okre*laj(, czym 
ona jest. To one, a&nie jej dzia"ania, okre*laj( pozy-
cj# instytucji w polu kultury, mo)liwo*ci, jakimi ona 
dysponuje, jej przyporz(dkowanie klasowe lub *ro-
dowiskowe, wa)no*+ tego, co ona oferuje innym. 
Relacje maj( równie) charakter zwrotny – i to nawet 
wówczas, gdy s( jednostronne. Oznacza to z kolei, 
)e ka)de dzia"anie instytucji kultury podtrzymuje 
lub zmienia powi(zania konstytuuj(ce rzeczywi-
sto*+, wp"ywa na to, jak maj( si# inne aktorki i inni 
aktorzy, z którymi po*rednio lub bezpo*rednio jest 
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ona powi(zana. Dostrze)enie relacyjno*ci jako za-
sady okre*laj(cej funkcjonowanie instytucji kultury 
poci(ga za sob( zauwa)enie nie tylko tego, )e dys-
ponuj( one ogromn( + sprawczo$ci#, ale tak)e tego, 
)e s( one wspó"odpowiedzialne za pog"#bianie  
+ zrównowa'ono$ci. Dostrze)enie relacyjno*ci po-
ci(ga jednak za sob( niebezpiecze-stwo b"#dnego 
jej zinterpretowania jako braku wp"ywu na cokol-
wiek, co z kolei mo)e sprzyja+ + dryfowi. (MKr)

RELACJE Z KO$CIO!EM

RESEARCH

– niewidzialna praca instytucji i zaanga)owanych 
w ni( podmiotów. Podobnie jak us"ugi porz(dkowe 
i organizacyjne, bywa zlecany na zewn(trz (outso-
urcing). Research dobrze jest przeprowadzi+ do-
brze, i to na ka)dym poziomie )ycia instytucji: od jej 
koncepcji przez wypracowywanie formu"y dzia"al-
no*ci a) po efektowne wypusty w postaci eventów  
(+ event). Research mo)e by+ argumentem w deba-
cie o tym, kim staje si# kuratorka czy kurator, gdy nie 
mo)e by+ wy"(cznie komisarzem wystawy. Przydaje 
si# do nadziewania p(czka (wystawy, programu) na-
dzieniem (kontekstem). Kiepski research wychodzi 
w praniu, a cho+ bywa g"ównie przedmiotem kulu-
arowych dyskusji, cz#sto wyp"ywa na wierzch w&po-
staci gorzkich recenzji – wobec takiej oliwy trzeba 
bi+ si# w pier*, je)eli zale)y nam na wiarygodno*ci. 
Niektórzy uwa)aj(, )e obra)aj( si# tylko pokojówki, 
ale tendencja ta jest obserwowalna zazwyczaj w ka-
*cie patrz(cych z góry i sparanoizowanych zajmo-
wan( obecnie pozycj(. (AW)

REZYLIENCJA

– zdolno*+ przystosowywania si# do zmieniaj(cych 
si# warunków i&odzyskiwania si" w obliczu spo-
"ecznych zak"óce-, kon1iktów, kl#sk )ywio"owych, 
katastrof. Poj#cie to funkcjonuje w wielu dyscy-
plinach: matematyce, fizyce, psychologii, dizajnie 
i&architekturze. Oznacza projektowanie odporne 
na istniej(c( lub prognozowan( zmian# klimatu 
i wynikaj(ce z tego bezpo*rednie zagro)enia. Jest 
czym* innym ni) projektowanie zrównowa)one, 
poniewa) wi()e si# raczej z brakiem, niepewno-
*ci(, nieci(g"o*ci(. Jest odpowiedzi( na globalny 
kryzys, ale koncentruje si# na rozwijaniu lokalnych 
scenariuszy i&rozwi(za- (+ baza). Kojarzona najcz#-
*ciej z architektur( i miejsk( infrastruktur(, szcze-
gólnie w&wymiarze zagro)e- powodziowych, idea 
projektowania rezylientnego jest stosowana do 
wszystkich obszarów dizajnu, których celem jest 
zaspokajanie najbardziej podstawowych potrzeb 
cz"owieka i otaczaj(cego go ekosystemu. Nale)( do 
nich mi#dzy innymi takie warto*ci jak sprawiedliwy 
dost#p do wody pitnej, higieny, dobrostanu emo-
cjonalnego, energii, zdrowego powietrza i )ywno*ci 
(+ troska). St(d projektowanie rezylientne za swój 
cel stawia projektowanie ca"ych systemów wypo-
sa)onych w odporne produkty i us"ugi. Jego przed- 
stawicielki i przedstawiciele wznosz( niskoemi-
syjne lub nieemisyjne budynki i&obiekty infrastruk-
turalne odporne na wy"adowania atmosferyczne,  
utrat# energii i dost#pu do wody, przerwy w dzia"aniu 
s"u)b komunalnych, koncentruj( si# na lokalnych za-
sobach, lokalnym systemie dostaw )ywno*ci i wspie-
raniu zró)nicowanych spo"ecznie wspólnot. Elemen-
tem wyró)niaj(cym jest faworyzowanie spo"ecznych 
obiektów, które mog( s"u)y+ jako miejsca wspólne 
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podczas sytuacji awaryjnych, wyposa)onych w alter-
natywny obieg wody, energii elektrycznej i skomu-
nikowanych z infrastruktur( ratunkow( i zdrowotn(. 
Lokale wyborcze w&galeriach? By"o! Czas na sanato-
ria i szpitale. (KR)

RODZICE

– okre*lenie zarówno pozytywne, jak i negatywne. 
Z jednej strony odnosi si# do braku samodzielno*ci, 
sprawczo*ci i wysokiej elitarno*ci ()ycie na gar-
nuszku). Z drugiej strony – bez wsparcia rodziców 
wi#ksza cz#*+ prekariatu nie mog"aby pracowa+ 
w kulturze. „Dokonuj(c porównania powy)szych da-
nych ze skal( dochodów ze sprzeda)y dzie" sztuki, 
dowiadujemy si#, )e dla znakomitej wi#kszo*ci osób 
zaanga)owanych w tworzenie pola sztuki w Polsce 
pomoc rodziny ma w istocie wi#kszy udzia" w do-
chodach ni) sprzeda) prac czy stypendia. Tak wyso-
ki udzia" transferów ekonomicznych spoza pola sztu-
ki (wsparcie bliskich na poziomie bliskim dochodom 
z rynku sztuki) wskazuje na to, )e osobom pracuj(-
cym w polu sztuki niezwykle trudno osi(gn(+ ekono-
miczn( niezale)no*+, a&sama obecno*+ i aktywno*+ 
w polu w d"u)szej perspektywie uzale)niona jest od 
,nansowego wsparcia najbli)szych” [Fabryka sztuki, 
Warszawa 2014, s. 193]. Powód, dla którego istnieje 
kategoria „rodzice”, jest oczywisty – niskie zarobki 
(+ kapu"a; +netto). (YB)

RUCHOMY TARGET

– okre*lenie powsta"e w wyniku po"(czenia frazeolo-
gizmu „ruchomy cel” z&biurokratyczn( nowomow(. 
S"owo „target” oznacza w j#zyku angielskim tyle, co 

„cel”. Do polszczyzny przenikn#"o wraz z technikami 
marketingu (+ dymienie), które opieraj( si# na do-
stosowywaniu dzia"a- promocyjnych lub PR-owych 
do potrzeb i pragnie- konkretnych odbiorców („tar-
getowanie” lub „segmentacja”). Targetowanie to 
chleb powszedni instytucji kultury. Ilekro+ instytu-
cja stara si# o tak zwane dotacje celowe (a wi#c 
granty) na planowane dzia"ania, w odpowiedniej 
sekcji wniosku musi wskaza+ „grupy odbiorców 
docelowych”. Dla zawodowych fundraiserów to nie 
tylko chleb powszedni, ale tak)e bu"ka z mas"em – 
zazwyczaj ich zadanie ogranicza si# do parafrazy 
wytycznych ze strony grantodawców i kilku dopi-
sków-sztuczek, które sprawdzaj( si# niezawodnie. 
Kto nie chcia"by wspiera+ dzia"a- skierowanych do 
osób starszych (samotnych), m"odzie)y szkolnej 
(z problemami) lub osób z&niepe"nosprawno*cia-
mi (mnogimi) jednocze*nie? Nawet je*li nie ka)dy 
wy"o)y"by na nie pieni(dze z w"asnej kieszeni, to 
akceptacj# dla takich dzia"a- (z publicznych pieni#-
dzy) mo)na chyba uzna+ za powszechn(. I dobrze. 
Problem pojawia si# jednak gdzie indziej (lub w&in-
nym miejscu na osi czasu). Po zako-czeniu licz-
nych projektów do*+ trudno wykaza+ bowiem, czy 
wskazania w rozwlek"ych wnioskach okaza"y si# 
trafne. Kiedy w strategiach targetowania instytucje 
ponosz( kl#ski, swoim rozczarowaniem nie chc( – 
rzecz jasna – dzieli+ si# w raportach. Czasami przez 
w"asn( nieostro)no*+ nie dysponuj( odpowiedni( 
dokumentacj(, a czasem – przez wzgl(d na specy,-
k# realizowanych dzia"a- – nie s( nawet w&stanie jej 
wytworzy+. Targetowanie staje si# w"a*nie dlatego 
przyczyn( licznych frustracji. Aby ich unikn(+, w nie-
których instytucjach dyrekcja i zespo"y kuratorskie 
przekazuj( cz#*+ swojej w"adzy dzia"om marketingu 
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i fundraiserom. „Rozwój publiczno*ci” staje si# wów-
czas – z ró)nym skutkiem (uwzgl#dnianie warunków 
dost#pu i komunikacji z publiczno*ci( w&planowaniu 
ca"ego programu – do czego nak"aniaj( specjali*ci 
do spraw audience development – jest praktyk( 
godn( pochwa"y, lecz gdy ci#)ar rozwijania publiki 
spoczywa przede wszystkim na zespo"ach marke-
tingowych, a nie jest roz"o)ony równomiernie na 
wszystkie dzia"y, rezultaty mog( okaza+ si# op"aka-
ne) – motorem nap#dowym organizacji, przyczyn(, 
a nie wynikiem dzia"a- wystawienniczych czy per-
formatywnych (+ program). Kiedy indziej szefostwo 
placówki przyjmuje strategi# cyniczn(: si#ga po 
*rodki na dzia"ania przeznaczone dla grup wyklu-
czonych, cho+ na co dzie- nie zabiega o ich uwag# 
(a czasem przeznacza nawet wspomniane *rodki na 
dzia"ania, o których grupy docelowe dowiaduj( si# 
z&trudem lub wcale). Wielu innych bawi si# jednak 
wci() – metod( prób i&b"#dów – w&tra,anie  w rucho-
my target, który wymyka si# z pola widzenia. Przez 
wzgl(d na brak wiedzy o dopasowaniu do potrzeb 
i przestrzeni komunikacyjnej odbiorców ta gra cz#-
sto idzie na marne, niekiedy za* mimo najlepszych 
ch#ci )adna ze strategii rozgrywki nie przynosi insty-
tucji korzy*ci. Ostatecznie o pomy*lnym rozliczeniu 
dotacji decyduj( nie tylko (lub nie decyduj( wcale) 
grupy docelowe, lecz ogólne statystyki odwiedzaj(-
cych. Najlepiej, by by"y co najmniej czterocyfrowe 
(+ ambientowa publiczno$&). W artykule Museums as 
Constitutions. A Commentary on Constitutions and 
Constitution Making [„Law, Culture and the Huma-
nities” 2013, s. 1–14] teoretyczka prawa, muzeolo)ka 
i artystka Stacy Douglas porównuje instytucje sztuki 
z konstytucjami. Jej zdaniem, zarówno te pierwsze, 
jak i te drugie odgrywaj( w *rodowisku spo"ecznym 

podobn( rol# – dostarczaj( wspólnocie narz#dzi 
reprezentacji. Muzea i konstytucje to – s"owem – 
lustra, w których wspólnota mo)e si# przejrze+, by 
odnale%+ tam swoje podobie-stwo. Poniewa) zwier-
ciad"a bywaj( jednak krzywe (lub zwyczajnie za w(-
skie), praca muzealnicza i prawodawcza polega na 
ich ci(g"ym dopasowywaniu do potrzeb spo"ecze--
stwa. Na rozwój publiczno*ci oraz fundraising we 
wspó"czesnych instytucjach warto spojrze+ w"a*nie 
w *wietle omawianego porównania. Z&jednej strony 
sukcesów w targetowaniu nie odniesie nigdy insty-
tucja, która ignoruje rzeczywist( demogra,# w"asnej 
publiczno*ci i nie traktuje z nale)yt( powag( swo-
jej reprezentacyjnej funkcji (t# mo)e wype"nia+ na 
wiele sposobów – od instalowania u"atwie- dost#pu 
dla niepe"nosprawnych przez budow# urozmaiconej 
kolekcji i wzbogacanie programu publicznego po 
*wiadomy i spo"ecznie odpowiedzialny PR). Z drugiej 
strony dzia"ania wielu twórczych i odpowiedzialnych 
instytucji niwecz( organizatorzy (+ organizator), dla 
których ramowe statystyki odwiedzin stanowi( lep-
sze upowa)nienie dzia"a- w sektorze kultury ni) 
rzeczywiste korzy*ci p"yn(ce z nich dla konkretnych 
warstw demogra,cznych. Targety zawsze b#d( ru-
chome – przy odrobinie dobrej woli ze strony insty-
tucji i organizatorów mo)na jednak podj(+ zadanie 
ich uwa)nego *ledzenia, zamiast strzela+ do nich na 
o*lep (+ wynajdowanie kontek"u). (AP)

RYTM

– wydaje si#, )e destabilizacja, nieustanna restruk- 
turyzacja, jednocze*nie rozwój biurokracji, rozchwia- 
nie systemu, brak ci(g"o*ci procedur i decyzji to 
nieod"(czne elementy porz(dku, w którym )yje-
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my. Wszystko to, wzmocnione zjawiskiem „granto-
zy”, czyli ci(giem pozyskiwania i terminowego roz- 
liczania dotacji celowych (+ deadline) oraz wyni-
kaj(c( z&nich konieczno*ci( szybkiego przewa)nie 
realizowania zada- (+ projekt). Opisana sytuacja 
powoduje, )e egzystujemy w nieustannym chaosie 
i po*piechu, w którym trudno o&jakiekolwiek poczu-
cie stabilizacji, systematyczno*ci i szerszego planu. 
Problemy te dodatkowo nasili"y si# w wyniku pande-
mii. Cykl funkcjonowania wi#kszo*ci instytucji kultu-
ry przypomina bicie serca osoby cierpi(cej na ci#)k( 
arytmi#. Zw"aszcza pod koniec roku kalendarzowego 
s( to palpitacje prowadz(ce do stanu przedzawa"o-
wego. Czasem z kolei jest to bezruch. Istniej( instytu-
cje pozostaj(ce w wiecznym bezruchu (brak widocz-
nego dla odbiorców dzia"ania, na przyk"ad istotnych 
wystaw czasowych czy prowadzonych bada- + blob). 
Nie zmienia to faktu, )e cz"onkinie i cz"onkowie ze-
spo"u i tak funkcjonuj( w&gor(czkowej bi#)(czce i po-
czuciu sta"ego zm#czenia przy jednoczesnym braku 
+ sprawczo$ci. Jednym z kluczowych aspektów pro-
wadzenia instytucji kultury jest wprawienie jej w taki 
ruch i rytm, który b#dzie mo)liwy do podchwycenia 
przez ca"y zespó" (+ uspójnianie). W realnym *wiecie 
jest to trudne do osi(gni#cia. Trzeba pami#ta+ o tym, 
)e jedni m#cz( si# szybciej ni) inni, niektórzy spraw-
dz( si# *wietnie w pracy indywidualnej, inni za* w ze-
spo"owej. S( w*ród nas d"ugo- i krótkodystansowcy. 
Wyzwaniem dla + dyrektorki/dyrektora instytucji jest 
poznanie i zrozumienie swoich pracownic i pracow-
ników w&takim stopniu, )eby mogli p"ynnie w"(czy+ 
w rytm instytucji rytm w"asny. A wszystko to wobec 
szarpanego rytmu reszty rzeczywisto*ci. Trudne, 
ale istniej( przyk"ady *wiadcz(ce o&tym, )e mo)liwe.  
Niemal. (MKu)
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SCHRONISKO

– pozytywny model instytucji kultury jako placówki 
udzielaj(cej wsparcia twórczyniom i twórcom oraz 
zapewniaj(cej schronienie praktykom pozasyste- 
mowym, reaguj(cej na wyj(tkowe potrzeby i zdolnej 
do znajdowania rozwi(za- w sytuacjach nadzwy-
czajnych. Przy tym model schroniska to co* wi#cej 
ni) przyjazne rezydencje artystyczne, domy pracy 
twórczej czy przestrzenie otwarte dla kontrkultury. 
Relacyjna etyka + troski, która w ramach tej koncep-
cji organizuje instytucj#, ma z za"o)enia emanowa+ 
na jej zewn#trze, czyni(c z niej azyl dla wszystkich, 
którzy potrzebuj( na chwil# uciec przed szarug( 
spo"ecznego krajobrazu. Muzeum czy galeria po-
winny by+ miejscem, gdzie b#dziemy mieli ochot# 
na chwil# wej*+, by dostrzec alternatyw# dla wizji 
*wiata. Albo po prostu powinny by+ dobrym, przyja-
znym miejscem na wagary. (BPO)

SEKTOR 2.5

inaczej: NGO-izacja instytucji kultury – okre*lenie 
ukazuj(ce miejsce, w którym w&systemie sektorów 
gospodarczych znajduj( si# cz#sto pa-stwowe insty-
tucje. S( one, w teorii, cz#*ci( sektora publicznego, 
w praktyce jednak, przez zubo)enie i niewystarcza-
j(ce zasoby (w&tym ludzkie), przypominaj( bardziej 
organizacje pozarz(dowe, stanowi(ce tak zwany 
trzeci sektor. Na przyk"ad osoba odpowiadaj(ca za 
program merytoryczny pe"ni jednocze*nie funkcj# 
producenck(, porz(dkow(, a czasami nawet ksi#go-
w( (+ ASAP). Taka sytuacja odbija si# negatywnie 
na urzeczywistnianiu misji instytucji oraz prowadzi 
do wypalenia i frustracji pracowników. Kolejnym 
aspektem przynale)no*ci do sektora 2.5 jest pe"na 

zale)no*+ dzia"alno*ci od pozyskiwanych grantów 
(+ kapu"a). Przestrze- mi#dzysektorowa jest do*+ 
powszechnym zjawiskiem tam, gdzie priorytety fi-
nansowe organizatorów – a s( nimi najcz#*ciej sa-
morz(dy – ulegaj( zmianom kosztem kultury. (MB) 

SIEDZIBA /BUDYNEK 0

– ka)da instytucja, oprócz tworz(cych j( osób (ze-
spo"u, artystek i artystów, publiczno*ci), to tak)e jej 
materialny aspekt: budynek, w którym si# znajduje, 
i&zasoby, którymi dysponuje. Odpowiednia lokalizacja 
siedziby mo)e pozytywnie wp"ywa+ na frekwencj#, 
anga)uj(c do obioru dzia"a- tak zwanych przypad-
kowych przechodniów. Z&drugiej strony organizacje 
prowadz(ce wyrazisty program maj( moc tworze-
nia „miejsca” tam, gdzie wcze*niej nikt nie zagl(da"  
(+ trzecie miejsce). Siedziba decyduje równie) 
o skali programu – im wi#ksza powierzchnia wy-
stawiennicza, tym szersze mo)liwo*ci ekspozycyj-
ne, z kolei historia danego budynku mo)e sta+ si# 
punktem odniesienia dla dzia"alno*ci programowej  
(+ wynajdowanie kontek"u). Architektoniczny aspekt 
przestrzeni wystawienniczej, któr( dysponuje dana 
instytucja, definiowa+ b#dzie równie) charakter 
i wyraz scenogra,czny wystaw przez ni( organizo-
wanych. Dysponuj(ca wielkimi, wysokimi salami 
instytucja b#dzie mog"a pozwoli+ sobie na realiza-
cj# spektakularnych scenogra,i zmieniaj(cych si# 
z ka)d( kolejn( wystaw(. Strategia taka pozostaje 
niedost#pna dla instytucji, której przestrze- wysta-
wiennicza rozcz"onkowana jest na kilka, kilkana*cie 
mniejszych pomieszcze-. Du)a siedziba to jednak 
równie) potencjalnie du)e problemy – koszty zwi(-
zane z jej utrzymaniem i eksploatacj( mog( sta+ si# 
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kul( u nogi instytucji, konsumuj(c( wszystkie *rodki 
,nansowe i niepozostawiaj(c( *rodków na dzia"ania 
programowe (+ dworzec). (S*)

SKALA

– zasi#g, pole oddzia"ywania, frekwencja, czyli po-
j#cia szczególnie wa)ne w ka)dej instytucji kultury, 
a najbardziej w okresie przygotowywania ko-cowo-
rocznych sprawozda- i&ewaluacji. W powszechnej 
*wiadomo*ci skala pozostaje wprost proporcjonal-
na do bud)etu, którym dysponuje instytucja. Skala 
wp"ywu mo)e by+ ró)na – lokalna (komunikat docie-
ra do sta"ej, najbli)szej publiczno*ci) i mi#dzynaro-
dowa (w tym wypadku instytucja mówi równie) do 
osób, które niekoniecznie odwiedzaj( jej fizyczn( 
siedzib#) – oraz ró)ni+ si# poziomem z"o)ono*ci, 
pocz(wszy od "atwych w odbiorze dzia"a- progra-
mowych, które umo)liwiaj( mi"e sp#dzenie wolne-
go czasu, a) po wymagaj(ce projekty dyskursywne, 
które z za"o)enia g"#boko oddzia"uj( na publiczno*+ 
(+ obiecanki cacanki). Pole oddzia"ywania b#dzie si# 
równie) ró)ni+ w zale)no*ci od medium wybierane-
go do przeprowadzenia dzia"a- – projekty maj(ce 
swoje odwzorowanie w ,zycznej przestrzeni wyka)( 
mniejszy potencja" oddzia"ywania ni) tre*ci rozpo-
wszechniaj(ce si# wiralowo w przestrzeni medial-
nej i&internetowej. Ka)da instytucja, planuj(c swoj( 
dzia"alno*+ programow(, musi pozycjonowa+ si# 
gdzie* mi#dzy skrajnymi punktami na tej skali: mó-
wi+ o sprawach lokalnych w sposób interesuj(cy dla 
globalnej spo"eczno*ci – i odwrotnie. Do dyspozycji 
jest ca"y arsena" kana"ów, *rodków i dzia"a- tra,a-
j(cych do ró)nych osób: pocz(wszy od tradycyjnej 
dzia"alno*ci wystawienniczej, przez wydawnictwa 

i obecno*+ w Internecie, na programach dyskursyw-
nych ko-cz(c (+ dymienie). (S*)

S!ABI AKTORZY POLA

– grupa podobna do ciemnej materii *wiata sztuki 
Gregory’ego Sholette’a, lecz pozbawiona potencja"u 
wzniecenia rewolucji na w"asnych zasadach. S"abi 
aktorzy pola wymykaj( si# jednoznacznej charakte-
rystyce, zwykle bowiem cechuje ich brak wspólnych 
interesów i w"a*ciwo*ci. Jedno, co mo)na o nich 
powiedzie+: nie rozdaj( kart, nie wywieraj( wp"y-
wu, s( ledwie widoczni. Powody s"abo*ci s( ró)ne 
– czasem systemowe, czasem losowe. Rzadko or-
ganizuj( enklawy w celu zabezpieczenia dora%nego 
interesu. W*ród nich mo)na wyró)ni+ dwie strategie 
dzia"ania: pogodzenie si# z w"asn( pozycj( i&walk#. 
Cho+ stanowi( wentyl bezpiecze-stwa dla ogó"u 
produkcji artystycznej i funkcjonuj( jako argument 
za ró)norodno*ci( )ycia artystycznego, to i tak znaj-
duj( si# poza polem widzenia. Jako instytucje bywa-
j( akwariami dla nowego narybku, w*ród którego 
cz#*+ zostaje zassana do silniejszych podmiotów. 
Bywa jednak, )e staj( si# spadochronami do utrzy-
mywania si# ze sztuki niegdysiejszych sezonowych 
gwiazd (+ klub kokosa). Bior(c pod uwag# ró)ne ka-
pita"y, ich s"abo*+ jest subiektywna – s( nimi pr#)nie 
dzia"aj(ce instytucje z marginesu pola, jak i artystki 
po trzydziestym pi(tym roku )ycia bez opieki galeryj-
nej. W samych instytucjach bywaj( nimi wszyscy ci, 
których niedostrzegana praca podtrzymuje funkcjo-
nowanie organizmu-struktury. (AW)
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SOLIDNA FIRMA

– kluczowa dla powodzenia przedsi#wzi#cia posta-
wa pracownic i&pracowników instytucji. W domy- 
*le odnosi si# do producentki lub producenta, któ-
rzy sprawnie "(cz( umiej#tno*ci komunikacyjne, 
gra,czne i organizacyjne. Solidna ,rma to cz"owiek 
wielofunkcyjny i niezawodny, który w wypadku kry-
zysu (czyli przy ka)dej wystawie) zawsze zachowu-
je zimn( krew. Samodzielnie rozwi(zuje problemy 
lub "(czy osoby na innych stanowiskach w inten-
cji osi(gni#cia zaplanowanego celu. Solidna ,rma 
dba tak)e o dobry wizerunek instytucji na zewn(trz. 
Niestety, zbyt cz#sto to osoba niedoceniana ,nan-
sowo i niewidzialna, co podnosi ryzyko wyst(pienia 
kryzysu zawodowego lub zmiany sektora zatrudnie-
nia (+ wypalanie). Solidna ,rma mo)e si# odnosi+ 
tak)e do samej instytucji jako miejsca równych 
warunków pracy, które wynagradza kadr# i wspó"-
pracowników na czas, dba o&interesy lokalnej spo-
"eczno*ci czy wspiera artystki i artystów w kryzysie.  
(+ komplementarno$&) (MG)

SPOTKANIE

– (1) metoda zarz(dzania + zespo!em, polegaj(ca 
na braku zachowania proporcji mi#dzy czasem 
przeznaczonym na bezowocne dyskusje i omawia-
nie strategii oraz przysz"ych dzia"a- a rzeczywistym 
+ dzia!aniem, (2) d()enie instytucji do stosowa-
nia korporacyjnych metod zarz(dzania projektami 
nieprzystosowanych do realiów pracy w kulturze,  
(3) stwarzanie pozorów mniej hierarchicznej i bar-
dziej demokratycznej struktury podejmowania de-
cyzji w instytucji. (YB)

SPOZA WARSZAWY

– popularne w stolicy okre*lenie osób nieb#d(cych 
cz#*ci( jej *rodowiska artystycznego. Wynika z po-
czucia wa)no*ci, wielko*ci, przede wszystkim za* 
wi#kszych mo)liwo*ci i rozbudowanych mechani-
zmów wsparcia twórczy- i twórców sztuki mieszka-
j(cych w Warszawie. Jest potwierdzeniem centrycz-
no*ci *rodowiska, de facto to termin wykluczaj(cy 
reszt# Polski z szerszego obiegu sztuki. Jednocze*- 
nie funkcjonuje antonim u)ywany na „prowincji” – 
Warszawka. Jest okre*leniem pejoratywnym, który 
wynika z zazdro*ci, poczucia mniejszych mo)liwo-
*ci, mniejszej widoczno*ci w polskim *wiecie sztuki. 
U)ywa si# go w stosunku do osób i instytucji ze *ro- 
dowiska warszawskiego, nale)(cych do + uk!adu. 
Oba te terminy wzajemnie si# wzmacniaj( i s( skut-
kiem zamkni#tych *rodowisk artystycznych oraz 
braku komunikacji i ch#ci wspó"pracy (+ derby). (YB)

SPRAWCZO$.

– zdolno*+ do czynienia ró)nicy, sprawiania, aby 
rzeczy dzia"y si# inaczej ni) w warunkach braku ta-
kiego wp"ywu. 'eby bezkszta"tne (+ blob) ulega"o 
formowaniu, a&zintegrowane – rozpadowi. 'eby brak 
dzia"ania stawa" si# aktywno*ci(, a nadaktywno*+ 
– wyciszeniem. 'eby z"e stawa"o si# dobre, a to, co 
bezsensowne, wype"ni"y znaczenia. Sprawczo*+ 
zatem to po prostu w"adza. B"#dnie czasami rozpo-
znawana jako panowanie nad kim* lub nad czym*, 
a wi#c jako hierarchiczny rodzaj zwi(zku, w którym 
kto* musi straci+, by zyska" kto* inny. Du)o lepiej 
rozumie+ j( jako relacyjn( zdolno*+ do mobilizowa-
nia ró)norodnych zasobów. Sprawczo*+ to bowiem 
umiej#tno*+ spowodowania, )eby pojawi"o si# dzia-
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"anie. Do tego za* potrzeba energii, motywacji, na-
rz#dzi, wiedzy oraz umiej#tno*ci, zdolno*ci do prze-
konywania innych, )e warto, wytrwa"o*ci, posiadania 
miejsc, czasu i&pieni#dzy (+ powo!anie). Oznacza to, 
)e sprawczo*+ z de,nicji jest relacyjna, przemiesz-
cza si# bowiem mi#dzy ró)nymi aktorami, przedmio-
tami, *rodowiskami, organizacjami, decydentami. 
Wszyscy oni sobie co* nawzajem umo)liwiaj( lub 
uniemo)liwiaj(, staj(c si# przez to wzajemnie od sie-
bie zale)ni – i to oboj#tnie, kim s( i jakie miejsce zaj-
muj( w&strukturze instytucji. Sprawczo*+ to wi#c nie 
tyle sprawno*+ w dzia"aniu, skuteczno*+, ile raczej 
aktywno*ci splataj(ce ze sob( w nierozerwalne ca"o-
*ci to, co dot(d funkcjonowa"o osobno. Sprawczo*+ 
bywa nadmiernie fetyszyzowana jako g"ówny cel dzia-
"ania instytucji kultury. Nic w tym zreszt( dziwnego, 
wszak cz#sto cierpi( one z powodu poczucia braku 
wp"ywu, sensu, bezskuteczno*ci stara-. Problem 
polega na tym, )e chwilowe odzyskiwanie poczucia 
sprawczo*ci nie jest tym samym, co sprawczo*+ 
w proponowanym tu rozumieniu, i&raczej szkodzi 
dobru publicznemu, ni) je wzmacnia, stanowi(c tym 
samym zagro)enie dla + zrównowa'ono$ci. (MKr)

STACJA OBS!UGOWA

– (1) instytucja widziana z perspektywy „automo-
bilnych” artystek i&artystów lub innych osób wspó"-
pracuj(cych, którzy zatrzymuj( si# tam zaledwie 
na chwil#, przy okazji, po drodze gdzie indziej,  
(2) organizacja, która *wiadomie opiera swój pro-
gram, swoj( mark# i swoje relacje z otoczeniem na 
tymczasowych, oportunistycznych interakcjach, 
podtrzymuj(c przy tym prekarn( kultur# pracy 
i przyczyniaj(c si# do fetyszyzacji mobilno*ci kosz-

tem uczciwych warunków zatrudnienia czy spójnej 
wizji programowej. W tek*cie The road to sustaina-
ble creativity [„Galáxia” 2015, nr 30, s. 6–19] holen-
derski socjolog kultury Pascal Gielen przekonuje, )e 
nowoczesny paradygmat autonomii sztuki zosta" za-
st(piony w&drugiej po"owie XX wieku „automobilno-
*ci(”. Lwia cz#*+ wspó"czesnych artystek i&artystów 
nie pracuje ju) w zaciszu swoich pracowni – a wi#c 
w przestrzeni prywatnej – nad dzie"ami, które bez tru-
du mo)na wyabstrahowa+ pó%niej z kontekstu eks-
pozycji. Pracuj( raczej w trybie site- i time-speci(c. 
Dopasowuj( prace do miejsca i czasu, w których ma 
nast(pi+ ich prezentacja, a proces twórczy zbiega 
si# coraz *ci*lej z momentem upublicznienia. Z kolei 
muzea i galerie przesta"y by+ wielkimi archiwami. S( 
raczej domami produkcyjnymi, od których zasobów 
artystki i arty*ci uzale)niaj( si# z du)( "atwo*ci( – 
jakkolwiek zazwyczaj wchodz( z nimi w tymczaso-
we, oportunistyczne relacje (+ niebezpieczne zwi#zki). 
Emblematyczny twórca prze"omu XX i XXI wieku by" 
jet-setterem – przebywa" wci() drog# od biennale do 
biennale, od galerii do galerii, od muzeum do mu-
zeum. Globalny kryzys ekonomiczny z lat 2007–2009 
i pandemia COVID-19 zwery,kowa"y jednak zasad-
no*+ pracy w takim trybie na d"u)sz( met#. Restruk-
turyzacje, ci#cia bud)etowe i zamykanie instytucji – 
cho+by tymczasowe – uniemo)liwi"y wielu artystkom 
i artystom trwanie w ci(g"ym ruchu i zmusi"y ich do 
poszukiwania dodatkowych %róde" zarobku lub grun-
townego przebudowania swoich praktyk twórczych. 
Wymusi"y tak)e na instytucjach zmian# stosunku do 
swojego otoczenia i wi#ksz( uwa)no*+ w wydatko-
waniu *rodków (+ kapu"a). Liczne z tych przemian 
obrazuj( negatywne skutki kryzysowej polityki za-
ciskania pasa (jak i tendencj# opinii publicznej do 
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deprecjacji kultury na rzecz biznesu i rynków ,nan-
sowych). Jest jednak szansa, )e w d"u)szej perspek-
tywie kryzysowe do*wiadczenie przyniesie równie) 
pozytywne rezultaty. By+ mo)e instytucje naucz( si# 
budowa+ trwalsze relacje zarówno ze swoj( publicz-
no*ci( i s(siedztwem, jak i z samymi artystkami i ar-
tystami. 'eby przywo"a+ motto kuratorów Brussels 
Biennale z 2008 roku – Einmal ist keinmal [M.&Hlava-
jova, C. Esche, The Making of ‘Once is Nothing’. How 
to Say No while Still Saying Yes?, „Open” 2009, nr 6, 
s. 94–102]. Raz to za ma"o… (AP)

STATUT

– zapisane regu"y, którymi rz(dzi si# instytucja. Do-
kument wa)niejszy od + siedziby i&logotypu. Bez 
tych drugich bowiem mo)na istnie+ (co nie zna-
czy, )e funkcjonowa+), statut za* warunkuje byt. To 
kamie- w#gielny ka)dej organizacji – od wielkich 
muzeów przez najmniejsze organizacje pozarz(-
dowe. Zbiera i porz(dkuje zasady, okre*la priory-
tety i cele, zarówno zawiera informacje dotycz(ce 
sposobu formalnego funkcjonowania, jak i nadaje 
kierunek merytoryczny (+ program). Wspomniane 
cele – ogólne lub szczegó"owe – mog( i powinny 
by+ zbie)ne i spójne z misj( instytucji. Statut mo-
cuje instytucj# w systemie prawnym pa-stwa. Jest 
jej kotwic( wobec obowi(zuj(cych przepisów i nie 
mo)e by+ niezgodny z prawem. Statut mo)e by+ 
jednym z istotnych czynników, które b#d( stanowi+  
o statusie instytucji, czyli o jej pozycji, kondycji, zna-
czeniu w przysz"o*ci, dlatego koniecznie nale)y mu 
po*wi#ci+ uwag#. (MKu)

STYCZE4

– niegospodarna oszcz#dno*+. Je*li + grudzie( sta-
nowi ,gur# wydatków, które s( mo)liwe dzi#ki oka-
zjonalnej nadwy)ce funduszy, to stycze- stanowi jej 
rewers – ,gur# „pracy jak zwykle” w warunkach ci(-
g"ego zaciskania pasa (austerity). Styczniowy powrót 
do normy po zasobnym grudniu zazwyczaj nie wi()e 
si# wcale ze zmian( priorytetów programowych, od-
wo"ywaniem wydarze- (+  event) i ograniczeniem 
ambicji. Du)o cz#*ciej polega raczej na „skrawaniu 
brzegów”, powtarzaniu mantr do zdrowego rozs(d-
ku, +wiczeniu zdolno*ci do kompromisu i multitas- 
kingu. Stycze- to miesi(c, w którym Google Trans-
late mo)e zast(pi+ z powodzeniem zawodowego 
t"umacza, scenogra,e wystaw powstaj( z&gotowych 
prefabrykatów (czytaj: pozosta"o*ci po poprzednich 
wystawach), a najciemniejsze zakamarki magazy-
nów technicznych zostaj( odkurzone (w nadziei, 
)e ujawni( najprawdziwsze skarby). To w styczniu 
przed"u)a si# wielomiesi#czne wystawy z l#ku przed 
pust( przestrzeni( ekspozycyjn( i miejscem w gra-
,ku lub pog"#bia si# dziur# w bud)ecie, wyczekuj(c 
na rozstrzygni#cie konkursów grantowych. To z my-
*l( o styczniu w innych miesi(cach umieszcza si# 
w kosztorysach wystaw pi#tnastoprocentowe „za-
k"adki”. W"a*nie w&styczniu my*limy najwi#cej o (ko-
lejnym) grudniu i powtarzamy pod nosem: „B#dzie 
jak b#dzie, byle dotrwa+ do wernisa)u”. (AP)

SZARA EMINENCJA

– wytwór struktur hierarchicznych, szczególnie tych 
nietransparentnych. Zna wszystkich, ka)dy o niej s"y-
sza", nikt do ko-ca nie wie, czym si# zajmuje. Sama 
nie piastuje wysokiego stanowiska, ale jej rady, oce-
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ny i dzia"ania maj( istotny wp"yw na osoby decyzyjne 
i na kszta"towanie opinii publicznej (+ namaszczenie). 
Okre*lenie „szara eminencja” ma zwykle zabarwie-
nie pejoratywne. W polskim *rodowisku artystycz-
nym (i na krajowym rynku umów *mieciowych) szara 
eminencja to dla niektórych jedyna mo)liwa *cie)ka 
kariery zawodowej. Wymogi formalne (jak okre*lony 
stopie- naukowy czy liczba lat przepracowanych na 
etacie) cz#sto uniemo)liwiaj( artystkom i artystom 
czy kuratorkom i kuratorom o nietypowym do*wiad-
czeniu edukacyjnym i zawodowym prac# na aka-
demii czy obejmowanie stanowisk kierowniczych 
w instytucjach. Si"( rzeczy musz( budowa+ swoj( 
„stref# wp"ywów” poza o,cjalnymi strukturami – ta-
kie szare eminencje bywaj( pozytywn( si"( nap#do-
w( dla ca"ego *rodowiska. (MD)

SZKLANKA CUKRU

– przyk"ad udanego wspó"dzia"ania instytucji z lokal-
n( spo"eczno*ci(, oparty na komunikacji i bezinte-
resowno*ci (antonim + efektu frygi). Oprócz znacze-
nia potocznego termin ma konotacje wroc"awskie 
– odnosi si# do muralu autorstwa Anny Szejdewik 
S&siedzie, podaj szklank" cukru, zrealizowanego 
w ramach Biennale Out of Sth w&2012 roku. Praca 
ta powsta"a na zaniedbanym podwórku i jest jedn( 
z pozytywnych inicjatyw przeprowadzonych przez 
instytucj# w przestrzeni publicznej. Idea „szklanki 
cukru” zak"ada w"(czenie mieszka-ców do wspólne-
go dzia"ania po udanym procesie partycypacyjnym. 
Termin ten mo)e by+ równie) stosowany jako nazwa 
odnosz(ca si# do owocnych dzia"a- rewitalizacyj-
nych przy wspó"pracy z lokaln( spo"eczno*ci(. (MG) 
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$ROD OWISKO

– wataha, przyjaciele, szerzej: osoby, które "(czy 
wspólne do*wiadczenie, zazwyczaj zwi(zane z wy-
konywan( prac(. Grupa, która ma na siebie wp"yw, 
tworz(c relacje i&przez nie równie) organizuj(c swo-
je przedsi#wzi#cia artystyczne. Timothy Morton, au-
tor ksi()ki Dark ecology [New York 2018], twierdzi, 
)e wszystko ma charakter relacyjny i je*li co* nie 
"(czy si# z czym* innym, to jest szansa, )e nie istnie-
je. $rodowisko, jako lu%no interpretowane warunki 
i wi#zy, nie jest to)same z + zespo!em, cho+ oczywi-
*cie mo)e on by+ jego cz#*ci(, wszak praktyka dzia-
"a- instytucji oparta jest na relacjach personalnych 
(+ networking). $rodowisko, szczególnie twórcze, 
jest krytykowane za ekskluzywno*+ – wszystkich 
spoza wypycha na margines lub po prostu nie do-
puszcza do siebie (+ spoza Warszawy). Misj( insty-
tucji publicznej powinno by+ tworzenie otwartych, 
inkluzyjnych *rodowisk, które dzi#ki relacjom buduj( 
+ baz% – sie+ wsparcia, wymiany i przep"ywu my*li 
oraz do*wiadcze-. Bez a,rmatywnego d()enia do 
tworzenia takich struktur grozi nam zapa*+. (JSy)
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TROSKA

– angielskie care swoj( etymologi# czerpie z gotyc-
kiego s"owa kara, które oznacza lament, )al, smutek 
oraz p"akanie z kim*. Przyimek „z” jest tu kluczo-
wy gdy) zmienia zwyczajowe rozumienie terminu 
„troska”, cz#sto u)ywanego jako okre*lenie postawy 
w relacji silny wobec bezradnego. W przeciwie--
stwie do pomocy, która jest aktem realnym, dos"ow-
nym, troska nie jest&form( proponowania gotowych 
rozwi(za- ani wdra)ania szybkich zmian, a raczej 
metod( definiowania potrzeb, sformu"owania ich 
oraz doprowadzania do ich zaistnienia. Kluczem do 
tego staje si# stanowisko wywodz(ce si# z etyki re-
lacyjnej oraz wchodz(cej w ramy feminizmu – etyki 
troski. Troska to towarzyszenie oraz uwa)na i czu"a 
obecno*+ w sytuacjach z definicji nie"atwych. To 
dba"o*+ o horyzontalne relacje, solidarno*+ oraz 
czujno*+ na byty – odchodz(c od antropocentry-
zmu i indywidualizmu: równie) te inne, pozaludzkie  
(+ Zdzi$). W tym wymiarze instytucje nios( ze sob( 
odpowiedzialno*+ za odczytywanie szeroko rozumia-
nych potrzeb spo"ecznych oraz w(sko rozumianych 
potrzeb poszczególnych grup/bytów. Zadaniem 
jest budowa przestrzeni rozwi(za- mi#dzy organi-
zacj(, a *rodowiskiem. Oznacza to wzajemn( obec-
no*+ oraz trosk# o&pami#+ i widzialno*+ w kierunku 
ró)norodno*ci, mnogo*ci narracji i podej*+. (DD) 

TRZECIE MIEJSCE /THE THIRD PLACE 0

– termin u)yty po raz pierwszy w 1989 roku przez ame- 
ryka-skiego socjologa Raya Oldenburga w ksi()ce 
The Great Good Place, który zyska" na aktualno*ci 
w czasach pandemii. Trzecie miejsce to neutralna 
przestrze- spotka-, która oferuje swobod#, mo)liwo-

*ci interakcji z innymi uczestniczkami (+ ucze"niczka) 
i&uczestnikami )ycia miejskiego oraz wypoczynku 
poza domem i prac(. Funkcjonuje jako przestrze- 
zapewniaj(ca warunki spontaniczno*ci, budowania 
spo"eczno*ci (+ $rodowisko) i ekspresji emocjonal-
nej. Wzmacnia w ludziach poczucie przynale)no*ci 
do otoczenia oraz wi#zi z&innymi – znanymi lub po-
tencjalnie bliskimi im osobami. S( to miejsca, w któ-
rych t#tni )ycie lokalnej spo"eczno*ci, gdzie rodz( 
si# nowe pomys"y, utrwalaj( si# lub ewoluuj( wa)ne 
w&danym *rodowisku warto*ci. Z&punktu widzenia 
nowej koncepcji BWA Wroc"aw trzecie miejsce to 
dla mieszka-ców strefa odpoczynku i odnowy przez 
kultur# i natur#, a dla artystek i artystów, kuratorek 
i kuratorów oraz ludzi kultury – przestrze- realizacji 
w"asnych dzia"a-. (JSt)
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UCZESTNICZKA

(antonim + ambientowej publiczno$ci) – kategoria za-
st#puj(ca dzi* niektóre poj#cia, jak widz, odbiorca 
czy konsument, i doskonale wyra)aj(ca istotne prze-
obra)enia dokonuj(ce si# wspó"cze*nie w statusie 
oraz dzia"aniach instytucji kultury. Przeobra)enia te 
to mi#dzy innymi: (1) kwestionowanie takiego spo-
sobu my*lenia o celu dzia"ania instytucji kultury, któ-
ry sprowadza je do roli podmiotu dostarczaj(cego 
kultur# tym, którzy s( jej pozbawieni, i tam, gdzie jej 
nie ma, (2) odrzucenie przekonania, )e instytucja ma 
upowszechnia+ dobra kultury, widz za* ma z nich 
korzysta+ – i to w sposób przez ni( oczekiwany,  
(3) kwestionowanie sektorowego my*lenia o *wie-
cie, a wi#c tak)e przekonania, )e kultura jest two-
rzona wy"(cznie w miejscach do tego powo"anych 
przez pa-stwo. S"owo „uczestniczka” wskazuje, )e 
osoba bior(ca udzia" w tym, co oferuje instytucja kul-
tury, wspó"kszta"tuje t# sytuacj#, a co za tym idzie 
– istotnie wspó"okre*la to, co stanowi jej przedmiot: 
dzie"o sztuki, spektakl, dyskusj#, projekcj# ,lmu czy 
koncert. S"owo „uczestniczka” wskazuje równie), )e 
relacja mi#dzy instytucjami kultury a osobami, które 
w&nich bywaj( i korzystaj( z tego, co jest im propo-
nowane, ani nie ma charakteru hierarchicznego, ani 
nie jest transferem kultury z miejsc, gdzie jest jej 
du)o, do tych, gdzie jej brakuje. Jest raczej form( wy-
miany, w ramach której kultur# si# tworzy. Kategoria 
ta czasami bywa b"#dnie rozumiana jako odsy"aj(ca 
do uspo"eczniania instytucji kultury, oddawania we 
w"adanie odbiorcom, tym samym podporz(dkowa-
nia si# ich potrzebom. Nic bardziej b"#dnego – s"o-
wo „uczestniczka” ma raczej wyra)a+ to, )e kultura 
jest dzie"em zbiorowym, )e nie ma ludzkich zbioro-
wo*ci, które s( jej pozbawione, )e instytucje kultury 
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to raczej przestrzenie tworzenia kultury ni) miejsca 
jej prezentacji. Poj#cie to przynosi nie tylko upod-
miotowienie tych, którzy w instytucjach bywaj(, lecz 
równie) sprawia, )e istotniejsze staj( si# dzia"ania 
tych organizacji. Jako przestrzenie spotkania, wymia-
ny, interakcji zaczynaj( one bowiem bezpo*rednio 
tworzy+ *wiat )ycia okre*lonych zbiorowo*ci. (MKr) 

UPUBLICZNIANIE

– proces czynienia dobrem wspólnym ró)norodnych 
zasobów kulturowych. Istot( dóbr wspólnych jest 
to, )e chocia) mog( z nich korzysta+ wszyscy, to nie 
nale)( one jednocze*nie do nikogo z osobna. Ozna-
cza to, )e nie mo)na wy"(czy+ nikogo z korzystania 
z&nich (na przyk"ad monopolizuj(c je) i )e korzystanie 
z nich przez jednych nie ogranicza mo)liwo*ci ich 
u)ytkowania przez innych. Takim dobrem wspólnym 
s( niew(tpliwie zasoby kulturowe okre*lonej zbio-
rowo*ci. Tworzy je w d"ugotrwa"ym procesie wspól-
nota, u)ywaj(ca ich jako swoistego dla niej *rodka 
adaptacyjnego (+ adaptacja). J#zyk, narz#dzia, war-
to*ci i normy maj( w"a*nie taki charakter. My*lenie 
o kulturze jako dobru wspólnym za"amuje si# zazwy-
czaj tam, gdzie pojawia si# kategoria dzie"a i kwestia 
autorstwa. Chocia) nie da"oby si# go stworzy+ bez 
wspólnych zasobów, to jest ono jednocze*nie sprze-
dawane na rynku jako towar, a&dost#p do niego jest 
limitowany, przez to zostaje ono wy"(czone z kon-
sumpcji przez innych, którzy nie byli w stanie za nie 
zap"aci+. Rozwi(zaniem tej sprzeczno*ci s( nie tyl-
ko coraz popularniejsze licencje Creative Commons, 
pozwalaj(ce upublicznia+, pozostawiaj(c twórczy-
niom i twórcom decyzj# o tym, jak bardzo otwarty 
ma by+ ten proces. Innym jest wspieranie przez in-

stytucje takich modeli tworzenia, w których ma ono 
bardziej kolektywny, partycypacyjny charakter, a co 
za tym idzie – minimalizuje problem autorstwa pry-
watyzuj(cego zasoby kulturowe. Jeszcze innym jest 
systematyczne uwalnianie zgromadzonych przez 
instytucje publiczne zasobów kulturowych przez 
ich digitalizacj# i&zapewnianie do nich bezp"atnego 
dost#pu. W wielu wypadkach proces upubliczniania 
oznacza równie) wyeliminowanie motywu komer-
cyjnego w tych dzia"aniach instytucji, które dotycz( 
upowszechniania kultury (na przyk"ad przez rezy-
gnacj# ze sprzeda)y biletów wst#pu), a tak)e wszel-
kie otwarto*ciowe inicjatywy nakierowane na to, by 
eliminowa+ bariery uniemo)liwiaj(ce korzystanie 
z nich. (+ biedamecenat) (MKr)

USPÓJNIANIE

– instytucja, obok jej materialnej skorupy (+ siedziba), 
to przede wszystkim ludzie i wnoszone przez nich 
kreatywno*+, wiedza, temperament, motywacja, 
oczekiwania i&nawyki. Ludzie nawi(zuj( z instytucj( 
ró)ne relacje – zawodowe, emocjonalne, klienckie, 
edukacyjne – zawierane na d"u)szy b(d% krótszy 
czas (bywaj(c w niej codziennie lub tylko przejaz-
dem). Uspójnianie – rozumiane jako ci(g"y proces 
komunikacji i autore1eksji (co, dla kogo i po co ro-
bimy) – to jeden z podstawowych procesów gwa-
rantuj(cych rozwój demokratycznie zarz(dzanej 
organizacji. Proces ten rozgrywa si# jednocze*nie 
na dwóch poziomach: zarówno wewn(trz (ustalanie 
mi#dzy poszczególnymi pracownicami i pracowni-
kami oraz dzia"ami sposobów obierania i osi(gania 
celów), jak i na zewn(trz (podczas negocjacji i prze-
kazywania sensu tych dzia"a- publiczno*ci). Je*li 
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uspójnianie zachodzi nieprzerwanie i efektywnie, 
to wszystkie osoby wspó"tworz(ce dan( instytucj# 
pozostaj( w relacji wymiany informacji, sensów, 
sposobów dzia"a-, uwzgl#dniaj(c i&negocjuj(c ze 
sob( cz#sto sprzeczne motywacje. Podskórny lub 
nieu*wiadomiony konflikt jest bardziej wyniszcza- 
j(cy ni) szczera rozmowa, podczas której strony 
mog( u*wiadomi+ sobie, )e )adna z nich nie osi(g- 
nie w pe"ni celu z uwagi na tkwi(c( w ich interesach 
strukturaln( sprzeczno*+. (S*)

URZ2DNICZKA3URZ2DNIK

– aktorka/aktor sceny instytucjonalnej, osoba pier- 
wszego kontaktu na linii instytucja – organizator. Wy-
obra)a sobie prac# instytucji w odniesieniu do obo-
wi(zuj(cych ustaw, gorzej rozpoznaje funkcjonowa-
nie przepisów w praktyce (+ ksi%gowo$&). Najcz#*ciej 
jest to osoba przychylna, która próbuje przedstawi+ 
organizatorowi wszystkie atuty instytucji (w celu 
za"atwienia sprawy), charakteryzuje si# jednak bra-
kiem decyzyjno*ci. W*ród urz#dniczek/urz#dników 
wyró)nia si# typ osób, które doskonale si# orien-
tuj(, „gdzie szuka+ *rodków” w innych sektorach 
ni) niedofinansowany dzia" kultury. Zdarza si#, )e 
urz#dniczka/urz#dnik pe"ni funkcj# spowiednika 
lub terapeuty dla pracownic i pracowników kultury, 
wys"uchuj(c gorzkich )ali. (MG)
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WALUTA / INSTYTUCJI 0

– w przeciwie-stwie do sektora prywatnego w sek-
torze publicznym s"owo to mo)e by+ rozumiane jako 
niematerialna miara tego, jaki instytucja kultury ma 
status, jakie s( jej warto*ci i odzia"ywanie na otocze-
nie. Z"o)y si# na to + program, wp"yw instytucji na 
rozwój lokalnego *rodowiska i miejscowej spo"ecz- 
no*ci, zainteresowanie i&udzia" publiczno*ci w reali-
zowanych przez ni( projektach, dobrostan pracow-
ników czy zasi#g sieci kszta"towanych przez nich in-
dywidualnie i zespo"owo. Wa)ne jest równie) to, jaki 
wp"yw instytucja ma na *rodowisko naturalne. O jej 
statusie zatem, rozumianym tutaj nie tylko jako jej war-
to*+, ale tak)e jako jej u)yteczno*+ i + sprawczo$&, 
*wiadczy+ b#d( procedury i rozwi(zania, które wdra-
)a na przyk"ad w celu ograniczenia emisji dwutlenku 
w#gla, czyli ograniczenia albo wykluczenia aktywno-
*ci przyczyniaj(cych si# do pog"#bienia kryzysu kli-
matycznego. (BN)

WEJ$CIE3WYJ$CIE

– architektura instytucji mo)e odzwierciedla+ orga-
nicznie i czytelnie jej przekaz, zawarto*+, a nawet 
struktur# organizacyjn( i model relacji z otoczeniem. 
Zdarzaj( si# wej*cia, które broni( dost#pu na wysta-
wy, i wyj*cia, które nie komunikuj( naszej instytucji 
ze *wiatem zewn#trznym – to nie mo)e si# sko-czy+ 
dobrze. Wiadomo, )e + siedziby instytucji kultury 
maj( ró)n( lokalizacj# (+ dworzec) i dost#pno*+, ale 
na pewno podstaw( podczas jej organizowania po-
winno by+ otwarcie na *wiat: dos"ownie i&symbolicz-
nie. Dobrze oznaczone, zapraszaj(ce, logiczne – to 
cechy optymalnego wej*cia/wyj*cia. Podobnie na-
le)a"oby my*le+ o komunikacji wewn(trz budynku, 

daj(c odwiedzaj(cym poczucie stabilno*ci i klarow-
no*ci, jednocze*nie umo)liwiaj(c im podj#cie samo-
dzielnej decyzji, w któr( stron# chc( zmierza+. Kwe-
stia wej*cia i wyj*cia w budynku "(czy si# ze spraw( 
identy,kacji wizualnej instytucji, wymy*lenia i za-
projektowania oznacze- w przestrzeni. Planuj(c je, 
pami#tajmy o osobach ze specjalnymi potrzebami, 
s"abowidz(cych, niewidomych, nieneurotypowych. 
Dost#pno*+ to nie tylko logika architektoniczna. 
Wej*cie i wyj*cie s( dla budynku i mieszcz(cej si# 
w nim instytucji spraw( tak podstawow(, jak wdech 
i wydech dla istot )yj(cych – tak podstawowe, )e zda-
rza si# nam o&nich zapomnie+. Dost#pne i widoczne 
wej*cie/wyj*cie umo)liwia ruch, warunkuje zatem 
w&pewnym stopniu otwarto*+. Instytucja jest odr#b-
na i autonomiczna, ale powinna tak)e wchodzi+ w re-
lacje z jednostkami i innymi organizacjami (+ derby). 
Pami#tajmy, )e nie ma sytuacji bez wyj*cia. B"(dzi-
my, mijamy si#, mylimy, ale je*li szukamy, w ko-cu 
znajdziemy. Aby znale%+ wyj*cie, komunikujmy si# ze 
sob(. Je*li sytuacja, struktura, przestrze- jest trud-
na, nieprzyjazna czy nieprzejrzysta – pami#tajmy, 
)e nie zawsze trzeba i*+ do przodu, czasem warto 
zrobi+ krok w ty". To przydatny kierunek w negocja-
cjach, rozmowach, czasem tak)e przy planowaniu 
w"asnej kariery zawodowej. Mo)na wej*+, wyj*+, 
zatrzyma+ si#, wróci+. Warto przy tym *wiadomie 
i g"#boko oddycha+. (MKu)

WYKRACZANIE

– dzia"ania instytucji publicznej lub jej kadr zwi(zane 
z my*leniem poza schematem, podejmowaniem ry-
zyka i przeciwstawianiem si# stagnacji (+ odwaga). 
S( to cz#sto ruchy o pozornie ma"ej + skali, które 



136 137

        W

prze"amuj( utarte formaty organizacji lub jej hierar-
chii. Innym przyk"adem s( wystawy, które naruszaj( 
spo"eczne przyj#te normy ekonomiczne, spo"eczne 
czy polityczne, a przez to pozwalaj( spojrze+ z szer-
szej perspektywy na problemy, o&których opowia-
daj(. W tej kategorii mieszcz( si# tak)e tak zwane 
niechciane misje, czyli trudne, cz#sto niech#tnie 
podejmowane kooperacje lub tematy. Przyk"adem 
mog( by+ wystawy lokalnych *rodowisk twórczych, 
takie jak ekspozycje z cyklu „Salon” BWA Tarnów, 
które nie mieszcz( si# w wizji kuratorskiej pracow-
ników danej organizacji. W wyniku próby wyj*cia 
naprzeciw oczekiwaniom *rodowiskowym powsta" 
interesuj(cy otwarty nabór, maj(cy tak)e form# 
konkursu. Instytucje, które postanawiaj( *wiadomie 
zmierzy+ si# z tego typu wyzwaniami, wybiegaj(c 
poza przyj#te powszechnie metody, równie) doko-
nuj( wykroczenia. (MB)

WYNA JD OWANIE KONTEKSTU

– termin pokrewny + negocjowaniu autonomii. Ozna-
cza *wiadome budowanie relacji z otoczeniem ot- 
wartych na wspó"twórczy rozwój przy udziale in-
nych, wchodzenie w takie zwi(zki, za które mo)na 
– a przynajmniej chce si# – wzi(+ odpowiedzialno*+. 
Przyj#cie wspomnianej postawy wymaga rewizji po-
j#cia autonomii. Mo)na na przyk"ad zrede,niowa+ 
je w kategoriach „wyboru uzale)nienia” (w *lad za 
Arturem 'mijewskim [Stosowane sztuki spo!eczne, 
„Krytyka Polityczna” 2007, nr 11–12, s.&21–24]), czyli 
poddania *wiadomej instrumentalizacji w imi# odzy-
skania sprawczo*ci. W&podobnym duchu znaczenie 
powinien zmieni+ równie) „kontekst” – s"owo, które 
pojawia si# cz#sto w tekstach kuratorskich czy ma-

nifestach instytucji (zazwyczaj wsz#dzie tam, gdzie 
trafniejszymi terminami by"yby „*rodowisko”, „oko-
liczno*ci”, „uwarunkowania”). Przywykli*my de,nio-
wa+ kontekst jako co*, co przykleja si# od zewn(trz 
do dzie"a, artysty, instytucji czy sztuki sensu largo. 
Zgodnie z takim uj#ciem wszelkie próby zerwania 
z&(absolutn() autonomi( sztuki przez dowarto*cio-
wanie jej kontekstu pozostaj( pozorne. Polegaj( 
ledwie na doklejaniu kolejnych znacze- do czego*, 
co w punkcie wyj*cia jest doskonale samowystar-
czalne. Wynajdowanie kontekstu mo)na jednak 
rozumie+ jako co* zgo"a innego ni) „wyklejanki” 
i „ramowania”. Relacje mi#dzy kontekstem i tym, co 
podlega kontekstualizacji, mo)na sobie wyobrazi+, 
przywo"uj(c w my*lach obraz wst#gi Möbiusa. To 
powierzchnia, która wydaje si# dwustronna – jak 
zwyk"a kartka papieru – cho+ w istocie ma tylko jed-
n( stron#, a iluzj# recto-verso wywo"uje jej szcze-
gólne zagi#cie. Przesuwaj(c palec z&dowolnego 
miejsca na wst#dze w inne, mo)na przemierzy+ ca"( 
jej powierzchni#. Wst#ga Möbiusa nie ma odwrotno-
*ci – jej brzeg nie prowadzi na „drug(” stron#, lecz 
wiedzie wci() po tej samej stronie. Kontekst wyrasta 
z wewn#trznej logiki praktyk, ale niekiedy logik# t# 
determinuje (+ wej$cie/wyj$cie). Dlatego nie sta-
nowi wcale „ramy” nak"adanej na pewne zjawisko. 
Pojawia si# razem z rzecz( sam( – nie jest jej „nega-
cj(” czy „odwrotno*ci(”. Ich rozdzia" jest iluzorycz-
ny – podobnie jak wra)enie, )e wst#ga Möbiusa ma 
dwie strony. Gdy mowa o wynajdowaniu kontekstu, 
w *wietle powy)szych ustale- wypada uruchomi+ 
dwa skojarzenia ze s"owem „wynajdowanie” jed-
nocze*nie. Z jednej strony chodzi o jego znaczenie 
etymologiczne. „Wynajdowanie” nale)y do tej samej 
rodziny wyrazów, co „odnajdowanie” i „znajdowa-
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nie”. Odnosi si# zatem do twórczego poszukiwania. 
Z&drugiej jednak strony chodzi tak)e o s"ownikowe, 
powszechne znaczenie omawianego wyrazu, a wi#c 
konstrukcj# i wynalazczo*+. Gdy podejmujemy twór-
cz( aktywno*+ (na przyk"ad prac# nad dzie"em sztu-
ki lub budowanie instytucji), staramy si# zapewni+ 
w"a*ciwe warunki jej rozwoju. Próby odnalezienia 
odpowiedniego miejsca, zespo"u czy czasu albo 
nabycia adekwatnych kompetencji ju) w punkcie 
wyj*cia okre*laj( charakter tego, co nadchodzi – 
wyznaczaj( wi#c jego kontekst (+ wej$cie/wyj$cie). 
To nadchodz(ce „co*”, któremu po*wi#camy swoj( 
prac#, odmienia  otoczenie zgodnie z regu"( sprz#-
)enia zwrotnego. Zasad# t# potwierdzaj( nawet 
dzie"a sztuki, które pretendowa"y – przynajmniej 
w oczach ich autorów albo krytyków – do absolutnej 
autonomii. Nie pojawi"y si# znik(d i nie pozostawi"y 
*wiata takim samym. (AP)

WYOBRA5NIA

– archeolodzy szukaliby genezy tego terminu w oko-
licach skoku kwantowego w&umys"ach zwierz(t, któ-
ry pozwoli" im wytwarza+ narz#dzia, historycy za* 
si#gn#liby do czasów rewolucji 1968 roku, czyli mo-
mentu, w którym ukuto powiedzenie znane wspó"-
cze*nie w formule: „jeste*my realistami, )(damy 
niemo)liwego”. Streszczaj(c: w"asno*+ umys"u po-
zwalaj(ca na zakrzywienie pola mor,cznego, tym 
samym na zaprowadzenie zmiany w rzeczywisto*ci. 
U)yteczna metoda, tajna bro- zwi(zana z&oducza-
niem – praktyk( dekolonizacji w&sferze nawyków, za-
chowa- i obyczajów. Przeciwie-stwo + zgapiania, 
reprodukcji, czyli uwik"ania w matriksie, polegaj(ce-
go na nieustannym powielaniu istniej(cych (skody,-

kowanych prawem lub zwyczajem) wzorców, sche-
matów, zachowa-, a tak)e powo"ywaniu do istnienia 
i podtrzymywaniu tych samych funkcji kolejnych 
obiektów ,zycznych, w tym organizmów, oraz budo-
waniu obrazów s"u)(cych utrwaleniu ich mentalnych 
lub ,zycznych wzorców. Wyobra%nia to przeciwie--
stwo wszelkich nie*wiadomych zachowa- opartych 
na automatyzmach. Wyobra%nia jest *ci*le zwi(zana 
z jako*ci( i jako*ciami, jako*+ za* rozumie si# jako 
do*wiadczenie percepcyjne b#d(ce rezultatem  
+ troski (Robert M. Pirsig). Jednym z narz#dzi wy-
obra%ni, rozumianej równie) jako )ywe reagowanie 
zmian( na opresyjn( rzeczywisto*+, b#dzie chan-
neling – przewodzenie, przepuszczanie, inaczej: 
aktywne ws"uchiwanie si# w rzeczywisto*+ (tak)e 
w&przesz"o*+) w poszukiwaniu nowych odpowiedzi 
i rozwi(za-. Terminy bliskie na skali, ale pochodz(ce 
z innych tradycji ,lozo,cznych lub u)ywane w innych 
obszarach, to „czucie g"#bokie”, „intuicja”, „wspó"od-
czuwanie” (+ niedualno$&). Radykalna wyobra%nia to 
dok"adne przemy*lenie wszystkiego, co do tej pory 
jeszcze nie zosta"o pomy*lane, mo)liwo*+ wyobra-
)enia *wiata, )ycia i instytucji takimi, jakimi mog"yby 
by+, i wdra)anie tych konceptów przysz"o*ci teraz 
(Max&Haiven, Alex Kasnabish). Bez radykalnej wy-
obra%ni powo"uj(cej nowe obrazy nowych dzia"a- 
pozostajemy w koszmarze braku bezpiecze-stwa, 
+ niepewno$ci, przemocy, w tym systemowej, braku 
nadziei, czyli kolonialnego kapitalizmu. (ET)

WYPALANIE

– (1) wypala+ (przebywa+ drog# od entuzjazmu 
i szczerego zaanga)owania do wypalenia: nudy, za-
wodu, wkurwu, braku motywacji), (2) wypala+ kogo*/
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co*, na przyk"ad zespó" czy instytucj# (paso)ytowa+ 
na cudzym entuzjazmie, marnowa+ czyj(* wiedz# 
i&czyje* kompetencje). Wypalenie zawodowe to wielki 
temat w sektorze kultury. Dotyka szczególnie cz#sto 
freelancerów, którzy sp#dzaj( co najmniej tyle samo 
czasu na poszukiwaniu pracy, ile na wykonywa-
niu konkretnych obowi(zków, a przy tym zabiegaj( 
z&du)ym trudem o poczucie ci(g"o*ci w prekarnych 
warunkach zatrudnienia. Problem nie dotyczy jed-
nak wy"(cznie ich. Poczucie ci(g"o*ci w kulturze 
to rzadko*+, a jest tak po cz#*ci przez pozytywne 
warto*ciowanie nowatorstwa, po cz#*ci przez upo-
wszechnienie neoliberalnego stylu zarz(dzania, po 
cz#*ci za* – przez lekkomy*lne podej*cie dyrekcji 
i&personelu instytucji do *rodków publicznych, nie-
dobór warto*ci podzielanych wewn(trz organizacji, 
jak i zupe"n( desynchronizacj# dzia"ania pokrewnych 
programowo placówek (+ d!ugie trwanie; + rytm; 
w+ integralno$&/konsekwencja; + program; + zmiana;  
+ stacja obs!ugowa; + palenie hajsu). Instytucje re-
alizuj( niekiedy projekty bez g"#bszego namys"u, 
powielaj( – najcz#*ciej nie*wiadomie – pomys"y 
wdra)ane gdzie indziej (+ zgapianie) lub nie po-
tra,( zadba+ o to, aby owoce ich dzia"a- tra,"y na 
odpowiednich odbiorców i mog"y dojrzewa+ przez 
d"u)szy czas (cz#sto w cudzych r#kach albo na 
stole wspó"dzielonym przez wiele osób/zespo"ów/
*rodowisk). W rezultacie osoby zaanga)owane 
w dany projekt maj( poczucie, )e to, nad czym pra-
cowa"y wiele godzin, wymyka si# im z r(k, a nawet 
znika z ich pola widzenia. Czasami nie maj( nawet 
pewno*ci, czy rezultaty ich stara- s( rzeczywiste 
– czy ktokolwiek na *wiecie ma z nimi jak(kolwiek 
styczno*+ (by+ mo)e praca by"a d"ugim snem lub 
atakiem psychozy). Filozo,a wyrastaj(ca z&tradycji 

marksistowskiej okre*la to poczucie jako alienacj#. 
Z perspektywy psychologii pracy to do*wiadczenie, 
które stanowi próg wypalenia. W podr#cznikach dla 
„czarnoksi#)ników zarz(dzania” – je*li tylko takie ist-
niej( – z pewno*ci( wyró)nia si# ca"( palet# technik, 
które wzmacniaj( poczucie alienacji w zespole. Na-
czelne miejsce w*ród nich zajmuje mikrozarz(dza-
nie (+ delegowanie sprawczo$ci). Równie skutecznie 
lider mo)e jednak wypali+ zespó" brakiem zaintere-
sowania, a nawet przewlek"( ,zyczn( absencj(. War-
t( uwagi strategi( wypalania jest tak)e izolowanie 
instytucji (+ przysposobienie obronne). Gdy dzia"ania 
zespo"u nie s( widzialne i „ka)dy sobie rzepk# skro-
bie”, wówczas dowolny rodzaj pracy mo)na przeku+ 
w hobby, które pod rygorem odpowiedzialno*ci na-
k"adanej na zespó" przez prawo pracy, re)im ,nan-
sów publicznych oraz instytucjonaln( hierarchi# 
przekszta"ca si# z równ( "atwo*ci( w prawdziwy 
koszmar. Dla porz(dku wypada zaznaczy+, )e wypa-
lenie pojawia si# cz#sto wskutek tak zwanych czyn-
ników zewn#trznych, takich jak autorytarne, sprzecz-
ne, nieodpowiedzialne (lub zwyczajnie g"upie) 
prawodawstwo. Dlatego liderki i liderzy zas"uguj( 
cz#sto na wspó"czucie – ostatecznie bardzo trudno 
jest podtrzyma+ zaanga)owanie zespo"u w warun-
kach, które zamiast skupionej pracy, sprzyjaj( raczej 
autocenzurze, cynizmowi i l#kom. (AP)



143

         Z

ZESPÓ!

– jednostka organizacyjna, ogó" osób pracuj(cych 
w danej instytucji. Id(c za g"osem Giorgia Agambe-
na, zespó" nie pozbawia jednostek autonomii, lecz 
"(czy je na czas potrzebny do urzeczywistnienia za-
mierzenia. To grupa, która na pod"o)u s"u)bowym 
ma wspólne cele i&wspó"pracuje, )eby je osi(gn(+. 
Si"( zespo"u s( realne spotkania i wspó"praca oraz 
jasno okre*lone obowi(zki poszczególnych osób. 
Wa)ne jest równie) przygl(danie si# stosunkom 
pracy ze wzgl#du na relacje w"adzy i niewidocznej 
hierarchii. Wspó"czesne instytucje publiczne zacz#-
"y i*+ drog( aktywistycznych praktyk i zwraca+ uwa-
g# na wewn#trzne zale)no*ci, tworz(c tym samym 
przestrze- do zbudowania zespo"u na warunkach 
podmiotowych i równo*ciowych (+ uspójnianie). 
Stosunki mi#dzyludzkie oddzia"uj( na organizacj# 
instytucji, dobrostan zespo"u przek"ada si# zatem na 
efektywno*+ pracy. Niestety, wiele problemów mo)e 
si# zrodzi+ z pracy zespo"owej zw"aszcza tam, gdzie 
nikt nie uczy równo*ciowej, jasnej wspó"pracy (patrz: 
Polska). Przyczyn trudno*ci jest wiele, ale podstawo-
we wynikaj( z w"adzy i ,nansów. Brak odpowiednie-
go wynagrodzenia czy nieadekwatny przydzia" pra-
cy i odpowiedzialno*ci rodzi frustracje. Tworzenie 
optymalnych dla zespo"u warunków pracy powinno 
by+ jednym z celów instytucji. Zespó" w strukturze in-
stytucjonalnej ma d()y+ do transparentno*ci swoich 
dzia"a- – jasnej i zrozumia"ej komunikacji, która nie 
powoduje niedomówie- i nie jest oparta na przemo-
cy. Komunikacja w&zespole jest podstawowym narz#-
dziem nie tylko realizacji dzia"a-, ale tak)e rozwi(zy-
wania kon1iktów. W wypadku braku innych struktur 
wewn#trznego dialogu warto pami#ta+ o za"o)eniu 
zwi(zków zawodowych. (JSy)
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ZDZI$

– osoba zwierz#ca, najpierw: cz"onek rodziny, przy-
jaciel, nast#pnie cz#sto tak)e cz"onek zespo"u in-
stytucji. Zdzi* – imi# najs"ynniejszego obecnie psa 
w polskim *wiecie sztuki, który sta" si# przyjacielem 
Wojciecha Koz"owskiego, a w konsekwencji nieod-
"(czn( postaci( zwi(zan( z BWA w Zielonej Górze, 
gwiazd( wernisa)y, Facebooka i Instagrama. Naj-
s"ynniejszy, ale nie jedyny – pami#tamy nieod)a-
"owanego Amira Anety Szy"ak, obecnie *ledzimy 
przygody nowego cz"onka jej rodziny, Karbona, który 
zadomowi si# zapewne niebawem w NOMUS. Wy-
dzia" Zarz(dzania Kultur( Wizualn( Akademii Sztuk 
Pi#knych w&Warszawie ma swoj( Pand#. Mo)na by 
wymienia+ d"ugo i rado*nie. Cho+ Zdzi* jako taki 
jest wyj(tkowy i niepowtarzalny, to osoba zwierz#-
ca mo)e by+ cz#*ci( zespo"u potencjalnie w&ka)dej 
instytucji. Stanie si# wówczas najbardziej rozpo-
znawaln( twarz(, skradnie serca go*ci oraz wszyst-
kie posty w mediach spo"eczno*ciowych (patrz 
instagramowy pro,l Fisia_o,sial, suczki, która ma 
kilkana*cie tysi#cy wi#cej followersów ni) [znana] 
galeria sztuki, w której pracuje). Osoby zwierz#ce 
czuj( si# *wietnie zarówno w rozbawionym werni-
sa)owym t"umie, jak i w zaciszu pracowni artystek 
i artystów. Zdzi* b#dzie towarzyszy" wiernie podczas 
pisania tekstu do katalogu oraz w czasie mozolnego 
uk"adania bud)etu. Pami#taj jednak o kilku wa)nych 
zasadach, zanim futerkowa osoba zago*ci w twoim 
domu czy twojej instytucji. Po pierwsze: nie kupuj. 
Adoptuj. Wiele nieszcz#*liwych psów, a tak)e ko-
tów (tak, tak, Zdzi* mo)e by+ tak)e kotem), czeka 
w schroniskach na swoj( rodzin#. Po drugie: aby 
zosta+ Zdzisiem, osoba nieludzka musi posiada+ 
specy,czne cechy charakteru. Podobnie jak nie ka)-

dy (oj, nie ka)dy) Homo sapiens nie musi i nie powi-
nien pracowa+ w&instytucji kultury, tak)e nie ka)dy 
czworonóg ma predyspozycje ku temu, aby sp#dza+ 
w&niej czas (+ ucze"niczka). Potencjalny Zdzi* nie 
powinien ba+ si# obcych, musi dobrze czu+ si# 
w t"umie, powinien by+ osob( stabiln( emocjonal-
nie oraz zaradn(, wobec bowiem wielu potrzeb in-
nych ludzi, zespo"u (+ zespó!), artystek i artystów, 
+ urz%dniczek/urz%dników komunikowanych dyrek-
cji instytucji, b#d(c Zdzisiem, trzeba umie+ zadba+ 
o swoje sprawy, wykazuj(c si# jednak du)( doz( 
dyplomacji. Cz#*+ tych cech mo)na stopniowo wy-
pracowa+, cz#*ci, niestety, nie. Po trzecie: aby Zdzi* 
zago*ci" w instytucji, a z czasem sta" si# jej cz#*ci(, 
wszystkie pozosta"e osoby musz( si# zgodzi+ co do 
tego, )e jego obecno*+ b#dzie dla nich OK (alergie 
i inne przeszkody). Je*li trzy powy)sze punkty s( 
spe"nione, instytucja ma szans# na Zdzisia. A&kolej-
na schroniskowa sierota zyska kochaj(c( rodzin# 
oraz sta"y kontakt ze sztuk(. (MKu)

ZGAPIANIE

– oparty na reprodukcji model obiegu mód artystycz-
nych i intelektualnych w&przemy*le kultury. Od jednej 
dobrej uczennicy lub jednego dobrego ucznia *ci(ga 
dziesi#cioro s"abszych – tak samo sprawy si# maj( 
z instytucjami sztuki. Teoretycznie, najlepiej zgapia+ 
od siedz(cego w pierwszej "awce prymusa, ale w ten 
sposób naj"atwiej zosta+ przy"apanym. Skopiowanie 
samego rozwi(zania, bez zrozumienia stoj(cego za 
nim procesu, mo)e przynie*+ zgapiaj(cemu wi#cej 
wstydu ni) po)ytku (+ research). Dlatego o&wiele le-
piej zgapia+ w ostatniej "awce, gdzie w otoczeniu po-
dobnych sobie przeci#tniaków kopiowanie nabiera 
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charakteru grupowej wspó"pracy. Takie kolektywne 
tworzenie rozwi(za- w&gruncie rzeczy nie jest naj-
gorszym sposobem na zdobywanie wiedzy. W ko-cu 
nie ma jednej „poprawnej odpowiedzi” dla instytucji 
o zró)nicowanych skali, misji, publiczno*ci czy lokal-
nych uwarunkowaniach. (MD)

Z!OTA R6CZKA

– termin na okre*lenie pracownic lub pracowników 
technicznych (fizycznych), bez których produkcja 
wystaw, prac artystek i artystów oraz utrzymanie 
sprawnie dzia"aj(cej instytucji by"yby niemo)liwe. 
Praca takich osób pozostaje niewidoczna w struktu-
rach organizacji i&dla publiczno*ci. Cz#sto osoby te s( 
niedoceniane przez zespo"y dzia"ów merytorycznych, 
zajmuj( niskie pozycje w instytucjonalnej hierarchii, 
bywaj( wykorzystywane, a ich praca jest niskop"at-
na (+ housekeeping). Osoby te zauwa)amy dopiero 
wtedy, gdy nie chc( dla nas czego* zrobi+, poniewa) 
wykracza to poza ich godziny pracy lub obowi(zki, 
rzadko im równie) dzi#kujemy, kiedy zostaj( d"u)ej 
podczas realizacji projektu lub gdy bardziej si# an-
ga)uj(. W *rodowisku znane s( jako „pani Jola” lub 
„pan Andrzej”. Nawet je*li je doceniamy, to czy robi-
my dla nich wystarczaj(co du)o? (YB)

ZMIANA

– ka)da transformacja intencjonalnie prowadz(ca do 
czego* lepszego, cho+, jak mówi staro)ytne przys"o-
wie: lepsze jest wrogiem dobrego. Jak wynika z ob-
serwacji, potrzeba zmiany wyp"ywa z niemo)liwo*ci 
funkcjonowania w zastanej strukturze. W zale)no*ci 
od historycznej konieczno*ci i artyku"owanych inte-

resów zmiana t# struktur# rozszczelnia, domyka lub 
niszczy. Czasami bywa katastrof(, z której warto wy-
ci(ga+ wnioski: co do niej doprowadzi"o, jak wygl(-
daj( reformy, od kogo pochodz( i czyje interesy re-
prezentuj( (+ dryf). Jedno jest pewne – po zmianie 
powrót do stanu wyj*ciowego jest niemo)liwy. (AW)

ZRÓWNOWA'ONO$.

– kategoria cz#sto b"#dnie uto)samiana wy"(cznie 
z dzia"aniami na rzecz ochrony *rodowiska natural-
nego, co skutkuje zreszt( tym, )e staj( si# one nie-
skuteczne. Kryzys klimatyczny nie ma bowiem swo-
jego %ród"a w naszym stosunku wobec przyrody, ale 
raczej w tym, jak zorganizowali*my *wiat, w którym 
)yjemy (+ rezyliencja). W przedk"adaniu racjonalno-
*ci instrumentalnej nad t# zwi(zan( warto*ciami, 
chciwo*ci nad hojno*+, egoizmu nad solidarno*+, 
krótkotrwa"ych zysków nad d"ugoterminowe korzy-
*ci. Dlatego zrównowa)ono*+ jako zasada dzia"ania 
instytucji kultury nie jest wy"(cznie metafor( opisu-
j(c( harmonijne, godz(ce ró)ne interesy, sprawie-
dliwe jej funkcjonowanie, ale jest tak)e form( naszej 
wspólnej przysz"o*ci, jak g"osi" tytu" za"o)ycielskie-
go dla tego sposobu my*lenia raportu $wiatowej 
Komisji $rodowiska i Rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych z&1987 roku [https://bit.ly/2YVhHt1]. 
W praktyce oznacza to troszczenie si# o dobrostan 
osób zatrudnionych w instytucji kultury, przy jedno-
czesnym podejmowaniu stara-, aby nie uzyskiwa+ 
go kosztem innych, funkcjonuj(cych poza ni( akto-
rek i aktorów – zarówno ludzkich, jak i&pozaludzkich 
(+ Zdzi$). Oznacza to równie) walk# o godne warun-
ki pracy, ale nie kosztem marnotrawienia ró)norod-
nych zasobów, i starania o wysok( jako*+ tego, co 
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oferuje instytucja kultury, czy o to, )eby mogli z tego 
korzysta+ wszyscy, a nie tylko uprzywilejowane ka-
tegorie spo"eczne (+ przywilej). Zrównowa)ono*+ 
jako regu"a dzia"ania instytucji kultury, cho+ okre*la 
przede wszystkim sposoby jej funkcjonowania, przy-
nosi trudne do podwa)enia korzy*ci publiczne oraz 
stanowi wa)ny *rodek upowszechniania przekona-
nia, )e zag"adzie cz"owieka jako gatunku mo)na za-
pobiec nie tylko zaprzestaj(c drapie)nej eksploatacji 
*rodowiska naturalnego, ale tak)e przebudowuj(c 
relacje wi()(ce ze sob( ludzi. (MKr)

Biogramy 
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YURIY BILEY 

– arty"a wizualny i kurator.  
Od 2020 roku wspó!tworzy ZA*Grup%, 
której praktyka opiera si% na badaniu 
tematu do$wiadczenia migracji do Polski. 
Wspó!za!o'yciel i cz!onek Open Group, 
kuratoruj#cej w 2019 roku Ukrai(ski 
Pawilon na Biennale w Wenecji. Wspó!-
kurator niezale'nej prze"rzeni wy"a-
wienniczej NOWY Z,OTY we Wroc- 
!awiu. Od 2011 roku wspó!za!o'yciel 
i wspó!kurator niezale'nej galerii sztuki 
„Detenpyla gallery” we Lwowie. Pocho-
dzi z U'horodu (Ukraina), od sze$ciu lat 
mieszka we Wroc!awiu.
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MACIEJ BUJKO 

– dyrektor BWA Wroc!aw Galerii 
Sztuki Wspó!czesnej. Za!o'yciel Fundacji 
TIFF Collective oraz pomys!odawca 
TIFF Fe"ival, który wspó!tworzy! 
w charakterze dyrektora programowego 
od 2010 do 2019 roku. W 2013 roku 
zo"a! absolwentem Pa("wowej Wy'-
szej Szko!y Filmowej, Telewizyjnej 
i Teatralnej im. Leona Schillera w ,odzi, 
w 2019 roku obroni! tam doktorat, 
w 2015 roku uko(czy! In"ytut Twór-
czej Fotografii w Opawie. W latach 
2014–2015 wyk!ada! w Pa("wowej 
Wy'szej Szkole Filmowej, Telewizyjnej 
i Teatralnej im. Leona Schillera w ,odzi, 
w latach 2019–2020 – na Uniwersyte-
cie Wroc!awskim. Jako kurator praco-
wa! przy wszy"kich edycjach TIFF Fe-
"ival. W latach 2019–2021 bra! równie' 
aktywny udzia! w tworzeniu i dzia!aniu 
Grupy Roboczej Sympozjum Wroc!aw 
70/20.

MA JA DEMSKA 

– z wykszta!cenia projektantka graficz-
na, z zaj%cia kuratorka, autorka tek"ów 
i diagramów. Zajmuje si% wizualizacj# 
informacji i nielinearnymi formami 
narracyjnymi. U'ywa diagramu jako 
narz%dzia komunikacyjnego i arty"ycz-
nego, tworz#c rysunkowe dokumentacje 
projektów arty"ycznych, procesów gru-
powych oraz archiwów. Od 2018 roku 
prowadzi Groszowe sprawy na Bazarze 
Namys!owska w Warszawie.
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D OMINIKA DROZD OWSKA

– absolwentka Wydzia!u Ceramiki 
i Szk!a Akademii Sztuk Pi%knych we 
Wroc!awiu. Studiowa!a równie' na Uni-
wersytecie Anadolu w Eski-ehir (Turcja). 
Pracuje jako kierowniczka i kuratorka 
wroc!awskiej galerii SIC! BWA Wroc- 
!aw (któr# przekszta!ci!a z Galerii Szk!a 
i Ceramiki), k!ad#c nacisk na ekspery-
ment i poszukiwanie nowych warto$ci. 
Autorka wielu wy"aw sztuki wspó!czes- 
nej, w tym Kino Awangarda (wy"awa 
zbiorowa w galerii Awangarda), Gdy 
ucieka! rowerem wodnym Philémona 
Vanorlégo (Studio BWA), Cz"#$ zamia% 
ca!o#ci Kariny Marusi(skiej (Galeria 
SIC!), A %ill Life Johna Morana (Galeria 
SIC!), Syndrom Florencki Einara de la 
Torre i Jamexa de la Torre (Galeria SIC!). 
Koordynatorka dwóch edycji Biennale 
Sztuki Zewn%trznej Out of STh (2012, 
2014) i projektu „Dywan Miejski” dla ga-
lerii Dizjan BWA Wroc!aw. Jej zaintere-
sowania skupiaj# si% na szkle i ceramice 
jako mediach sztuki wspó!czesnej. 

Z kolei jej do$wiadczenie i g!%bokie zain-
teresowanie sztuk# w prze"rzeni publicz-
nej powoduje, 'e   "ara si% operowa& na 
"yku tych dwóch obszarów (czego przy-
k!adem je" projekt gry miejskiej GlassGo 
oraz Sztuka na Zamówienie – Mobilna 
Galeria z wy"aw# Gatunki Inwazyjne 
Bena Wrighta). Wspó!autorka  progra-
mu rezydencyjnego w BWA Wroc!aw. 
Obecnie, w odpowiedzi na zaproszenie 
Pilchuck Glass School w Stanwood, 
pracuje nad wy"aw# zbiorow# na pi%&-
dziesi%ciolecie programu Emerging-Ar-
ti"s-in-Residence.
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MARTA GENDERA

– hi"oryczka sztuki, kuratorka. Absol-
wentka hi"orii sztuki na Uniwersytecie 
Warszawskim. W ramach "ypendium 
"udiowa!a równie' na Freie Universität 
w Berlinie. Od 2011 roku prezeska Fun-
dacji Salony, w latach 2012–2014 wspó!-
kuratorka projektu „Park Tysi#clecia” 
w Zielonej Górze, w latach 2016–2021 
dyrektorka Miejskiego O$rodka Sztuki 
w Gorzowie Wielkopolskim. Wyk!a-
dowczyni w In"ytucie Sztuk Wizual-
nych Uniwersytetu Zielonogórskiego 
w Zielonej Górze. Wspó!pracowa!a 
i wspó!pracuje z In"ytutem Goethego 
w Warszawie, Au"riackim Forum Kul-
tury, a tak'e z licznymi organizacjami 
pozarz#dowymi oraz in"ytucjami 
w Polsce i za granic#, kuratoruj#c lub 
wspó!organizuj#c wy"awy i projekty, 
mi%dzy innymi w: Kun"haus w Grazu, 
<rotor> w Grazu, uqbar w Berlinie, Zona 
Sztuki Aktualnej w Szczecinie, BWA 
w Zielonej Górze, BWA we Wroc!awiu.

MAREK KRA JEWSKI 

– socjolog, profesor zwyczajny zatrud-
niony w In"ytucie Socjologii Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Autor licznych artyku!ów dotycz#cych 
wspó!czesnej kultury, sztuki i edukacji 
kulturowej oraz ksi#'ek: Kultury kul-
tury popularnej (2003), POPami"tane 
(2006), Za fotografi"! (2010, wspólnie 
z Rafa!em Drozdowskim), S& w 'yciu 
rzeczy… (2013), Incydentologia (2017), 
(Nie)nawidzenia. (wiat przez nienawi#$ 
(2020). W latach 1998–2004 kurator 
Zewn%trznej Galerii AMS oraz pomy-
s!odawca projektu „Niewidzialne mia"o” 
(www.niewidzialnemia"o.pl). Wspó!-
twórca programu propaguj#cego edu-
kacj% kulturow# Bardzo M!oda Kultura 
oraz projektu Archiwum Bada( 
nad *yciem Codziennym 
(www.archiwum.edu.pl).
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MARIKA KU5MICZ 

– doktora, hi"oryczka sztuki, dziekana 
Wydzia!u Zarz#dzania Kultur# Wizualn# 
Akademii Sztuk Pi%knych w Warsza-
wie, wyk!adowczyni Collegium Civitas, 
za!o'ycielka Fundacji Arton (2010), 
która zajmuje si% prywatnymi archiwa-
mi arty"ek i arty"ów, oraz Fundacji im. 
Edwarda Hartwiga (2017). Kuratorka 
licznych wy"aw, redaktorka i autor-
ka ksi#'ek o sztuce. Obecnie realizuje 
mi%dzy innymi mi%dzynarodowy projekt 
„Hi"orie jeszcze nienapisane. Archiwa 
arty"ek on-line” w ramach programu 
Kreatywna Europa, którego liderem je" 
Fundacja Arton. Jego rezultatem je" 
mi%dzy innymi cyfrowe repozytorium  
www.forgottenheritage.eu.

BERENIKA NIKODEMSKA

– mened'erka kultury specjalizuj#ca si% 
w sieciowaniu, mobilno$ci, kszta!towaniu 
relacji i zarz#dzaniu projektami. Absol-
wentka filologii serbskiej i chorwackiej 
oraz "udiów podyplomowych „Mene-
d'er kultury we wspó!pracy regionów 
Unii Europejskiej” na Uniwersytecie 
Wroc!awskim. Koordynatorka mi%dzy-
narodowych projektów, mi%dzy innymi 
Polish Paradise (Fundacja TIFF Collec-
tive, 2020), oraz programów, mi%dzy 
innymi AIR Wro i Kultura Mobilna (Eu-
ropejska Stolica Kultury Wroc!aw 2016, 
Strefa Kultury Wroc!aw, 2014–2019). 
Wspó!pracowa!a mi%dzy innymi z Fun-
dacj# Olgi Tokarczuk i Fundacj# Avant 
Art. Pracowa!a przy realizacji Wroc!aw-
skiego Kongresu Kultury (2020) i Euro-
pejskiego Kongresu Kultury (2011).
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MARCIN POLAK

– arty"a i kurator poruszaj#cy si% na 
"yku dzia!a( arty"ycznych i spo!ecz-
nych. Inicjator dzia!a( z cyklu „Zawód 
Arty"y”, maj#cych wp!yn#& na zmian% 
polityki kulturalnej. Za!o'yciel i redaktor 
portalu „Miej Miejsce”. Wspó!prowadzi 
lataj#c# „Galeri% Czynn#”. Absolwent 
Pa("wowej Wy'szej Szko!y Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona 
Schillera w ,odzi. Stypendy"a mini-
"ra kultury i dziedzictwa narodowego. 
W 2016 roku zo"a! odznaczony hono-
row# odznak# „Zas!u'ony dla Kultury 
Polskiej”. Mieszka i pracuje w ,odzi.

ARKADIUSZ PÓ!TORAK

– kulturoznawca, kurator i krytyk sztuki. 
Pracuje w Katedrze Performatyki na 
Wydziale Poloni"yki Uniwersytetu 
Jagiello(skiego. Wspó!za!o'yciel nie-
zale'nej prze"rzeni dla sztuki i muzyki 
wspó!czesnej „Elementarz dla mieszka(-
ców mia"” w Krakowie. Absolwent De 
Appel Curatorial Programme, sekretarz 
w zarz#dzie Sekcji Polskiej Mi%dzyna-
rodowego Stowarzyszenia Krytyków 
Sztuki AICA. Jako autor tek"ów wspó!-
pracowa! mi%dzy innymi z „Dwutygodni-
kiem”, „Magazynem Szum”, „Przegl#dem 
kulturoznawczym” i „Didaskaliami”, a jako 
kurator – z Galeri# Studio i Centrum 
Sztuki Wspó!czesnej Zamek Ujazdowski 
w Warszawie, wiede(skim fe"iwalem 
curated_by (wspólnie z Goschk# Gawlik) 
czy Galeri# Arsena! w Bia!ym"oku.
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BARTOSZ PRZYBY!9O!OWSKI

– filozof, pedagog, filantrop. Za!o'yciel 
Fundacji Razem Pamoja, wspó!za!o'yciel 
Fundacji Dzielna i wydawnictwa 
PamojaPress. Autor artyku!ów z zakresu 
filozofii dydaktyki oraz podr%cznika 
do nauki filozofii dla liceali"ów My#le-
nie krytyczne. Praktykuje idee edukacji 
opartej na wspó!pracy, !#cz#c spo!ecz-
no$ci arty"ów, rzemie$lników, nauczy-
cieli i uczniów 'yj#cych na globalnej 
Pó!nocy i globalnym Po!udniu. 
Od 2009 roku realizuje projekty arty-
"yczne, spo!eczne i infra"rukturalne 
w Kenii, na Haiti oraz w Polsce.

DAWID RADZISZEWSKI

– hi"oryk sztuki, galerzy"a, tata Kazika 
i Irenki.
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KATARZYNA &ROJ

– kuratorka, redaktorka i autorka wielu 
tek"ów oraz publikacji na temat kultury 
materialnej. Prowadzi program galerii 
Dizajn BWA Wroc!aw, w którym kon-
centruje si% na upowszechnianiu zagad-
nie( zwi#zanych z projektowaniem od-
powiedzialnym spo!ecznie, odporno$ci#, 
nadkonsumpcj#, wykorzy"aniem narz%-
dzi projektowych w procesach adaptacji 
do zmiany klimatu. Obecnie prowadzi 
w galerii d!ugofalowy projekt „*yjnia”, 
czyli prze"rze( spo!eczn# i edukacyjn# 
galerii, która w czasie wolnym od zaj%& 
programowych pe!ni funkcj% do"%pne-
go i darmowego miejskiego sanatorium, 
zajmuje si% równie' zagadnieniem rege-
neracji w aktywno$ciach projektowych. 
Kuratorka wy"awy Pole Regeneracji. 
Wroc!awskie Pola Irygacyjne.

JAN SOWA 

– dialektyczno-materiali"yczny teoretyk 
i badacz spo!eczny. Studiowa! poloni"y-
k%, filozofi% i psychologi% na Uniwersy-
tecie Jagiello(skim oraz na Université 
Paris 8 w Saint-Denis. Doktor socjologii, 
habilitowa! si% z kulturoznaw"wa. 
Prowadzi! badania i wyk!ada! na uczel-
niach w Polsce i za granic# (o"atnio 
mi%dzy innymi na Uniwersytecie São 
Paulo w Brazylii oraz na Akademie der 
Kün"e der Welt w Kolonii). By! wspó!-
twórc# wydawnictwa Ha!art oraz 
Spó!dzielni Goldex Poldex. Pracowa! 
równie' jako dziennikarz w Polskim 
Radiu i jako kurator w galerii Bunkier 
Sztuki w Krakowie. Cz!onek Komitetu 
Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk, 
zwi#zany z Wolnym Uniwersytetem 
Warszawy. Je" kuratorem programu 
dyskursywnego i bada( Biennale War-
szawa. Autor i redaktor kilkuna"u ksi#-
'ek, w tym Sezon w teatrze lalek i inne 
eseje (2004), Ciesz si", pó)ny wnuku! 
Kolonializm, globalizacja i demokracja 
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radykalna (2007), Fantomowe cia!o króla 
(2012), Inna Rzeczpospolita je% mo'liwa 
(2015) oraz – wspólnie z Krzysztofem 
Wola(skim – Sport nie i%nieje. Igrzyska 
w spo!ecze*%wie spektaklu (2017).

JOANNA STEMBALSKA

– kuratorka i hi"oryczka sztuki. 
Uko(czy!a Hi"ori% Sztuki na Uniwer-
sytecie Wroc!awskim i Podyplomowe 
Studia Kuratorskie na Uniwersytecie 
Jagiello(skim w Krakowie. 
Od 2005 roku pracuje w BWA Wroc- 
!aw, prowadzi program galerii Studia 
BWA Wroc!aw, kuratorka i wspó!ku-
ratorka wielu wy"aw. Wyró'niona 
i nagrodzona za wy"awy w ramach 
Mi%dzynarodowego Biennale Sztuki 
Zewn%trznej OUT OF STH. 
Od 2014 roku wspó!kuratorka programu 
rezydencyjnego w BWA Wroc!aw. Jej 
zainteresowania koncentruj# si% mi%dzy 
innymi na sztuce w prze"rzeni miejskiej, 
a zw!aszcza na jej spo!ecznym wymia-
rze, odzwierciedlaj#cym wspó!czesne 
demokratyczne tendencje ucze"nicze-
nia w kulturze.
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JOANNA SYNOWIEC

– kuratorka, twórczyni, aktywi"ka, 
cz!onkini Stowarzyszenia Nomada. 
Z Dominik# ,ab#d) rozwija wydawnic-
two Dzikie Przyjemno$ci, tworz#c pu-
blikacje arty"yczne i literackie. Wspó!-
pracowa!a z galeriami BWA Wroc!aw, 
BWA Tarnów, Muzeum Wspó!czesnego 
Wroc!aw, Lokal_30. Pracuje w szerokim 
polu sztuki i prze"rzeni spo!ecznej. 
Je" wspó!kuratork# takich wy"aw 
jak Tajsa – odnosz#ca si% do sytuacji 
Romów w Europie, czy Cz"#$ wspólna – 
archiwum spo!eczne – wy"awy o nie-
zale'nych dzia!aniach we Wroc!awiu 
w o"atnim dwudzie"oleciu. 
W 2015 i 2020 roku "ypendy"ka 
mini"ra kultury i dziedzictwa 
narodowego. W ramach "ypendium 
z 2020 roku "worzy!a esej wizualno-
-literacki w po"aci artbooka Wszy%ko 
w moich r"kach, którego tematem je" 
macierzy("wo. Mama Bruna.

EWA TATAR /ONO3JEJ 0

– uprawia kurator"wo oraz teori% sztu-
ki, wy"awiennictwa i in"ytucji, bada 
sztuk% i 'ycie arty"yczne. Ulubione 
wy"#pienia: wy"awy Imhibition (2006, 
z Romanem Dziadkiewiczem i Domi-
nikiem Kury!kiem, Muzeum Narodowe 
w Krakowie), Ch!oporobotnik i boa grze-
chotnik (2016, Muzeum Sztuki Nowo-
czesnej w Warszawie), Do zobaczenia 
po rewolucji (2019, z Angelik# Matysiak 
i Karolin# Przywar#), Wi#nie i Milk me 
sugar (2020, wszy"kie w Galerii Arse-
na! w Bia!ym"oku), Krzywe Ko!o (2021, 
Staromiejski Dom Kultury w Warsza-
wie), wyk!ady performatywne De%roy, 
she said (2017, do wy"awy Mini%er%wo 
Spraw Wewn"trznych w Muzeum Sztu-
ki Nowoczesnej w Warszawie) i Punkt 
obserwacyjny zmian w sztuce (2021, 
z Ew# Polsk#, „Kontek"y” w Soko!ow-
sku). Niegdy$ empatyczna recenzentka 
praktykuj#ca afektywn# hi"ori% wy"aw 
(ponad dwie$cie tek"ów o sztuce), sym-
patyczka Partii Wtorek. Wspó!tworzy!a 
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kolektyw Brud. Na Podlasiu wspó!prowa-
dzi ogród Spó!dzielni Povoly i uczy si% 
tajników fitoterapii. Dzia!a w Stowarzy-
szeniu Edukacji Kulturalnej Widok, gdzie 
zainicjowa!a Muzeum S#siedzkie i wraz 
z ,ukaszem Radziszewskim prowadzi 
warsztaty piekarnicze Zaczyn. W War-
szawie osoba czuwaj#ca w Czuwanie.

ALEKSY WÓJTOWICZ

– absolwent Wydzia!u Zarz#dzania 
Kultur# Wizualn# Akademii Sztuk 
Pi%knych w Warszawie, krytyk i hi"o-
ryk sztuki, cz!onek nieformalnej grupy 
Konsorcjum Praktyk Po"arty"ycznych, 
wspó!pomys!odawca inicjatywy Rok 
Antyfaszy"owski, redaktor Magazynu 
„Szum”. W polu jego zainteresowa( le'# 
tradycja i hi"oria kultury lewicowej 
i antyfaszy"owskiej, hi"oria polskiego 
pola sztuki oraz wp!yw wojen kulturo-
wych na "rategie arty"yczne i in"y-
tucjonalne. Publikowa! mi%dzy innymi 
w „Dwutygodniku”, „Strajk.eu”, „MiejMiej-
sce”, „Po"medium” i „OKO.press”.
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SZYMON 'YDEK

– kurator, producent i reasercher. Absol-
went Uniwersytetu Warszawskiego (wi-
dza o kulturze) oraz Royal In"itute of Art 
w Sztokholmie. Cz!onek zespo!u Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 
Wcze$niej wspó!pracownik mi%dzy 
innymi Fundacji B%c Zmiana, galerii „Ra-
"er”, "udia architektonicznego WWA 
Architects, Wolnego Uniwersytetu 
Warszawy. W swojej praktyce zajmuje 
si% kwe"iami z pogranicza zarz#dzania, 
urbani"yki, sztuki i krytyki kultury.

Kolofon 
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