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Cechą stałą, a także do pewnego stopnia przewodnią kolejnych edycji survi-

valu pozostaje aspekt pracy z miejscem, jego historią i potencjałem. Nie bez 

znaczenia jest też fakt, że każda pozostałość architektoniczna, najbardziej 

nawet fragmentaryczna, skrywa historię, która na różną skalę i w różnych 

okolicznościach domaga się ponownego odkrycia. Studiując kolejne przy-

padki survivalowych miejsc, najczęściej poprzez entropię zachodzącą w tkance 

architektonicznej, odbiorca działań Przeglądu jest informowany o pewnym 

szczególnym aspekcie – specyficznie pojmowanej – miejskiej ruiny.

Głównym motywem Przeglądu Sztuki survival jest najczęściej architek-

tura, rozumiana przede wszystkim jako dekoracja do możliwych scenariuszy 

społecznych, politycznych, gospodarczych. Zamysł kuratorski polega na 

pokazaniu, jak wiele funkcji, także tych nieplanowanych, może na przestrzeni 

lat pełnić budynek. Działania artystyczne kreują architekturę jako obraz 

wspomnienia, ujawniając jej utajoną cechę – dzieła w istocie nietrwałego, 

podlegającego zmianie i nierzadko na końcu unicestwieniu. Wiele artystycz-

nych działań survivalu opowiada o tej utracie, kiedy w obliczu zniszczenia 

i upadku możliwe jest doznanie niemal całkowitej samotności. To doświad-

czenie wywołujące niepokój i dyskomfort. Rozpad budowli, pustka, jaka po 

nich pozostaje, nie daje się tu powiązać z romantyczną malowniczością ruin 

(picturesque). Obraz architektury postrzeganej jako figura wieczności zostaje 

zderzony z tym, co odczuwamy, obserwując rozkład i zniszczenie: z lękiem.

survival rzadko buduje swoje metafory w oparciu o architektoniczną 

katastrofę, która piętrzy ruiny na ruinach. Przegląd zwykle odbywa się w prze-

strzeniach znajdujących się w szczególnym, często decydującym momencie 

własnego istnienia, w tzw. fazie przejściowej: są to budynki już od wielu lat 

wyłączone z użytku, ale jeszcze nie ruiny; już pozbawione poprzedniego życia, 

ale jeszcze z potencjałem, by tchnąć w nie kolejne.

Wybierane przez organizatorów survivalu miejsca odkrywają przed 

zwiedzającymi wiele możliwości, kuszą wspomnieniem dawnych lat swojej 

świetności, jednocześnie odpychają potencjalnych inwestorów niedopasowa-

niem do współczesnych zapotrzebowań i wizją gruntownego, kosztownego 

remontu. Architektura jako pole eksperymentu, pozbawiona funkcji uży-

teczności, miała i ma nikłe szanse na przetrwanie. Ograniczenie dostępu do 

niej ujawnia stan zawieszenia, rodzaj prawdziwej nieruchomości stanowiącej 

Anna Kołodziejczyk, Anna Stec
WARSZTAT PRACY

A permanent – or even central, to some extent – feature of the subsequent 

editions of survival is the aspect of working with the place, with its history 

and potential. Another fact that is not without significance is that any archi-

tectural remnant, even the most fragmentary one, hides a story that is call-

ing to be discovered, albeit on different scales and in varying circumstances. 

Thus while analysing the series of survival’s places, the visitor to the Review 

is informed of a peculiar aspect of urban ruin, perceived from a specific point 

of view.

Usually, the main theme of the survival Art Review is architecture, 

understood primarily as the decoration of the potential social, political and 

economic scenarios. The curators intend to show a variety of functions – often 

unplanned ones – that a building may have fulfilled over the years. Artistic 

actions turn architecture into a tangible image of the past, which reveals its 

hidden characteristic – of a phenomenon that is actually impermanent, sub-

ject to change and, often, destruction. As a matter of fact, many of survival’s 

actions focus on the loss of architecture, accompanied by a poignant feeling 

of loneliness in the face of its decay and collapse. This feeling triggers anxiety 

and discomfort. Decomposition of edifices and the resultant void have little 

in common with romantic and picturesque ruins. The image of architecture 

as a symbol of eternity thus clashes with fear – the dominant emotion when 

confronted with decay and destruction. 

survival rarely weaves its metaphors based on an architectural disaster 

that turns ruins into ruins. The Review is typically held in spaces that find 

themselves in a special moment, often decisive for their future (non-)exist-

ence. In this transitory stage, the buildings have already been unused for 

many years, but they have not fallen into ruin yet; devoid of their former 

functions, they still cherish hope of a new life.

The venues selected by survival’s organisers reveal their potential to 

the viewers, offer a glimpse into their former glory while putting investors 

off by their unsuitability for contemporary uses and the necessity of a costly 

overhaul. Devoid of its utilitarian function, architecture as a field of experi-

mentation has always had little chance of surviving. Restricting access to it 

reveals the existence of a limbo state, when the property is about to be put on 

the market and become the subject of new ideas and investments.

Anna Kołodziejczyk, Anna Stec 
WORKROOM
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przedpole dla nowych przetargów, inwestycji, nowych pomysłów napędzanych 

kapitałem.

O ile takie budynki jak schron przeciwlotniczy przy placu Strzegomskim 

(miejsce 8. edycji survivalu) czy Pawilon Czterech Kopuł (miejsce 7. edycji 

survivalu) doczekały się drugiego, spektakularnego można powiedzieć, życia, 

przyszłość budynku dawnego Instytutu Farmacji przy ulicy Grodzkiej (miejsce 

12. edycji survivalu) czy dawnych koszar policyjnych przy ulicy ks. Witolda 

(miejsce 13. edycji survivalu) pozostaje niepewna. Wspomniane obiekty, 

pomału popadając w ruinę, czekają, aż zapadnie decyzja o ich dalszym losie – 

czy będzie to renesans, czy kolejne lata w stanie agonii.

W tym roku Przegląd Sztuki survival zetknął się jednak z sytuacją dość 

nietypową – zagościł w miejscu, którego atmosfera daleka była od przygnębia-

jącego poczucia opuszczenia i stanu zawieszenia. Po raz pierwszy od dawna 

survival odbył się w przestrzeni tętniącej życiem.

Przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu rozciągają się obszerne tereny 

fabryczne, które swoją historią sięgają jeszcze 1869 roku. Dziś dla wielu wro-

cławian ten dawny przemysłowy konglomerat jest reliktem epoki prl-u, nie-

odzownie kojarzącym się z wszechobecnym w tamtych czasach etosem pracy 

kolektywnej. Scenerią 14. edycji Przeglądu Sztuki survival, organizowanej 

pod hasłem: Warsztat pracy, stała się jedna z zabytkowych hal Fabryki Auto-

matów Tokarskich wybudowana w 1934 roku. Tematyka Przeglądu, związana 

z zagadnieniem szeroko rozumianej pracy, siłą rzeczy krążyła wokół takich 

pojęć, jak: przemysł, produkcja, technologia, a także zagadnienie warsztatu 

pracy i jego tajników. 

Hala, w której prezentowane były instalacje artystyczne, została wyłą-

czona z użytku tuż przed samym otwarciem wystawy. Dlatego można było 

obejrzeć całkiem pokaźną kolekcję maszyn, które nie tylko tworzyły wspa-

niałą scenografię dla sztuki współczesnej, ale i fascynowały odbiorców równie 

mocno, co działania artystów. Nic dziwnego, że w trakcie trwania konkursu na 

najciekawszą pracę artystyczną pojawiały się zapytania o możliwość oddania 

głosu na najciekawszą maszynę. Ponadto hala, udostępniona na pięć dni trwa-

nia Przeglądu entuzjastom sztuki współczesnej, znajdowała się w bezpośred-

nim sąsiedztwie innych, czynnych hal produkcyjnych, w których na co dzień 

trwała praca. Otoczenie survivalu żyło zatem niezmiennie swoim życiem, 

budując tym samym szczególny kontekst dla prezentowanej w ramach Prze-

glądu sztuki i będąc nie lada ciekawostką dla zwiedzających.

Na szczególny klimat 14. edycji survivalu wpłynęło wiele czynników 

(warto wspomnieć unoszący się w powietrzu, specyficzny oleisty zapach czy 

tropikalną wręcz temperaturę). Jednak o wyjątkowości i odmienności 14. Prze-

glądu na tle jego poprzednich edycji decydowała przede wszystkim żywotność 

miejsca, a co za tym stoi – aspekt ludzki. 

Niezaprzeczalną wartością zarówno dla organizatorów, artystów, jak 

i zwiedzających było spotkanie z pracownikami fat-u, którzy odwiedzali 

wystawę i konfrontowali zastaną sytuację ze wspomnieniem hali przed 

While structures such as the air-raid shelter in Plac Strzegomski (the 

venue for the 8th edition of survival) or the Four Domes Pavilion (where 

survival 7 was held) have eventually been given a spectacular second life, 

the future of the former Faculty of Pharmacy in Grodzka Street (survival 12) 

or the former police barracks in Księcia Witolda Street (survival 13) remains 

uncertain. These last two objects are slowly dilapidating while waiting for 

their fate to be sealed – whether it should mean a renaissance or more years 

in agony.

This year, the survival Art Review ended up in a rather untypical situ-

ation – it was held in a place whose atmosphere was nothing like the usual 

feeling of sadness, abandonment and the all-encompassing limbo state. For 

the first time in a long time, survival visited a space that was teeming with 

activity.

The history of the vast industrial areas near Grabiszyńska Street in 

Wrocław dates back to 1869. For many contemporary Wrocław dwellers, this 

former conglomerate is a relic of the People’s Republic of Poland, inevitably 

triggering associations with the then ubiquitous ethos of collective work. The 

setting for the 14th edition of the survival Art Review, which was held under 

the motto Workroom, was one of the historical production floors of the Lathing 

Machines Factory, which was built in 1934. The subject matter of this year’s 

edition, connected with the broadly-defined notion of work, revolved around 

phenomena such as industry, production, technology, workshop, and tools 

of the trade.   

The production f loor where the artistic installations were displayed had 

been withdrawn from use several days before the opening of the exhibition. 

Thus the visitors could see quite an impressive collection of machinery that 

not only provided magnificent setting for the artworks, but also fascinated 

the viewers as much as the artists’ works. Little wonder, then, that the com-

petition for the most interesting artwork was accompanied by questions 

about the possibility of voting for the most interesting machine. Moreover, 

the production f loor that was made available for lovers of contemporary art 

for five days of the Review’s duration was located in direct proximity of other 

factory workshops where work was still going on. Thus survival’s surround-

ings lived a life of their own, providing a unique context for the displayed art 

and intriguing the visitors.

Although the special atmosphere of the 14th edition of survival resulted 

from a number of factors (suffice it to mention the specific, oily smell per-

meating the air or the scorching heat), its uniqueness vis-à-vis the previous 

editions stemmed primarily from the liveliness of the venue, and conse-

quently – from the human aspect. 

What the organisers, artists and viewers greatly appreciated was the 

opportunity of meeting the workers employed at the factory, who visited 

the exhibition and confronted the new situation with the formerly existing 

one. The workers were also involved in the preparation of some of the artistic 
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wkroczeniem tu artystów. Pracownicy zaangażowali się także w przygotowa-

nie niektórych projektów artystycznych – chętnie wzięli udział w serii wywia-

dów przeprowadzanych przez artystkę Karinę Marusińską oraz reporterkę 

Beatę Kwiatkowską, składających się na instalację pt. Rękoczyny. Autorki pro-

siły osoby zatrudnione w Facie, by opowiedziały o swoim zawodzie z perspek-

tywy własnych dłoni. Audiowizualny projekt duetu Marusińska-Kwiatkowska 

przybliżał zwiedzającym tajniki pracy przy produkcji automatów tokarskich 

w oryginalny sposób, poprzez subiektywne historie robotników; co zresztą 

zaprzeczyło wielu stereotypom dotyczącym pracy w fabryce. To właśnie Ręko-

czyny zdobyły główną nagrodę w konkursie publiczności.

Szczególne znaczenie dla 14. edycji Przeglądu miała obecność takich 

osób jak Pan Zdzisław Ciepliński – tokarz, którego stanowisko pracy mieściło 

się w przekazanej na potrzeby survivalu hali produkcyjnej. Pan Ciepliński 

z zaangażowaniem wcielił się w rolę przewodnika po hali fat-u, zdradzając 

zainteresowanym, na czym polega praca tokarza i udowadniając, że tylko 

z pozoru jest to praca powtarzalna i pozbawiona emocji.

Koegzystencja przedstawicieli różnych profesji, która miała miejsce pod-

czas przygotowań oraz samego Przeglądu na terenie zabytkowej hali fat-u, 

zaowocowała obaleniem złudnych wyobrażeń, jakie obydwa światy posiadały 

o sobie nawzajem. Zatarły się granice między pracą twórczą a odtwórczą, 

fizyczną i intelektualną, seryjną, maszynową a pracą ręczną, artystyczną, jed-

nostkową. Pasja, emocje i intelektualne zaangażowanie współistnieją w końcu 

z mechanicznymi, powtarzalnymi i względnie monotonnymi czynnościami 

zarówno w sztuce, jak i przemyśle.

Dziękujemy właścicielom i pracownikom Fabryki Automatów Tokarskich 

we Wrocławiu s.a. za umożliwienie tego szczególnego spotkania fachowców 

rozmaitych dziedzin na terenie fat-u.

projects – they gladly took part in interviews conducted by artist Karina 

Marusińska and reporter Beata Kwiatkowska, which were later used as ele-

ments of the Handiwork installation. The interviewees were asked to describe 

their professions from the point of view of their own hands. The audiovisual 

project by the Marusińska-Kwiatkowska duo acquainted the visitors with the 

intricacies of making lathing machines by providing them with the workers’ 

subjective accounts, which were often in stark contrast with the stereotypes 

about working in a factory. Handiwork was highly appreciated by the visitors 

and was awarded first prize in the Audience Award competition. 

The 14th edition of the Review also benefitted from the presence of people 

such as Zdzisław Ciepliński, a turner whose workstation was situated in the 

room where survival was held. Mr Ciepliński was happy to assume the role 

of a guide and explain to the viewers what the machines were used for, what 

turners actually did and why the stereotypical image of this profession as 

repetitive and emotionless was untrue.

The coexistence of representatives of different professions, which 

occurred in the preparatory phases and throughout the duration of the 

Review in the historical production f loor of the Lathing Machines Factory, 

resulted in overcoming the misleading impressions that both sides had of 

each other. The lines separating work that is creative or repetitive, physical or 

intellectual, automatic or artistic – became blurred. After all, passion, emotion 

and intellectual involvement coexist with mechanical, repetitive and rather 

monotonous activities, both in art and in industry. 

We would like to thank the owners and employees of Fabryka Automatów 

Tokarskich we Wrocławiu s.a. for making it possible to hold this excep-

tional meeting of specialists in various fields on the premises of the Lathing 

Machines Factory.
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Ewelina Turkot
Czas pracy / Working Time 
obiekt / object 

Obiekt Czas pracy odnosi się do zagadnienia odczuwania czasu 

w różnych sytuacjach życiowych (także w pracy), które są opi-

sywane przez szereg stwierdzeń, np. „dłużenie się czasu w nie-

skończoność” czy „przeciekanie czasu przez palce”.

Obiekt to okrągły zegar ścienny. Mechanizm zegara jest zabu-

rzony, podobnie jak zaburzone bywa nasze odczuwanie czasu 

w różnych stanach emocjonalnych: zniechęcenia, znużenia, 

ekscytacji, wyczekiwania.  

W kontakcie ze specjalnie spreparowanym obiektem trudno się 

zorientować w jego niepoprawnym sposobie działania, co pro-

wokuje do refleksji o subiektywnym, indywidualnym sposobie 

postrzegania czasu.

The object under the title Working Time refers to the phenom-

enon of time perception in different situations (including work), 

as illustrated by a number of expressions, such as “time drags 

on endlessly” or “time slips through my fingers.”

The installation consists of a round wall clock. The clockwork is 

distorted, just like our perception of time in different emotional 

states can be distorted, depending on whether we feel discour-

aged, bored, excited or expectant. 

It is difficult to realise the incorrect functioning of the object 

at a glance, which provokes reflections about a subjective and 

individual way of perceiving time.
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Pracę Natalii Wiśniewskiej stanowi spreparo-

wany komunikat dźwiękowy: Proszę zachować 

ciszę, podany w sześciu językach: polskim, 

rosyjskim, hiszpańskim, niemieckim, francu-

skim oraz angielskim. 

Inspiracją dla pracy jest realny komunikat, na 

jaki artystka natknęła się w rzymskim Pan- 

teonie. Komunikat uruchamiał się w momen-

cie natężania hałasu. Paradoksalnie, dźwięk 

ten wywoływał też bardzo dużo zamieszania – 

a w konsekwencji wiele hałasu.

Czynna Fabryka Automatów Tokarskich 

wymaga określonego zachowania zarówno od 

jej codziennych użytkowników (pracowników), 

jak i od widzów festiwalu. Każdy musi przy-

stosować się do panujących warunków i zasad 

bhp. Tym samym interwencja Natalii Wiśniew-

skiej, komunikat-nakaz zachowania ciszy, 

w naturalny sposób wchodzi w relację z zasta-

nym kontekstem.

Natalia Wiśniewska’s work consists of a pre-

pared sound message: Silence, please. Thank you, 

given in six languages: Polish, Russian, Span-

ish, German, French and English.

The artist was inspired by a real announce-

ment she encountered in the Pantheon in 

Rome. The announcement was played when 

noise reached a certain level. Paradoxically, 

this sound caused a lot of commotion and 

increased the noise.

The functioning part of the Lathing Machines 

Factory requires both its everyday users (work-

ers) and visitors to the Review to behave in 

certain ways. Everybody must adapt to the 

existing conditions and follow safety regula-

tions. Thus Natalia Wiśniewska’s intervention, 

her announcement-request to remain silent, 

naturally relates to the existing context.

Natalia Wiśniewska
Komunikat / Announcement 
instalacja dźwiękowa /  
sound installation
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Anna Knappe
Two Ends of the Waste Line 
wideo / video 

Podczas kilku dni trwania survivalu w tysiącach azjatyckich fabryk, 

w których powstają ubrania dla największych na świecie marek odzie-

żowych, zostaną wyprodukowane tony odpadów. Film fińskiej artystki 

Anny Knappe daje możliwość zajrzenia na przeciwległą stronę globu, 

do miejscowości Chittagong w Bangladeszu. Obserwujemy potężne wysy-

piska śmieci – efekt uboczny masowej produkcji ubrań – oraz tam-

tejszych mieszkańców próbujących wybrać ze sterty odpadów skrawki, 

które nadadzą się do ponownego wykorzystania czy sprzedaży.

Przemysł tekstylny jest dziś jedną z największych i najbardziej szkodli-

wych dla środowiska gałęzi przemysłu na świecie. Pracownicy fabryk 

produkujących odzież dla zagranicznych firm są często narażeni na 

kontakt z niebezpiecznymi dla człowieka i środowiska chemikaliami 

i pracują w warunkach, które nie spełniają podstawowych wymogów 

bezpieczeństwa.

Podczas gdy na Zachodzie potężne koncerny modowe jak h&m (obecny 

lider pod względem liczby fabryk w Bangladeszu) wydają miliony na 

kampanie reklamowe mające na celu kreowanie wizerunku marki jako 

wspierającej inicjatywy proekologiczne, we wschodniej części świata 

góra odpadów nieustannie rośnie.

During the several days of survival, thousands of Asian factories that 

produce clothes for the world’s biggest apparel companies will churn 

out tonnes of waste. The film by Finnish artist Anna Knappe provides an 

opportunity to cast a glance at a Bangladeshi town of Chittagong on the 

other side of the world. We see huge landfill sites – a side effect of mass 

production – and local people looking for scraps of cloth that could be 

reused or sold.

The textile industry is currently one of the largest and most environ-

mentally-harmful economic sectors in the world. Factory workers pro-

ducing clothes for foreign corporations are often exposed to contact with 

chemicals that are dangerous to humans as well as the environment, 

and work in conditions that fail to meet the basic safety regulations.

While in the West the powerful fashion corporations, such as h&m 

(the owner of the largest number of factories in Bangladesh), spend 

millions on advertising campaigns in an attempt to create their brand 

image as environmentally responsible businesses, the heap of rubbish 

in the East grows higher and higher.
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Jolanta Wagner’s installation under the title 

Beauty Survival Workshop is a sizeable pyramid 

made of empty cosmetics packaging. As the 

artist explained, It was necessary to involve many 

people to build up this set. More than 100 women, 

friends and strangers alike, donated to the collec-

tion. Each of them must have been following the daily 

ritual of improving their appearance and well-being. 

Each of them must have been using creams, powders, 

lipsticks, eyeliners, hairsprays and perfumes, which 

constitute the basic “tools” used in anti-aging treat-

ment, skin and hair rejuvenation, painting eyes, lips 

and nails. I have been sent empty bottles, jars and 

tubes. What has emerged is a collection of a dozen 

thousand elements. These objects are already useless 

and worthless, but they bear the exciting traces of past 

private time.

The pyramidal form of the object triggers une-

quivocal associations with a mausoleum. The 

work can be interpreted as the remains of long 

and time-consuming work on one’s own body 

as well as a symbol of persistent attempts to 

stop the time.

Jolanta Wagner
Beauty Survival Workshop 
instalacja / installation

Instalacja Jolanty Wagner Beauty Survival 

Workshop to pokaźnych rozmiarów piramida 

wykonana z opakowań po zużytych kosmety-

kach. Jak komentuje artystka: Do zbudowania 

obfitego zbioru niezbędne było uczestnictwo wielu 

osób. W akcji zbierania obiektów zgodziło się wziąć 

udział ponad 100 znajomych i nieznajomych kobiet. 

Każda z nich, tak jak robi to zazwyczaj, stosowała 

codzienny rytuał udoskonalania swojego wyglądu 

i poprawy samopoczucia. Używała kremów, pudrów, 

pomadek, tuszów, lakierów i perfum, stanowiących 

warsztat rutynowych zabiegów naprawiania skut-

ków starzenia, poprawiania kondycji skóry i wło-

sów, malowania oczu, ust i paznokci. Sukcesywnie 

docierały do mnie puste buteleczki, słoiczki i tubki. 

Powstała kolekcja składająca się z kilkunastu tysięcy 

elementów. Obiektów już bezużytecznych i bezwarto-

ściowych, ale noszących ekscytujące ślady minionego 

czasu prywatnego. 

Forma obiektu – piramida – nieodzownie 

kojarzy się z mauzoleum. Praca może być 

odczytywana jako pozostałość po długotrwałej 

i czasochłonnej pracy nad własnym ciałem, ale 

i symbol usilnych prób zatrzymania czasu.
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Bankruptcy Estate is a work inspired by the 

unusual life of Georges Méliès (1861–1938), 

who was a French illusionist, director and film 

producer. First and foremost, however, he was 

a key figure in the pioneering period of the 

development of cinematography. He came 

from a rich family – his father owned shoe 

factories. Having inherited his family’s wealth, 

Méliès produced almost 500 films between 

1896 and 1913, established one of the first film 

studios in the world and won international 

renown. In spite of initial success, Méliès’s film 

productions quickly became anachronous and 

failed to catch up with the progress of cinema-

tography. In 1913, as a result of breaking off 

his contract with Pathé-Frères, Méliès lost his 

house, his film studio in Montreuil, and gra-

dually sank into oblivion. Four years later, the 

French army converted the studio into a mili-

tary hospital and turned Méliès’s cinemato-

graphic oeuvre (over 400 films) into army boot 

heels. 

At the end of the 20th century, Poland’s largest 

production facilities underwent restructuring 

and were sold to new owners (just like Georges 

Méliès’s studio and films). The era of ineffi-

cient, centrally-planned economy came to an 

end. Free market rules sealed the fate of state-

-owned companies. From that time on, mana-

gement would be the domain of a new social 

Maciej Bączyk
Masa upadłościowa / Bankruptcy Estate 
wideo, obiekt / video, object

Masa upadłościowa to praca zainspirowana nie-

zwykłymi losami Georges’a Mélièsa (1861–

1938), który był francuskim iluzjonistą, 

reżyserem i producentem filmowym, a przede 

wszystkim kluczową postacią dla pierwszego, 

pionierskiego okresu rozwoju kinematografii. 

Wywodził się z bogatej rodziny, jego ojciec był 

fabrykantem, produkował obuwie. Wyko-

rzystując odziedziczony majątek, w latach 

1896–1913 Méliès wyprodukował około 500 

filmów, stworzył jedno z pierwszych studiów 

filmowych na świecie i zyskał międzynaro-

dowy rozgłos.

Produkcje filmowe Mélièsa mimo początko-

wych sukcesów szybko stały się anachroniczne 

i przestały nadążać za rozwojem kinemato- 

grafii. W 1913 roku, na skutek zerwania kon-

traktu z Pathé-Frères, Méliès utracił dom, wła-

sne studio filmowe w Montreuil i stopniowo 

popadł w zapomnienie. Cztery lata później 

armia francuska przekształciła studio w szpital 

wojskowy, a liczący ponad 400 tytułów doro-

bek filmowy Mélièsa przetopiła na obcasy do 

wojskowych butów. 

Pod koniec xx wieku w Polsce wielkie zakłady 

przemysłowe przeszły głęboką restrukturyzację 

i trafiły w ręce nowych właścicieli (jak kiedyś 

studio i filmy Georges’a Mélièsa). Skończyła się 

epoka niewydolnej gospodarki centralnie pla-

nowanej. Reguły wolnego rynku zadecydowały 
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o dalszych losach państwowych firm. Od tej pory zarządzaniem zajęła 

się nowa klasa społeczna – specjaliści od marketingu. Wielu z nich 

musiało zredukować zatrudnienie i pozbyć się nierentownych inwesty-

cji. Zniknęły budynki, hale, maszyny i warsztaty pracy. Zniknęły zakła-

dowe ośrodki wypoczynkowe i szkoły zawodowe. Zniknął świat, którego 

kontury widać jeszcze w miejscach takich jak fat.

Ten świat już nie powróci. Armia menadżerów przetopiła go na obcasy 

do czarnych lakierków.

Masa upadłościowa to klasyczny przykład kina found footage, zmontowa-

nego z fragmentów filmów dotyczących obsługi i eksploatacji tokarek 

i automatów tokarskich. Kolorowe i czarno-białe klisze, mimo swojej 

edukacyjnej funkcji, dokumentowały świat hal fabrycznych, monotonię 

obróbki metalu i pozbawione emocji sylwetki pracowników. Widać to 

zwłaszcza teraz, kiedy zarówno format tych materiałów (klisza 16 mili-

metrów), jak i utrwalony na nich stan rzeczy przestały być aktualne 

i komukolwiek potrzebne.

class – marketing specialists. Many of them were forced to reduce the 

number of employees and get rid of unprofitable investments. Buildings, 

production floors, machines and tools disappeared, as did holiday cen-

tres owned by factories and vocational schools. An entire world disap-

peared, a world whose contours are still visible in places such as the 

Lathing Tools Factory.

This world will not return. An army of managers turned it into leather 

shoe heels.

Bankruptcy Estate is a classic example of found footage cinema. It consists 

of fragments of films about using and maintaining lathes and lathing 

machines. Although intended as educational material, the colour or 

black-and-white reels documented a world of production floors, monoto-

nous metal processing, and emotionless silhouettes of workers. It is par-

ticularly apparent today, when both the format of the film (16 mm) and 

the then state of affairs are no longer relevant or needed by anyone. 

Maciej Bączyk
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Anna Kołodziejczyk
Bez tytułu / Untitled
instalacja / installation

Praca jest wyeksponowanym za pomocą lustra zastanym obiektem. 

To fabryczne urządzenie – wyciąg powietrza – zafunkcjonowało na 

marginesie wystawy jako ciekawostka techniczna. Jednocześnie wymiar 

estetyczny mechanizmu oraz jego obrotowy, hipnotyzujący ruch mogły 

z powodzeniem budzić w odbiorcach poczucie obcowania z przemy-

ślaną instalacją artystyczną. 

Interwencja Anny Kołodziejczyk wpisuje się w stałą praktykę survi-

valu – przenikania się prac artystycznych z obiektami o charakterze 

ready made. Zabieg ten uchyla rąbka tajemnicy: daje wgląd w proces 

poszukiwania przez współczesnego artystę inspiracji i tworzenia znacze-

niowej nadbudowy jego dzieła.

The work uses a mirror to highlight an extant object. This piece of  

factory equipment – an extraction fan – becomes a technical curiosity 

functioning on the margins of the exhibition. However, the aesthetic 

dimension of the mechanism and its hypnotic, revolving movement 

could successfully trigger an impression in the visitors that they are 

looking at a carefully thought-over artistic installation. 

Anna Kołodziejczyk’s intervention could be situated within practice that 

is typical of survival – the permeation of artworks and readymades. 

This trick lets the viewers in on a secret by revealing the process of look-

ing for inspiration by contemporary artists and endowing the work with 

an additional layer of meaning.
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The installation, consisting of four plumb bobs 

placed in one of the old measuring chambers, 

can be a metaphor of introducing order to the 

reality by establishing an unchanging point of 

initial order. Determining the plumb line with 

the help of this tool was a basic action during 

construction of buildings, known already in 

the ancient times, and thanks to its use, it was 

possible to erect architectural constructions, 

the perfection of which exceeded the visual 

expectations and the customs.

In his installation, Moskowczenko has used the 

method of synchronized deviation of all plumb 

bobs by about 10 degrees. The shift was made 

with the same precision that is required in 

a standard establishing of the plumb line. The 

perfect workmanship of this installation meets 

here the “dirty aesthetics” of the interior.

Placed in such conditions, the sequence of 

instruments is a comment about human neg-

ligence in the field of broadly understood aes-

thetics and to the results of gradual changes 

occurring within the most important moral 

principles. 

Finally, the object itself, in its visual layer look-

ing like a minutely made sculpture, ultimately 

breaks from its initial use.

Kamil Moskowczenko
Pion 1946–2016 / Plumb Line 1946–2016
instalacja / installation

Instalacja składająca się z czterech pionów 

murarskich rozmieszczonych w jednej z daw-

nych izb pomiarów może stanowić metaforę 

porządkowania rzeczywistości poprzez usta-

nowienie niezmiennego punktu początko-

wego ładu. Wyznaczenie pionu za pomocą 

tego przyrządu było podstawową czynnością 

podczas konstruowania budynków znaną już 

w starożytności, dzięki jego użyciu możliwe 

było wznoszenie architektury, której doskona-

łość wykraczała poza wizualne przyzwyczaje-

nia i oczekiwania. 

W swojej instalacji Moskowczenko zastosował 

zabieg synchronicznego odchylenia wszyst-

kich pionów o około 10 stopni, przesunięcie to 

zostało przeprowadzone z taką samą precyzją, 

jaka jest zwykle wymagana przy standardo-

wym wyznaczaniu pionu. Perfekcja wykona-

nia pracy spotyka się tutaj z „brudną estetyką” 

wnętrza. Umiejscowiona w takich warunkach 

sekwencja przyrządów stanowi komentarz do 

ludzkich zaniedbań na polu szeroko rozumia-

nej estetyki oraz do rezultatu stopniowych 

zmian, jakie zachodzą w obrębie najistotniej-

szych dla człowieka pryncypiów moralnych.

Finalnie, sam obiekt, w warstwie wizualnej 

sprawiający wrażenie kunsztownie wykonanej 

rzeźby, zrywa ostatecznie ze swym pierwot-

nym zastosowaniem. 
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Dzięki projekcji wideo Dla tokarzy z Wrocławia hala produkcyjna 

fat-u staje się scenerią spotkania różnych pracowniczych 

światów, w tym także świata artystów i pracowników zakładu 

tokarskiego fat. W filmie przedstawiciele różnych zawodów 

przesyłają, z miejsca wykonywania swojej pracy, pozdrowienia 

dla wrocławskich tokarzy. Ten serdeczny gest ma charakter jed-

noczący; wartością nadrzędną jest sama praca, sprawą drugo-

rzędną pozostaje natomiast jej charakter i kategoryzowanie na 

podziały: praca fizyczna, umysłowa, twórcza, mechaniczna etc.

Thanks to the video projection of For the Turners of Wrocław the 

production hall of fat becomes a scenery for a meeting between 

different working worlds, including the worlds of artists and 

workers of the lathing factory fat. In the film, representatives 

of various occupations send from their workplaces greetings 

to turners from Wroclaw. This hearfelt gesture has a unifying 

character: work itself is the superior value, while its character 

along with the division into physical, intellectual, creative or 

manual labour becomes of secondary importance.

Katarzyna Łyszkowska, Kalina Nowak
Dla tokarzy z Wrocławia / For the Turners 
of Wrocław
wideo / video
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Kasia Kmita was born in 1972 and is a painter by education.

The work under the title Forty Years of Practice is a large-format oil 

painting made on the basis of the artist’s authentic work from 

1976, which bears the inscription Kasia 3.5y first work with paints. 

Kasia Kmita works on one of her first “artworks”, which she 

approaches with utmost respect and enlarges to the format of 

a classical painting (120 × 190 cm). 

A child’s draft becomes a starting point for the mature artist. 

A vision of a three-year-old, limited both by physical and formal 

abilities, assumes the form of an artwork in its own right thanks 

to the artist’s forty years of professional experience. Kasia Kmita’s 

piece emphasises the continuity of acquiring painting skills and 

the ceaseless shaping of visual awareness. It is also a charming 

tale about going back to the past and fulfilling childhood 

dreams, which we used to eagerly record on paper by means of 

inept paintings and drawings.

Kasia Kmita
40 lat warsztatu / Forty 
Years of Practice
olej na płótnie / oil on canvas

Kasia Kmita urodziła się w 1972 roku i z wykształcenia jest 

malarką.

Praca 40 lat warsztatu to wielkoformatowy obraz olejny nama-

lowany na podstawie autentycznej pracy malarskiej autorki 

powstałej w 1976 roku i opatrzonej opisem: Kasia l. 3,5 pierw-

sza praca farbkami. Kasia Kmita „bierze na warsztat” jedno ze 

swoich pierwszych „dzieł” i traktując malunek z największą 

powagą, powiększa go do formatu klasycznego obrazu 

(120 × 190 centymetrów).

Dziecięcy szkic staje się punktem wyjścia dla pracy dojrzałej 

artystki. Wizja trzylatki, wcześniej ograniczona możliwościami 

fizycznymi i formalnymi, przybiera formę pełnoprawnej pracy 

artystycznej dzięki 40-letniemu doświadczeniu zawodowemu 

artystki. Praca Kasi Kmity opowiada o ciągłości zdobywania 

warsztatu i nieustannym kształtowaniu świadomości plastycz-

nej. Jest też urokliwą opowieścią o powrocie do przeszłości 

i spełnianiu swoich dziecięcych marzeń, które niegdyś z wielką 

gorliwością zapisywaliśmy na kartkach papieru za pomocą 

nieporadnych malunków i rysunków.
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Nieopodal tętniącej życiem hali produkcyjnej Fabryki Automatów 

Tokarskich mieści się (dziś już nieczynna) umywalnia. To jedno z nie-

wielu pomieszczeń, gdzie w godzinach pracy można doświadczyć 

względnej ciszy, gdzie hałasy pracujących dookoła ludzi i maszyn nie 

są tak uporczywe. Właśnie w tym miejscu Kornelia Dzikowska tworzy 

skromną „strefę relaksu”. Ożywia zdewastowaną łaźnię, przekształca-

jąc jedną z umywalek w niewielką fontannę. Niepozorna interwen-

cja odmienia charakter przestrzeni. Szmer wody przynosi odprężenie 

i pozwala na chwilę zapomnieć o odgłosach dobiegających z fabryki. 

Źródełko przypomina, że nawet symboliczna obecność natury w miej-

scu pracy potrafi zadziałać uzdrawiająco na umysł i ciało człowieka.

In close proximity of the bustling production floor of the Lathing 

Machines Factory there is an abandoned washroom. It used to be one 

of few spaces in the factory where the workers could experience rela-

tive silence during the working hours, where the sounds produced by 

people and machines were somewhat muted. It is in this place that 

Kornelia Dzikowska decided to situate a “zone of relax”. She has revived 

the decrepit bathroom by transforming one of the sinks into a rather 

small fountain. This inconspicuous intervention changes the character 

of the space. The murmuring water relieves stress and makes it possible 

to momentarily forget the noise coming from the factory. The small 

spring is a reminder that even symbolic presence of nature in the work-

place can heal human mind and body.

Kornelia Dzikowska
Źródło pracy / The Source of Work
instalacja / installation
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Praca opowiada historię klasy robotniczej we 

Wrocławiu bezpośrednio po wojnie, problema-

tyzuje strategie robotniczego oporu poprzez 

performowanie bumelanctwa (spożywanie alko-

holu w miejscu pracy, spóźnianie się etc.). 

Jest połączeniem performansu oraz instalacji 

dźwiękowej, którą tworzą trzy źródła dźwięku. 

odbiornik a: wykład autora na temat historii 

klasy robotniczej Wrocławia bezpośrednio po 

wojnie, przygotowany w oparciu o naukowe 

opracowania;

odbiornik b: autor czyta wspomnienia oraz 

propagandowe dokumenty z epoki;

odbiornik c: dźwięki pracy autora.

Performans trwa 8 godzin – tyle trwa również 

praca instalacji. W tym czasie autor oddaje 

się różnym pracom fizycznym, udziela także 

trzech godzinnych wykładów na temat sytu-

acji robotników w powojennym Wrocławiu, 

roli pracy w koncepcjach neoawangardy oraz 

performatyki strajków w powojennej Polsce, 

odbywa się również sesja q&a.

Antoni Michnik
Workscape: Robotnicy-pionierzy / 
Workscape: Workers-Pioneers
performans / performance

The work tells the story of Wrocław’s working class immediately after 

the war by problematising the strategies of workers’ resistance through 

performing skiving (consuming alcohol at work, being late, etc.). It com-

bines performance and a sound installation consisting of three sources 

of sound.

receiver a: the artist’s lecture on the history of Wrocław’s working 

class immediately after the war, prepared on the basis of academic 

publications;

receiver b: the artist reading memories of people living at that time and 

period propaganda documents;

receiver c: sounds of the artist’s work.

The performance lasts eight hours. During this time, the artist does 

various physical jobs, gives three one-hour lectures on the situation of 

workers in post-war Wrocław, the role of work in neo-avant-garde con-

ceptions and the performatics of strikes in post-war Poland. A q&a 

session is also held.
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Consisting of a table and a number of objects 

arranged on it, the installation is made from 

one of the most fragile materials used in art – 

glass. Paradoxically, the subtle final effect is 

preceded by raw, forceful and multi-stage pro-

cessing – forming glass by firing it in a kiln, 

blowing it, cutting and moulding in the grind-

ing workshop.

The table itself is a prototype of a real piece of 

furniture that could be used to work on it, cre-

ate designs, but also as a centre of ordinary life 

(as evidenced by the mundane objects scattered 

on top of it).

The artist’s work refers to one of the analyses 

of Marcel Proust’s most famous work, which 

concludes that In Search of Lost Time is not 

a description of life, but an attempt to under-

stand it and transform by means of text. Here, 

too, every object (the table, a vase, a fruit, a bar 

of soap) is a metaphorical confession to a sin 

and admission of past mistakes, and also – 

an expression of the readiness to change 

one’s life.

Ganna Grudnytska
Zgrzeszywszy / Having Sinned
obiekt / object

Instalacja, składająca się ze stołu i ułożonych 

na nim obiektów, została wykonana z jed-

nego z najdelikatniejszych, wykorzystywanych 

w warsztacie artystycznym materiałów – szkła.

Paradoksalnie finalny, subtelny efekt jest 

poprzedzony surową, siłową i wieloetapową 

obróbką – formowaniem szkła w technice 

wypalania w piecu, dmuchaniem metodą 

hutniczą, a także cięciem i profilowaniem 

w szlifierni.

Sam stół jest prototypem realnego mebla, przy 

którym odbywa się praca, tworzenie projektów, 

ale także toczy się zwykłe życie (porozrzucane 

na blacie, prozaiczne przedmioty).

Autorka w swojej pracy odnosi się do jednej 

z analiz najsłynniejszego dzieła Marcela Pro-

usta, która stwierdza, że powieść W poszukiwa-

niu straconego czasu nie jest opisem życia, tylko 

próbą zrozumienia i jego przemiany poprzez 

tekst. Podobnie tutaj, każdy przedmiot (stół, 

wazon, owoc, mydło) jest metaforą przyznania 

się do grzechu i popełnionych błędów, i jed-

nocześnie wyrażeniem gotowości do zmiany 

swojego życia.



59SURVIVAL 1458

Each construction and building process is pre-

ceded by determining the level. In a gravita-

tional environment, liquid is the perfect means 

of indicating whether a surface is horizontal: 

it is subject to all vibrations and once set in 

wave motion by those vibrations, in the end it 

stabilises itself.

The object titled Spirit Level consists of a vessel 

hung in a geometrical and solid construction 

that can be moved, swung and observed to see 

the physical process of determining the plane 

of the surface of the water.

The level, which is a basic tool used in all types 

of construction, here becomes an independent 

element – just like a fragment of the horizon 

captured within the construction’s module.

Każdy proces konstruowania i budowania 

poprzedza wyznaczenie poziomu. W środowi-

sku grawitacyjnym ciecz doskonale wyznacza 

poziom, podlega wszelkim drganiom i wpra-

wiana przez owe drgania w ruch falowy osta-

tecznie się stabilizuje.

Obiekt zatytułowany Poziomica jest zawieszo-

nym w geometrycznej i solidnej konstrukcji 

naczyniem, które można poruszyć, rozhuśtać 

i obserwować fizyczny proces wyznaczenia 

płaszczyzny powierzchni wody. 

To podstawowe dla wszelkiego budowania 

narzędzie, jakim jest poziomica, jawi się tu 

jako samoistny element – niczym fragment 

horyzontu zacytowany w obrębie modułu 

konstrukcji.

Magda Grzybowska
Poziomica / Spirit Level
obiekt / object
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Piotr Bzdęga
Memory
instalacja / installation

Memory to projekt multimedialny mający 

na celu interakcję z widzem. Praca porusza 

temat przemijania, pozwala odbiorcy chwi-

lowo, z perspektywy teraźniejszości, zajrzeć 

w przeszłość konkretnego miejsca – hali pro-

dukcyjnej Fabryki Automatów Tokarskich we 

Wrocławiu. Pozwala zrozumieć, iż charakter 

tego miejsca był kształtowany przez lata przez 

pracowników, poprzez ich codzienną pracę, 

eksploatowane narzędzia i przedmioty czy spe-

cyficzne dekoracje. 

Memory is a multimedia project, whose purpose 

is to interact with the viewer. The work relates 

to the phenomenon of the passing of time, 

allowing the recipient to adopt the present 

time perspective to temporarily cast a glance 

into the past of a specific place – the produc-

tion floor of the Lathing Machines Factory in 

Wrocław. It allows us to understand that the 

character of this place has been shaped over 

the years by the workers, their everyday work, 

tools and objects, or specific decorations.
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Anna Kokocińska
Level Hard Origami
obiekt / object

Level Hard Origami to zestaw origami tylko 

dla wytrwałych pasjonatów sztuki składania 

papieru. Charakter i gramatura papieru gwa-

rantują konkretne doznania. 

Praca nawiązuje do otaczających nas przed-

miotów i narzędzi relaksu dostępnych na 

rynku, efektownie podanych, w dobrze zapro-

jektowanym opakowaniu. Zestawy do origami 

dzięki atrakcyjnej oprawie graficznej oraz 

wyrafinowanym papierom komercjalizują idee 

związane z pracą nad formą i doskonałością 

wykonania. Dobór niebanalnych materiałów 

i ekskluzywność końcowego produktu biorą 

górę nad faktycznym procesem pracy. 

Level Hard Origami is a set of origami only for 

the persistent fans of the art of paper folding. 

The nature and weight of paper guarantees 

specific experience.

The work refers to the surrounding objects and 

tools of relaxation available on the market, 

effectively served in well-designed packages. 

Origami kits with attractive graphic design 

and sophisticated papers commercialise ideas 

related to work on the form and perfection of 

execution. Selection of original materials and 

exclusivity of the final product take precedence 

over the actual work process
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Karina Marusińska, Beata Kwiatkowska
Rękoczyny / Handiwork
instalacja / installation

Praca Rękoczyny jest efektem współpracy 

artystki wizualnej, Kariny Marusińskiej, 

i dziennikarki radiowej Czwórki, Beaty 

Kwiatkowskiej.

Na projekt składają się dwa elementy: 

wizualny i dźwiękowy. Zwiedzający mają 

okazję wypożyczyć zestaw imitujący zestaw 

ochronny, w jaki zwykle wyposażeni są pra-

cownicy fabryk: rękawice i słuchawki. Ele-

menty Rękoczynów spełniają jednak odwrotne 

funkcje: rękawice zamiast ochraniać, powo-

dują dyskomfort, słuchawki zamiast wygłu-

szać, są źródłem dźwięku – słychać w nich 

The project titled Handiwork is the result of 

collaboration between visual artist Karina 

Marusińska and radio journalist Beata 

Kwiatkowska.

The project consists of two components: 

a visual and an audible one. Visitors can rent 

a set imitating a protection kit usually worn 

by factory workers: gloves and headphones. 

However, the elements of Handiwork fulfill 

the reverse functions: instead of protection, 

the gloves cause discomfort, instead of can-

celling noise, the headphones are the source 

of sound – they transmit interviews with 
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wywiady z pracownikami Fabryki Automatów 

Tokarskich, w których autorki pytają m.in. 

o znaczenie pracy rąk w procesie produkcji 

automatów tokarskich i proszą pracowników, 

by opowiedzieli o pracy w Facie z perspektywy 

własnych dłoni.

Wypożyczenie zestawu i poddanie się zmysłom 

dotyku, słuchu i wzorku skłania do zastano-

wienia nad tytułem. Rękoczyny odnoszą się 

zarówno do cenionej pracy ręcznej, ręko-dzieła, 

jak i czynów nacechowanych negatywnie. 

W obu przypadkach moc sprawczą posiadają 

ręce. W fabryce ogromną wartość ma praca 

rąk: każda para rąk, każdy pracownik są istotni 

dla ostatecznego efektu. Paradoksem jest, że 

ta sama praca, która zapewnia zatrudnionym 

godne życie, niszczy ich zdrowie. Tu wyłania 

się drugie, negatywne w swojej wymowie rozu-

mienie tytułu. Ręce stanowią główne narzędzie 

pracy, chociażby uruchamiając maszyny, są 

niemal z nimi zrośnięte. Na rękach widać rany, 

blizny, zwyrodnienia. Potrafią być czułe i deli-

katne, służą do komunikacji z siłą wyższą, 

zdradzają przyszłość, czasem „opadają”, innym 

razem „nie wiadomo, gdzie je włożyć”.

employees of the Lathing Machines Factory, 

in which the artists ask them about the impor-

tance of manual labour in the production of 

lathing machines and their work in the factory 

from the perspective of their own hands.

Renting the set and surrendering to the senses 

of touch, hearing and seeing stimulates reflec-

tion on the title. Handiwork relates to valued 

manual labour, handicraft and taking matters 

into one’s own hands. In the factory, handi-

work has tremendous value: every pair of 

hands, every employee is essential for the final 

result. The paradox is that the same work that 

provides dignified life for the employees may 

destroy their health. Here emerges a second, 

negative interpretation of the title. Hands are 

the main tool of work – even when running 

the machines, they act as living extensions of 

the inanimate automata. Hands are covered 

with wounds, scars, they degenerate. They can 

be very sensitive and delicate, serve to com-

mune with a higher power, foretell the future, 

sometimes are wrung and sometimes “you do 

not know where to put them”.
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W 2010 roku na zlecenie proboszcza parafii Sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego w Świebodzinie i dzięki datkom wiernych wzniesiono Figurę 

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Figura mierzy 33 metry wysoko-

ści, jest obecnie największą statuą przedstawiającą Jezusa na świecie. 

Konkurują z nią pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro 

(30 metrów wysokości) oraz figura Chrystusa Pacyfiku (20 metrów  

wysokości). Koszt powstania figury szacuje się na 6 milionów złotych.

66 kilometrów od największego Jezusa na świecie znajduje się xvii-

-wieczny pałac – dom i pracownia Mirosława Pateckiego – autora pro-

jektu słynnej statuy ze Świebodzina.

Autorki filmu Kinga Michalina Mistrzak i Anna Raczyński odwiedzają 

miejsce zamieszkania rzeźbiarza. Kamera snuje się po opustoszałych 

pomieszczeniach, oddając niezwykłą, aczkolwiek przygnębiającą atmos-

ferę popadającego w ruinę pałacu – w 2012 roku jedna trzecia budynku 

uległa zawaleniu i ze względu na brak środków do dziś pozostaje 

nieodbudowana.

In 2010, commissioned by the parish priest of the Sanctuary of the 

Divine Mercy in Świebodzin and funded with donations, the Monument 

of Christ the King of Universe was erected. Standing at 33 metres tall, 

it is currently the tallest statue of Jesus Christ in the world. It is followed 

by Christ the Redeemer in Rio de Janeiro (30 metres tall) and the Christ 

of the Pacific (20 metres tall). The cost of building the monument is esti-

mated at 6 million zlotys.

Sixty-six kilometres from the biggest Jesus on Earth, an 18th-century 

palace is located, which is the home and studio of Mirosław Patecki – 

the designer of the famous statue from Świebodzin.

Kinga Michalina Mistrzak and Anna Raczyński, the makers of the film, 

pay a visit to his home. The camera slowly trails the empty rooms, offer-

ing a faithful, albeit rather depressing, depiction of the atmosphere 

inside the slowly decaying palace; in 2012, a third of the building col-

lapsed and has not been rebuilt due to a lack of funds.

Kinga Michalina Mistrzak, Anna Raczyński
66 kilometrów od największego Jezusa na świecie / 
Sixty-six Kilometres from the Biggest Jesus on Earth
wideo / video
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Martwa praca to zin komiksowy – zbiór wywiadów, które autor prze-

prowadził z artystami, anarchistami, związkowcami i teoretykami 

zajmującymi się bądź poruszającymi w swej praktyce temat pracy: 

od prekaryzacji pracy artysty, poprzez pracę w wymiarze materialnym 

itd. Ilustrowane przez Piotra Machę rozmowy z postaciami takimi, jak: 

Rafał Jakubowicz, Mikołaj Iwański, Dominik Lejman mogą być swobod-

nie powielane przez każdego zwiedzającego za pomocą kserokopiarki. 

Tym samym praca Machy jest nie tylko pogłębioną rozprawą, szczegóło-

wym wywiadem środowiskowym na temat zawodu artysty w Polsce, ale 

i komentarzem do tematu seryjności, praw autorskich oraz niepowta-

rzalności / powtarzalności dzieła artystycznego w dobie cyfryzacji.

Dead Work is a comic fanzine – a collection of interviews conducted 

with artists, anarchists, trade unionists and theorists whose activity 

revolves around the notion of work: from precariousness of artist’s 

work to work in the material dimension. Illustrated by Piotr Macha, 

the interviews with people such as Rafał Jakubowicz, Mikołaj Iwański, 

Dominik Lejman may be freely reproduced by any visitor using a pho-

tocopier. Thus, Macha’s work is not only a thorough dissertation and an 

in-depth environmental study on the profession of artist in Poland, but 

also a commentary on the subject of seriality, copyrights and unique-

ness / reproducibility of a work of art in the age of digitisation.

Piotr Macha
Martwa praca / Dead Work
zin komiksowy / comic zine
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Główny element pracy stanowi zdjęcie autora wykonane w moskiewskiej 

Galerii Tretiakowskiej w sali Kazimierza Malewicza podczas kopiowania 

najsłynniejszego obrazu tego malarza zatytułowanego Czarny kwadrat na 

białym tle (1915).

Fotografia ukazująca tę scenę została oprawiona w identyczną jak obraz 

Malewicza ramę, ekspozycja zdjęcia także powtarza (kopiuje) sposób pre-

zentacji oryginału (wolnostojąca ścianka i metalowa barierka).

Instalacja odnosi się do aktu kopiowania rozgrywającego się na różnych 

płaszczyznach. Poza oczywistą żartobliwą wymową oferuje także namysł 

nad metodami pracy (warsztatem) współczesnego twórcy, który już od 

ponad 100 lat może otwarcie zarządzać cudzymi odkryciami artystycz-

nymi, włączając do swoich dokonań liczne cytaty i sample, czasem nawet 

celowo nie zacierając śladów tych użyć. 

The main part of the work consists of a photo of the artist taken in Mos-

cow’s Tretyakov Gallery in Kazimir Malevich hall, while copying the most 

famous image of the artist titled Black Square (1915).

The photograph showing the scene was put in an identical frame as 

Malevich’s painting. The way of presenting the photograph also repeats 

(copies) the presentation of the original (a free-standing wall and metal 

railing).

The installation is built on the basis of the gesture of copying, unfolding 

on various levels: apart from the obvious playful significance, it also offers 

a reflection on the methods of work (and tools) of the contemporary artist, 

who for over a century has been able to openly draw on other people’s 

discoveries in art and include numerous quotes and samples in his prac-

tice, sometimes even deliberately obliterating the traces of using them.

Jerzy Kosałka
Warsztat pracy artysty- 
-kopisty / Artist- 
-Copyist’s Tools of the 
Trade
instalacja / installation
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Marcin Korneluk
Niemożliwość wartości w umyśle istoty myślącej / 
The Impossibility of Value in the Mind of Someone Thinking
obiekt / object 

Niemożliwość wartości w umyśle istoty myślącej jest pastiszem dzieła Damiena 

Hirsta z cyklu: Natural History, pt. Fizyczna niemożliwość śmierci w umyśle 

istoty żyjącej (The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living). 

Dzieło Hirsta przedstawia martwego rekina żarłacza tygrysiego, o długo-

ści 4 metrów, zatopionego w akwarium wypełnionym formaliną. Praca 

została sprzedana amerykańskiemu kolekcjonerowi w 2004 roku za 

8 milionów dolarów. Według zamysłu Damiena Hirsta praca miała pod-

ważać tradycyjny sposób postrzegania życia. Artysta nie wykonał pracy 

własnoręcznie.

Niemożliwość wartości w umyśle istoty myślącej podważa sposób postrzegania 

sztuki przez Damiena Hirsta. 10-krotnie mniejszy śledź bałtycki umiesz-

czony w 40-centymetrowym akwarium to praca wykonana samodzielnie 

przez twórcę. Artysta Marcin Korneluk podaje w wątpliwość sposoby 

wartościowania sztuki współczesnej oraz proces powstawania instalacji 

artystycznych. Czy za autora dzieła powinno się uznawać pomysło-

dawcę, czy faktycznego wykonawcę obiektu? Kto decyduje o tym, co 

zasługuje na miano sztuki? Na czym polegają mechanizmy rządzące 

rynkiem sztuki i kto decyduje o cenach prac? I wreszcie – czy martwy 

rekin może być sztuką? 

The Impossibility of Value in the Mind of Someone Thinking is a pastiche of 

Damien Hirst’s work from the cycle The Physical Impossibility of Death in the 

Mind of Someone Living. Hirst’s piece consists of a dead four-meter tiger 

shark preserved in formaldehyde in a vitrine. In 2004, the work was sold 

to an American collector for eight million dollars. According to Hirst’s 

intentions, the work was supposed to undermine the traditional percep-

tion of life. The artist did not make the work by himself. 

The Impossibility of Value in the Mind of Someone Thinking undermines Dam-

ien Hirst’s way of thinking about art. A Baltic herring, ten times smaller 

than the shark, placed in a 40-cm tank is a work that was made by 

Marcin Korneluk himself. By doing so, the artist casts doubt on how con-

temporary art is valued and how artistic installations are made. Should 

a work be credited to the originator or the actual maker of the piece? 

Who makes the decision about what should be considered art? What 

mechanisms rule the art world and who sets the prices? And last but not 

least – can a dead shark be art?
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Łukasz Gierlak, Klaudia Zawada
Fantomy / Phantoms
instalacja / installation

Praca odnosi się do zjawiska nieustannego wypierania przez 

postęp technologiczny znanych od wieków, tradycyjnych narzę-

dzi w procesie zdominowanej przez maszyny, współczesnej pro-

dukcji dóbr materialnych.

Fantomy to komentarz do tej tendencji. Podobnie jak w paleon-

tologii mamy do czynienia z ewidencją skamieniałości mówiącą 

o minionych czasach, tak samo spreparowane ślady po narzę-

dziach, utworzone na grubej warstwie kurzu, rejestrują zapis 

przeszłości fabrycznej wytwórczości.

Do stworzenia śladów-negatywów posłużyły narzędzia zastane 

w hali fat-u, które zostały potraktowane jak szablon-matryca. 

Dodatkowym aspektem pracy jest jej efemeryczny charakter: 

w czasie kilkudniowej ekspozycji instalacja wykonana z kurzu 

w naturalny sposób ulegała zatarciu, definitywnie zamykając 

proces odchodzenia w niebyt.

The work refers to the phenomenon of constant displacement 

of traditional tools that have been known for centuries by tech-

nological advances as a result of an increasingly automated pro-

cess of production of material goods.

Phantoms is a comment on this trend. Just as in paleontology 

fossil records tell the story of past times, the outlines of tools 

against a thick layer of dust register the past of the factory 

production.

Tools found in the production floor were used as templates-

matrixes to create evidence-negatives. Another aspect of the 

work is its ephemeral nature: during several days of exposure, 

the installation made of dust naturally became increasingly 

blurred, thus finally putting the process of falling into oblivion 

to an end.
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„Obrazy mroźne” powstają przy współudziale przyrody, która jest aktywną stroną 

procesu ich kreacji. Wykonujemy je w warunkach naturalnych, w przyrodzie. 

Konieczna jest mroźna pogoda, temperatura dobrze poniżej zera, najlepiej minus 

kilkanaście stopni Celsjusza. Powstają wtedy „kwiaty mrozu”. Proces jest subtelny 

i tylko w pewnym stopniu możliwy do kontrolowania. Złożony układ parametrów, 

jakim jest pogoda, sprawia, że efekt za każdym razem jest trudny, ale nie niemoż-

liwy do przewidzenia. 

Generowanie mroźnych struktur zależy od wielu parametrów pogody. Jednym 

z nich, i najważniejszym, jest temperatura. Podejmujemy więc próbę wykonania 

ich metodą pozanaturalną, w zamrażarce. Mógłby to być sposób na ich „produko-

wanie” poza sezonem zimowym, który w ostatnich dwóch latach był u nas bardzo 

ciepły, prawie bez minusowych temperatur.

Niestety, próby te nie do końca spełniają nasze oczekiwania. Tak zamrażane obrazy 

rozpływają się po wyjęciu z zamrażarki, tracą precyzję i subtelność fraktalnych 

wzorów „mroźnych”. Proces produkcyjny powinien obejmować wiele innych para-

metrów, nie tylko temperaturę. 

“Frosty Pictures” are co-created by nature, which assumes an active role in the 

process of making them. The pictures are created in natural conditions, when the 

weather is cold, preferably with temperature of at least minus ten degrees. This is 

when “frosty flowers” emerge. It is a subtle process that can be controlled only to 

a limited extent. The complex set of parameters that we term “weather” makes the 

result of the work difficult – but not impossible – to predict. 

The creation of the frosty structures depends on many weather parameters, most 

importantly the temperature. We have attempted to achieve the same result using 

a non-natural method, namely the freezer. If successful, it could be the way to “pro-

duce” the pictures outside the winter season, especially in view of the fact that that 

last two winters have been very warm in Poland, with the temperature almost never 

falling below zero.

Unfortunately, these attempts have been rather disappointing. Pictures made in 

a freezer melt immediately after taking them out, lose the subtle precision of the 

fractal-like “frosty” patterns. The production process should take into account many 

other parameters, not only temperature.

Joanna Janiak, Piotr C. Kowalski

Joanna Janiak, Piotr C. Kowalski
Zamrażanie / Freezing
instalacja / installation
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Narodzinom wielkoprzemysłowej produkcji na przełomie xix 

i xx wieku towarzyszyły nowe formy organizacji pracy. Jednym 

z istotnych elementów tego procesu była informacja wizualna: 

hasła, murale, tablice i plakaty zależnie od sytuacji gospodar-

czej i politycznej miały motywować do zwiększonej wydajności 

pracy, szczególnie w okresach przemian ideologicznych i zagro-

żeń wojennych. 

Współczesny robotnik często kontroluje już tylko pracę „inteli-

gentnych” maszyn i urządzeń, a wizualne formy motywacyjne 

straciły rację bytu. 

Forma projektu For you, podobnie jak miejsce jej prezentacji 

przypominają epokę, która niedawno odeszła, ale namalowane 

przed laty obrazy nie straciły nic ze swojej aktualności, stając 

się „produktem ubocznym” w spotkaniu świata pracy i eko-

nomii. Formy kompozycji, cytaty i slogany zostały zaczerp-

nięte z reklam i raportów wielkich korporacji przemysłowych. 

Obrazy zostały namalowane przy użyciu lakierów przemysło-

wych stosowanych do malowania maszyn i wyposażenia hal 

fabrycznych. 

Ryszard Górecki
For you
malarstwo / painting

Tomorrow belongs to me 
100 × 80 cm

For you 
100 × 80 cm

I like it, I like danger 
114 × 146 cm

lakiery przemysłowe, płótno / 
industrial lacquers, canvas

The birth of mass production at the turn of the twentieth cen-

tury was accompanied by new forms of work organisation. One 

of the essential elements of that process was the visual informa-

tion: slogans, murals, boards and posters, which, depending on 

the economic and political situation, were supposed to motivate 

workers to increase productivity, especially in periods of ideo-

logical transformations and threat of war. 

The modern worker often only controls the work of “intelligent” 

machines and devices, and visual motivational forms have lost 

their purpose.

Both the form of the For You project and the place of its presen-

tation triggers memories of the recently bygone era. Although 

the paintings were made years ago, they have lost nothing of 

their topicality, becoming a “by-product” of the meeting of the 

worlds of work and economy. The form of the composition, 

quotes and slogans were taken from commercials and reports of 

big industrial corporations. The paintings were made entirely 

with industrial lacquers used to paint machines and factory hall 

equipment.
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Inspiracją i materiałem do stworzenia pracy „Should I Stay or Should 

I Go?” jest marynarka mojego dziadka André Lédé, który przez całe życie 

pracował jako robotnik w fabryce Métal Déployé w Montbard w pół-

nocno-zachodniej Francji. Po jego śmierci marynarka stała się moją 

własnością, a po latach sam dorywczo pracowałem w Métal Déployé. 

Od kilku lat mieszkam w Polsce – w kraju, który wciąż przepracowuje 

swoją komunistyczną i robotniczą przeszłość i w którym słowo „wolność” 

nabiera obecnie osobliwego wymiaru, a prekariat artystyczny łączą 

z proletariatem zawiłe relacje.

Na marynarce mojego dziadka ręcznie wyhaftowałem rysunki, w których 

ikonografie wolnościową i robotniczą ujmuję w perspektywie dzisiejszej 

sytuacji polityczno-kulturowej Polski. Jako obiekt galeryjny sytuuję ją na 

granicy sztuki i rzemiosła, strategii handmade i produkcji seryjnej oraz 

w kontekście uwikłania artysty w ekonomię i rynek sztuki.

Strukturalnie „Should I stay or should I go?” dyskutuje z alienacją – 

artysty, rzemieślnika, twórcy, wytwórcy – i odnosi do zjawiska myse 

en abyme, które porównać można do rezultatu skierowania na siebie 

dwóch luster: przedstawienie odbija się w rzeczywistości, a rzeczywistość 

w przedstawieniu. Twórca i jego praca to jedno i to samo.

The inspiration and material used to make the work titled “Should I Stay 

or Should I Go?” was a jacket belonging to my grandfather André Lédé, 

who spent his entire life working at the Métal Déployé factory in Mont-

bard in north-western France. I inherited the jacket after his death, and 

in the years to come I also worked at Métal Déployé. For several years 

now, I have been living in Poland – a country that is still struggling with 

its communist past, where the word “freedom” is currently charged in 

a peculiar way while the artistic precariat is connected with the prole-

tariat in complicated ways. 

On my grandfather’s jacket I hand-embroidered pictures connected with 

the iconography of freedom and the traditions of the working class. 

As a gallery object, I situate it at the intersection of art and craftsman-

ship, diy strategies and mass production, as well as in the context of art-

ist’s entanglement with economy and the art market.

In regard to its structure, “Should I Stay or Should I Go?” comments on 

the alienation of artists, craftsmen, makers and producers and refers to 

the phenomenon of myse en abyme, which could be likened to situating 

two mirrors opposite one another, so that the image is reflected in reality 

while reality – in the image. The maker and his work is one and the same.

Fabien Lédé

Fabien Lédé
Should I Stay or Should I Go?
obiekt / object
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Karolina Zaborska
Miasto automatów / A City of Automata
instalacja / installation

Lightbox przedstawia krajobraz przemysłowy, którego elementy zostały 

zaczerpnięte ze zdjęć z Archiwum Miasta Łodzi. 

Industrialny pejzaż stanowił przez dekady bardzo atrakcyjny i inspi-

rujący motyw plastyczny, a sama rewolucja przemysłowa sprowoko-

wała w sztuce xx wieku wiele manifestów i nowatorskich, formalnych 

rozwiązań.

Dziś, kiedy tereny fabryczne i postindustrialne tego okresu kojarzą się 

przede wszystkim z upadkiem, monumentalny kadr ukazujący pracu-

jącą na pełnych obrotach łódzką fabrykę budzi nostalgię i niepokój, 

zwłaszcza że umiejscowiony jest w pozbawionej swojej funkcji hali 

fabrycznej, której historia sięga początku xx wieku.

The lightbox shows an industrial landscape based on photographs taken 

from the Archives of the City of Łódź.

Manufacturing facilities have been an attractive and inspiring artistic 

motif for decades, and the industrial revolution itself provoked many 

manifestos and innovative formal solutions in 20th-century art.

Today, when industrial and postindustrial areas from that time are 

primarily associated with collapse, the monumental frame, showing 

a factory in Łódź working at full speed, induces nostalgia and unrest, 

especially due to its situation in a production floor deprived of its func-

tion, whose history dates back to the early 20th century.
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Paweł Karpiński
Big Data
instalacja / installation

Big Data w sferze ekonomii oznacza zbiór 

danych o dużej objętości, zmienności i różno- 

rodności. Instalacja Pawła Karpińskiego 

skonstruowana jest w oparciu o wydruk struk-

tury księgowej międzynarodowej korporacji. 

Zawarte w tego rodzaju zbiorze informacje 

są szyfrowane, a szyfr jest tym trudniejszy do 

złamania, im większa jest organizacja i im 

bardziej złożona jest jej księgowość.

Podobne bazy występują zwyczajowo tylko 

w formie wirtualnej, pozwalającej na szybkie 

i precyzyjne wyszukiwanie danych. Monu-

mentalny wydruk w oczywisty sposób obniża 

funkcjonalność zbioru. Pozwala jednak niewta-

jemniczonym na zmierzenie się, na poziomie 

czysto abstrakcyjnym, ze złożonością systemu, 

który referuje.

In economy, Big Data refers to a set of informa-

tion of a large size, complex and varied. Paweł 

Karpiński’s installation is constructed on the 

basis of a print-out of the accounting structure 

of an international corporation. The informa-

tion included in such sets in encoded, and 

as the size and complexity of the accounting 

structure of an organisation increases, 

it becomes increasingly difficult to crack the 

code. 

Such databases normally exist only in a virtual 

form, allowing to quickly and accurately find 

data. The monumental print-out obviously 

makes the set less functional. However, it 

offers the uninitiated an opportunity to face 

the complexity of the represented system on 

a purely abstract level.
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Stanisław Jarząb (rocznik 1937) przyjechał 

do Wrocławia w 1961 roku, dwa lata później 

rozpoczął pracę w Zakładach Metalowych 

pilmet. Stół kreślarski był jego podstawowym 

narzędziem pracy, zarówno w zakładzie, jak 

i w domu. Stał w dużym pokoju mieszkania 

m4, a w jego pobliżu kalka, papier mili- 

metrowy, szablony, tusz kreślarski i rapito- 

grafy. Warsztat konkstruktora maszyn 

i urządzeń przyciągał magnetyczną siłą jego 

najmłodszą córkę Agę Jarząb (ur. 1977) i praw-

dopodobnie wpłynął na jej późniejsze zain-

teresowanie rysunkiem. Rysowanie córki od 

samego początku nie spełniało celów użyt-

kowych, choć z czasem przybrało podobną 

rysunkom ojca, syntetyczną formę. Mimo 

akademickiego wykształcenia bliżej jej teraz 

do geometrii wykreślnej i projektów technicz-

nych, choć nadal to, co robi, nie służy niczemu 

poza własną reprezentacją. Ojciec nie potrafi 

stawiać kresek pozbawionych dalszego zastoso-

wania. Jego kontakt ze sztuką sprowadza się do 

projektowania i realizowania urządzeń, które 

córka wykorzystuje potem w swoich działa-

niach artystycznych. Prośby Agi Stanisław 

traktuje jako zadanie, problem do rozwiązania. 

Jednocześnie szybko staje się to jego udręką, 

zwłaszcza gdy pojawiają się problemy techno-

logiczne. Nie jest dla niego istotne przeznacze-

nie, kontekst i sens całego projektu, liczy się 

terminowość, oszczędność materiału i skutecz-

ność urządzenia.

W ramach tegorocznego survivalu Stanisław 

i Aga spotykają się przy jednym stole – stole 

kreślarskim znalezionym w izbie pomiarów 

we wrocławskiej Fabryce Automatów Tokar-

skich. Na życzenie córki ojciec zmodyfikował 

go tak, aby wykonywał samoczynnie nonsen-

sowną i bezowocną pracę. Ten gwałt wobec 

własnej profesji odbywa się w hali fabrycz-

nej wyłączonej z użytku. Rysunek Agi Jarząb 

włącza pracę ojca w mechanizmy sztuki i jest 

jednocześnie osobistym wyrazem szacunku 

dla jego nieustannej chęci pomocy. Rodzinny 

projekt po raz kolejny pozwala przyglądać 

się własnym relacjom. Tym razem, wyjątkowo, 

odbywa się on na wspólnym terenie fabryki/

galerii.

Stanisław Jarząb (born in 1937) came to Wro-

claw in 1961, and two years later he started 

working in the pilmet Agricultural Machinery 

Factory. The drawing table was his basic tool, 

both at the factory and at home. It stood in 

the living room of his four-room apartment, 

with tracing paper, graph paper, templates, 

drawing ink and technical pens always nearby. 

The draughtsman’s studio attracted his young-

est daughter, Aga Jarząb (1977), like a magnet, 

and most probably influenced her later inter-

est in drawing. The daughter’s drawings from 

the start had no practical use, though later 

they took on a synthetic form, similar to her 

father’s drawings.

Despite her academic training, she is now 

closer to descriptive geometry and technical 

drawing, although what she does now serves 

no other purpose but its own representation. 

Meanwhile, her father is unable to draw lines 

that would be of no subsequent use. His con-

tact with art comes down to designing and 

implementing devices that his daughter uses 

in her artistic activities. Aga’s requests are 

Agnieszka Jarząb, Stanisław Jarząb
Stół / Table
instalacja / installation

kurator / curator: Maciej Bączyk

treated by Stanisław as tasks, problems to be 

solved. At the same time, they quickly become 

a torment for him, especially when technical 

problems appear. The purpose, context and 

sense of the whole project is not important to 

him; what matters is promptness, material sav-

ings and the efficiency of the device. 

In this year’s survival, Stanisław and Aga 

meet at one table – a drawing table found 

in the measurement chamber of the Lathing 

Machine Factory in Wroclaw. At his daugh-

ter’s request, the father modified it so that it 

automatically does nonsensical and fruitless 

work. That violation of his own professional 

principles takes place in a factory hall that has 

been put out of service. Aga Jastrząb’s drawing 

incorporates her father’s work into the mecha-

nism of art and, at the same time, it is a per-

sonal expression of respect for his constant 

willingness to help. The family project allows 

them to reexamine their relationship. This 

time, exceptionally, it takes place on a com-

mon ground of a factory/gallery.

Maciej Bączyk
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Honorata Jakubowska
Dni wolne od pracy / Work-free Days
obiekt / object 

Niemal w każdym miejscu pracy możemy znaleźć klasyczny kalendarz 

ścienny wyposażony w foliowy pasek z przesuwalnym okienkiem wska-

zującym bieżącą datę. Kalendarz, który napotkamy w Fabryce Auto-

matów Tokarskich, został zaprojektowany przez Honoratę Jakubowską 

i nieznacznie różni się od pierwowzoru – brakuje w nim wyróżnionych 

kolorem świąt, weekendów czy nawet podziału na tygodnie. Artystka 

prezentuje nam w ten sposób wizję życia pozbawionego dni wolnych 

od pracy, w którym kolejne miesiące zlewają się w niepokojąco mono-

tonną, całkowicie podporządkowaną rytmowi pracy całość.

In almost any workplace we can find the characteristic wall calendar 

with a transparent strap with a square indicating the current date. 

The calendar at the Lathing Machines Factory designed by Honorata 

Jakubowska slightly differs from the original – it lacks colours mark-

ing holidays, weekends, or even division into weeks. Thus the artist pre-

sents a vision of a life with no work-free days, in which the subsequent 

months blur into a monotonous whole, fully controlled by the rhythm 

of work.
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ndt is a video stylised to resemble an instruc-

tional film, which was made with a so-called 

single shot by the artist hiding under the pseu-

donym Marcelo Zammenhoff.

The maker of the film, who at the same time 

plays the role of a host-constructor, represents 

a generation that remembers TV programmes 

which promoted technical and popular science 

knowledge, e.g. Sonda, Telekomputer or Adam 

Słodowy’s diy programmes.

In the film, the host-constructor performs 

a witty demonstration-parable, destroys the 

presented objects or places them in differ-

ent configurations, emphasising meaningless 

elements.

The film was made spontaneously in 2010, 

but it has not been shown until now. Thus the 

peculiar scenery of one of the rooms in the 

factory, filled to the brink with parts of out-

dated computers and other devices, becomes 

a spatial extension to the content of the film.

Marcelo Zammenhoff
Narodowa Telewizja Dydaktyczna / National Didactic Television
wideo / video

ntd to stylizowane na film instruktażowy 

wideo zrealizowane z tzw. jednego ujęcia 

przez artystę ukrywającego się pod pseudoni-

mem Marcelo Zammenhoff.

Autor filmu, jednocześnie wcielający się w rolę 

redaktora-konstruktora, reprezentuje poko-

lenie, które pamięta z dzieciństwa programy 

telewizyjne krzewiące wiedzę techniczną 

i popularnonaukową, np. Sonda, program 

Adama Słodowego, czy Telekomputer. 

Redaktor-konstruktor przeprowadza dowcipną 

parabolę demonstracyjną, niszcząc prezen-

towane przedmioty lub układając je w różne 

konfiguracje, kładąc nacisk na nic nieznaczące 

elementy.

Film został zrealizowany spontanicznie 

w 2010 roku, lecz dotąd nie był prezentowany. 

Tym samym specyficzna sceneria jednego 

z pomieszczeń fat-u, wypełnionego po brzegi 

częściami przestarzałych komputerów i innych 

urządzeń, staje się przestrzennym przedłuże-

niem zawartych w filmie treści.
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Tomasz Fronczek
Warsztat pomiaru / Measurement Workshop
rysunek / drawing

For over a decade, the artist has been passionately interested in cen-

turies-old oaks, especially the monumental ones, those with faces. 

He pursues his hobby in practice by means of various artistic activities. 

Fascination with the diameter of those gigantic and wonderful trees 

prompted the artist to depict it in the form of a large-format drawing.

Measuring an oak is not always easy. The process begins with receiving 

a message about a tree (information from a friend, a photo in a book, 

the Internet). It is followed by field research (sometimes the oak is hard 

to find) connected with an interview with the locals or the owner of the 

property. A photographic documentation is created and the diameter at 

breast height (dbh) is measured at 130 cm from the ground.

The artist uses the measurements to create a list, a ranking of a kind, 

ordered by the tree’s diameter. It already contains about three thousand 

trees. All the phases and results shown in Measurement Workshop apply to 

one tree – the Rus oak.

Pasją artysty już od ponad dekady są wielowiekowe dęby. Hobby to 

realizuje się w praktyce w postaci różnorodnych działań artystycznych. 

Fascynacja obwodem tych gigantycznych i wspaniałych drzew w tym 

konkretnym wypadku prowadzi do podjęcia próby przedstawienia go 

w postaci rysunku wielkoformatowego. 

Pomiar drzewa nie zawsze jest sprawą prostą. Proces rozpoczyna się od 

otrzymania wiadomości o drzewie (informacja od znajomego, zdjęcie 

w książce, internet). Potem następuje rozpoznanie w terenie (czasem 

trudno rzeczony dąb znaleźć) połączone z wywiadem z miejscową lud-

nością lub właścicielem posesji. Powstaje dokumentacja fotograficzna 

oraz rozpoczyna się pomiar obwodu pierśnicowego dębu – na wysoko-

ści 130 centymetrów od ziemi. 

Artysta tworzy także listę, swoisty ranking dębów, uszeregowany 

według wielkości obwodów, w którym znajdziemy już około 3 tysięcy 

egzemplarzy. Wszystkie eksponowane w pracy Warsztat pomiaru etapy 

i efekty dotyczą konkretnego drzewa – dębu Rus.
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Inside a machine (factory hall) producing 

other machines (lathes) a new mechanism 

was created, resembling a complex industrial 

structure, endowed with a Dadaistic unpredict-

ability by a collective of young painters.

The painting installation visualises various 

relationships between creation and the indus-

trial process, between mysterious alchemical 

workshop and the artistic process. The over-

lapping and interaction of forms, which are 

actually incongruent, may also illustrate mech-

anisms of contemporary aesthetics, which 

increasingly involves the transfer of visual 

forms of incompatible categories.

The featured piece is the result of collective 

work. It draws upon traditional methods of 

production in which several artists worked 

on one piece, applying successively each of its 

elements according to their specialisation (the 

figures, the scenery, the folds of the robes), 

almost analogously to the production line.

Łukasz Huculak  
(Justyna Andrzejewska, Paweł Baśnik, Alicja Jaworska, Kamil Pieczykolan 
Paulina Sanecka, Sonia Serafin, Monika Stefanowska)
Układ scalony / Integrated Circuit
instalacja malarska / painting installation

Wewnątrz maszyny (hali fabrycznej) produ-

kującej inne maszyny (obrabiarki) powstał 

kolejny mechanizm przypominający roz- 

budowaną strukturę przemysłową, któremu 

kolektyw młodych artystów malarzy zapewnił 

dadaistyczną nieprzewidywalność.

Instalacja malarska uzmysławia rozmaite 

związki pomiędzy kreacją a procesem przemy-

słowym, tajemniczym warsztatem alchemicz-

nym a procesem artystycznym. Zazębianie się 

i współdziałanie form, które nie są bezpo-

średnio spójne, może ponadto uzmysławiać 

mechanizmy współczesnej estetyki, która coraz 

częściej zakłada transfer form wizualnych 

z nieprzystających kategorii.

Praca jest dziełem zbiorowym. Odwołuje się 

do klasycznych metod pracy warsztatowej, 

w której kilku wykonawców realizowało jedno 

dzieło, aplikując kolejno poszczególne jego 

elementy wedle swej specjalizacji (postaci, sce-

neria, fałdy szat) niemal analogicznie do taśmy 

produkcyjnej.
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Tomasz Pobiedziński
Przestrzeń oswojona / Domesticated Space
instalacja malarska / painting installation

Tomasz Pobiedziński in his artistic practice 

applies techniques and strategies borrowed 

from street art. 

He works at the intersection of classical paint-

ing and street art. Domesticated Space refers to 

the concept of non-places, which describes spaces that 

contradict the homely, familiar places (e.g. home). 

They include spaces that are secluded, heightening the 

sense of loneliness and anonymity (railway stations, 

hotels, halls, shopping centres, etc.), but, in my opin-

ion, also the ones that heighten the aura of the past, 

evoke a perceptible atmosphere of people and history 

which occurred in the space. I believe that there is 

an indissoluble bond between us and the spaces in 

which we spend our everyday lives. We create them, 

but they affect us. Depending on the function fulfilled 

by a given place, we domesticate them differently – 

says the artist.

Using his artistic skills, Pobiedziński examines 

non-places, looks at the details, analyses spon-

taneously formed structures (rubble, rubbish, 

architectural elements and infrastructure). 

Inspired by the existing order, he domesticates 

non-places through painting interventions.

Tomasz Pobiedziński w swojej praktyce arty-

stycznej stosuje techniki i strategie zapoży-

czone ze street artu. Działa na pograniczu 

klasycznego malarstwa i sztuki ulicznej. 

Przestrzeń oswojona odwołuje się do koncepcji 

nie-miejsc. Koncepcja nie-miejsc dotyczy przestrzeni, 

które są zaprzeczeniem przestrzeni swojskich, oswo-

jonych (np. dom). Są to w takim razie przestrzenie 

odosobnione, potęgujące poczucie samotności, anoni-

mowości (dworce, hotele, hale, centra handlowe itp.), 

ale w moim odczuciu również takie, które potęgują 

aurę przeszłości, mające wyczuwalny klimat osób 

oraz historii, które wydarzyły się w danej przestrzeni. 

Uważam, że istnieje nierozerwalna więź między nami 

a przestrzeniami, w których toczy się nasze życie 

codzienne. Kreujemy je, ale i one na nas wpływają. 

Zależnie od funkcji, jakie odgrywa dane miejsce, ina-

czej je oswajamy – komentuje autor.

Wykorzystując swój warsztat artystyczny, 

Pobiedziński bada tzw. nie-miejsca, przygląda 

się detalom, analizuje spontanicznie powstałe 

struktury (gruzowiska, śmieci, elementy archi-

tektury i infrastruktury). Inspiruje się zasta-

nymi porządkami, oswaja nie-miejsca poprzez 

malarskie interwencje.
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Nasz kraj się rozpada. Targany wewnętrznymi kon-

fliktami i atakowany z zewnątrz dla wielu staje się 

bardziej obiektem wstydu niż dumy. Szukamy pocie-

szenia w historii, w sukcesach sportowych lub uda-

jemy, że nas to nie dotyczy. Tak dalej być nie może.

Żeby temu zaradzić, grupa luxus postanowiła zbudo-

wać symboliczny obiekt w kształcie Polski. Powstanie 

on z betonu, zbrojenia, styropianu, tłuczonych butelek 

i wielu innych materiałów. Mamy nadzieję, że będzie 

on trwały i solidny, wzbudzi podziw i szacunek odwie-

dzających wystawę – to działanie nazwaliśmy luxus 

buduje polskę.

Następnie podejmiemy na oczach publiczności zgro-

madzonej w hali fat-u heroiczną próbę dźwignięcia 

obiektu przy użyciu halowej suwnicy, w ramach akcji 

zatytułowanej luxus podnosi polskę.

Ten dwuczęściowy performans ma nie tylko przywró-

cić Polsce należne miejsce, ale też pokazać, iż sztuka 

może i powinna służyć własnemu krajowi.

Grupa LUXUS: 
Ewa Ciepielewska, Bożena Grzyb- 
-Jarodzka, Jacek „Ponton” Jankowski, 
Paweł Jarodzki, Jerzy Kosałka, 
Szymon Lubiński, Małgorzata Plata, 
Stanisław Sielicki
LUXUS BUDUJE POLSKĘ / LUXUS 
PODNOSI POLSKĘ /  
LUXUS BUILDS POLAND / LUXUS 
RAISES POLAND
performans / performance

Our country is falling apart. Torn by internal conflicts and attacked from 

the outside, for many it has become more of an object of shame than 

pride. We are looking for solace in history and sport successes, or we pre-

tend that it does not affect us. It cannot go on. To remedy this, the luxus 

group decided to build a symbolic object in the shape of Poland. It will 

be built from reinforced concrete, polystyrene, mashed bottles and many 

other materials. We hope that it will be durable and sturdy, arouse admi-

ration and respect of visitors to the exhibition – we called this action 

luxus builds poland.

Then, as part of the action called luxus raises poland, we will make 

a heroic attempt to lift the object with a mini-crane in front of the eyes of 

the audience gathered in the factory. This two-part performance shall not 

only return Poland to its due place, but also show that art can and should 

serve its own country.

Grupa LUXUS / LUXUS Group
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W hali produkcyjnej Fabryki Automatów Tokarskich umieszczono 

niewielki, prosty silniczek. Potraktowany z wielką powagą, niczym eks-

ponat muzealny, jest prezentowany w gablotce ustawionej na białym 

kubiku. W zetknięciu z masywnymi, niezwykle skomplikowanymi 

maszynami niewielki, nieustannie obracający się wokół własnej osi 

silniczek ujawnia swą śmieszność. Z drugiej strony można przyjąć, że to 

właśnie ten prosty mechanizm jest punktem wyjścia dla pracy potężnej 

maszynerii i początkiem złożonego procesu produkcji – także tego, jaki 

zachodzi w Fabryce Automatów Tokarskich.

A rather small and simple engine is placed in the production floor of 

the Lathing Machines Factory. Treated with utmost respect, it is placed 

inside a glass display case on a white cube, as if it was a museum 

exhibit. Contrasted with the massive and highly complicated equip-

ment, the small engine constantly revolving around its own axis looks 

ridiculous. On the other hand, it could be assumed that it is this simple 

mechanism that becomes the starting point for powerful machines and 

complex production processes – including the ones in the fat Lathing 

Machines Factory.

Przemysław Paliwoda
Silnik / Engine
obiekt / object
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Mikołaj Smoleński
Wrecking Ball(oon)
instalacja / installation

Tytuł instalacji odnosi się do kontrastu cięż-

kości i lekkości, czyli cech, które klasyfikują 

przemysł. Przemysł ciężki epoki nowoczesnej 

podporządkowywał sobie społeczność i przy-

kuwał ją do miejsca na całe życie. Ponadto jego 

niszczycielski charakter powodował trudno 

odwracalną dewastację środowiska natural-

nego i mieszkalnego. 

Przemysł lekki epoki ponowoczesnej ma 

ulotny i migracyjny charakter – nieustannie 

szantażuje odejściem tam, gdzie znajdą się 

dla niego najbardziej preferencyjne warunki. 

W wymiarze społecznym nie czuje się odpo-

wiedzialny za budowanie więzi pracowni-

czych, co skutkuje psychicznym poczuciem 

braku stabilizacji. 

Forma obiektu Wrecking ball(oon) wykorzystuje 

efekt zaskoczenia oraz niepewności co do jego 

budowy, sprawia wrażenie ciężkiego i litego, 

jest natomiast lekkim, odpowiednio spreparo-

wanym balonem.

Niezobowiązującym nawiązaniem do miejsca 

ekspozycji jest fakt, że dawniej umiejętność 

wytoczenia stalowej kuli dowodziła znajomo-

ści fachu tokarza.

The title of the installation refers to the con-

trast between heaviness and lightness, i.e. 

the determinants used to classify industry.

Heavy industry of the modern era subjugated 

the community and chained it to one place 

for a lifetime. Moreover, its destructive nature 

caused irreversible devastation of the natural 

and housing environment. Light industry of 

the modern era has an elusive and migratory 

character, constantly threatening to relocate 

to areas offering most preferable conditions. 

In the social dimension, it does not feel respon-

sible for forging bonds with employees, which 

results in a psychological sense of instability.

The form of the object titled Wrecking Ball(oon) 

uses the element of surprise and uncertainty 

concerning its structure: although it seems to 

be heavy and solid, in fact it is a light balloon. 

An interesting reference to the exhibition 

venue is the fact that the ability to turn 

a steel ball used to indicate the turner’s 

craftsmanship.
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mach to monumentalna instalacja mobilno-dźwiękowa składa-

jąca się z metalowej płaszczyzny zawieszonej pomiędzy syste-

mem głośników i mikrofonów. 

Płaszczyzna metalu porusza się wahadłowo, rozbijając dźwięk 

powstałego sprzężenia zwrotnego.

Obiekt jest jednocześnie rzeźbą dźwiękową, którą można dowol-

nie modulować, zmieniając odpowiednie wartości, np. szybkość 

obracania się płaszczyzny czy częstotliwość. 

mach is a monumental mobile-sound installation comprising 

a metal plane suspended between a system of loudspeakers and 

microphones.

The metal plane moves like a pendulum, breaking the sound of 

the resulting feedback.

The object, at the same time, is a sound sculpture that can be 

modulated by changing particular values, e.g. the speed with 

which the plane turns or the frequency.

Maria Olbrychtowicz
MACH
instalacja / installation
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Have a Break! Have a Sandwich! to instalacja efemeryczna, na 

którą składa się stos kanapek z margaryną i kiełbasą, zawinię-

tych w gazetę. Ich termin przydatności to jeden dzień. Odbiorca 

może zabrać kanapkę, skonsumować ją lub zmarnotrawić, 

zachować lub się nią podzielić. 

Tytuł instalacji nawiązuje do kultowego sloganu reklamo-

wego – have a break! – zrób sobie przerwę! Hasło reklamu-

jące czekoladowego batona zostało spopularyzowane do tego 

stopnia, iż w 2004 roku producent domagał się oficjalnego zare-

jestrowania go jako znaku handlowego. 

Przerwa w pracy jest uprawnieniem pracowniczym. Przepisy 

prawa pracy przewidują różne rodzaje przerw – są przerwy 

płatne i bezpłatne, niektóre zależne od czasu pracy, inne 

od potrzeb pracowników czy specyfiki powierzonych im 

obowiązków. 

Karolina Balcer
Have a Break! Have a Sandwich!
performans / performance

Chleb z margaryną i kiełbasą zawinięty 

w gazetę jest stereotypowym, polskim śnia-

daniem obywatela klasy robotniczej rodem 

z prl-u. Tego typu śniadanie stanowi antytezę 

popularnego batona – jest proste, tanie i nie-

atrakcyjne. Każda kanapka jest zawinięta 

w gazetę codzienną, a dokładniej w dział ogło-

szeń, co dodaje instalacji ironicznego wymiaru.

Have a Break! Have a Sandwich! is an ephemeral 

installation consisting of a stack of sandwiches 

with margarine and kielbasa, wrapped in 

a newspaper. Their expiration date is one day. 

The viewer can take a sandwich to consume or 

waste it, to keep or to share it.

The title of the installation refers to the iconic 

advertising slogan – have a break! – for 

a chocolate candy bar that had been popu-

larised to such extent that in 2004 the pro-

ducer officially demanded to register it as 

a trademark.

A break from work is an employee’s privi-

lege. Labour laws provide for different types of 

breaks – they can be both free and paid, some 

depend on the working time, some on the 

needs of employees and the specifics of their 

duties.

Bread with margarine and kielbasa wrapped 

in a newspaper was a stereotypical breakfast 

of a Polish worker at the time of the People’s 

Republic of Poland. This type of breakfast is 

the antithesis of the popular candy bar – it 

is simple, cheap and unattractive. Each sand-

wich is wrapped up in the daily newspaper, 

and more precisely in the advertisement sec-

tion, which adds an ironic dimension to the 

installation.
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Paweł Marcinek, Adam 
Martyniak, Michał Mejnartowicz, 
Aleksandra Szulimowska, Karolina Włodek
Kostka Bauma / Bauma Paver Block
instalacja / installation

kurator / curator: Adam Martyniak

Grupa przyjaciół uformowała kolektyw, jednomyślnie 

uznając działanie wspólne za dobro rzędu wyższego 

od indywidualnych celów. Razem możemy zbudować 

rzecz większą i mądrzejszą! Tym sposobem zewnętrzny 

projekt kuratorski przemianował się na przedsięwzię-

cie kolektywu. Szereg obrad pozwolił nam określić role 

i wyklarować wspólny pomysł.

Oto przed Państwem wzrasta betonowy monolit – 

pomnik kostki Bauma. Upamiętnienie cielęcych lat 

polskiej przedsiębiorczości, ale przede wszystkim reguł 

życia, które się wyczerpały, głoszących prym pracowi-

tości, determinacji, ambicji…

Czy się to komu podoba, czy nie – skala zastosowa-

nia kostki Bauma jest miarą jej sukcesu. Popularna 

do znudzenia krytyka estetyczna, opierająca się na 

kategoriach gustu, trafia tutaj kulą w płot. Ponieważ 

Bauma w swych założeniach przemilcza te „szla-

chetne” przymioty. Po prostu nie ma czego krytyko-

wać, impas. Problem ulokowany jest gdzie indziej... 

A niewzruszona kostka trwa przy swojej powszednio-

ści, dobrej i mądrej.

Powszechnie kostkę Bauma (nazywaną również 

Polbruk*; lub samym Bauma) identyfikuje się z wzo-

rem przemysłowym tetki (inaczej behaton, tt,  ). 

Określenie to jest potoczne, a pojawiło się za sprawą 

spółki Bauma sa, która u zarania nowego systemu 

przedsięwzięła zmasowaną produkcję betonowego 

bruku we wzorach zaczerpniętych z Niemiec  

(w tym tt):

A group of friends have come together to form a col-

lective, unanimously considering joint action to be 

superior to individual aims. Together we can make 

something bigger and wiser! Thus an external cura-

torial project has turned into a collective venture. 

A number of meetings have enabled us to define roles 

and clarify the idea.

What appears in front of your eyes is a concrete 

monolith – a monument to the Bauma paver block. 

It commemorates the salad days of Polish entrepre-

neurship, but first and foremost – rules of life that are 

no longer relevant, praising hard work, determina-

tion and ambition …

Whether you like it or not – the sheer scale of using 

the Bauma paver is the best measure of its success. You 

may criticise it on aesthetic, taste-based grounds until 

you are blue in the face, but the fact remains that 

Bauma paving brick programmatically ignores these 

“noble” quality. There is simply nothing to criticise, 

you have hit a dead end. The problem lies elsewhere … 

Meanwhile, the brick continues to exist, ordinarily, 

graciously and wisely.

The Bauma paver block (otherwise known as Polbruk* 

or just Bauma) is identified with the tt industrial 

design (known also as Behaton, tt,  ) . This term is 

colloquial, coined by the company Bauma sa, which 

in the early days of capitalism in Poland churned 

out huge quantities of concrete pavers, resembling 

German designs (including the tt):

Holland Unidecor Unistone Old Town Behaton (TT)

* Od nazwy firmy Polbruk będącej krajowym 
potentatem w branży kostek betonowych aż 
do czasów współczesnych.

* After the company Polbruk, which continues to be 
the market leader in the production of concrete 
pavers.
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Dedukując z faktografii, kostkę Bauma należałoby 

raczej utożsamiać z drobnoelementowym betonowym 

brukiem o różnych wzorach – a nie wprost ze wzorem 

tt. Błędne utożsamienie z tt sugeruje, jakoby wzór 

wynaleźli warszawiacy zakładający spółkę Bauma 

w początkach lat 90. Taki błędny ogląd sprawy spo-

pularyzował się w internecie. Na domiar absurdu, 

szczególnie wśród środowisk usilnie obtańcowujących 

wzór tetki…

Dla nas najciekawsze wydają się napięcia wokół 

kostki Bauma – semantyczna pomyłka i wykrzy-

wiona przez nią historia tego przaśnego elementu 

naszego otoczenia. W tym rozdźwięku łatwo odnaleźć 

symboliczne odzwierciedlenie pospolitego w latach 

90. generalnego zachłyśnięcia się dobrodziejstwami 

płynącymi ze zmiany ustrojowej. Równie zajmująca 

jest szumna, samonapędzająca się niechęć do wzoru 

tt. Powszechny dziś niesmak wywoływany kostką 

Bauma można by nazwać historycznym efektem jojo, 

iście polskim.

Niech nasza praca będzie symbolem odkrztuśnym, 

odczarowującym. Wielkodusznym przyjęciem poczci-

wej kostki taką, jaka jest.

Basing on facts, the Bauma paver should rather be 

identified with small-element concrete paving of vary-

ing patterns, not directly with the tt. The incorrect 

identification suggests that the design was invented by 

the entrepreneurs from Warsaw who set up Bauma sa 

in the early 1990s. This erroneous opinion was fur-

ther popularised by Internet users. To make matters 

more absurd, it was particularly widespread among 

those milieus that most adamantly criticised the tt … 

What we find particularly interesting is the tensions 

caused by the Bauma paver – a semantic error that 

warped the history of this rather unsophisticated ele-

ment of our surroundings. This dissonance symboli-

cally reflects the mass intoxication with the benefits 

provided by the political change in the early 1990s. 

Equally interesting is the ostentatious, self-propelling 

aversion to the tt design. Today’s widespread distaste 

with the Bauma paver could be described as a histori-

cal yoyo syndrome, how very Polish. 

Let our work be an expectorating symbol of removing 

the spell. Of generously accepting the good old paver 

just as it is.
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Beniamin Głuszek, Monika Kowalczuk, 
Tymoteusz Witczak
Neuromuzyka IV / Neuromusic IV
instalacja dźwiękowa, partytura / sound installation, score

kurator / curator: Daniel Brożek

The score for the piece consists of a text to be 

read by the listener-performer. The emotional 

and intellectual processes occurring in the 

reader’s mind are measured, analysed and 

interpreted on the basis of the brain’s electri-

cal activity (eeg). The installation translates 

these measurements into music. Any change 

of tempo, rhythm, instrumentation, echo and 

other musical elements results directly from 

the brain waves of the user of the installation. 

Thus by listening to the sonic representation of 

brain activity, this person influences the final 

shape of the created piece. The music reacts to 

the level of relaxation or concentration of the 

user, so by controlling the development of the 

piece, we are actually controlling ourselves, 

moving into a state of greater attention or 

relaxation. Some musical structures are direct 

sonification of the current amplitudes of brain 

waves, making it possible for the visitors to 

listen to the rhythms in which their brain cells 

generate electrical impulses.

The work is based on the reversal of the clas-

sic cognitive model of music, in which the 

audible sound structures trigger certain emo-

tional or intellectual states. In Neuromusic, the 

listener must perform a certain thought pro-

cess in order to be able to hear a composition 

whose concept is based on feedback between 

the processes of composing, interpreting and 

listening. Thus the user can actively partici-

pate in actions which in the traditional music 

system are separate and subject to numerous 

limitations and conventions. The work poses 

questions about the essence of the sound expe-

rience, which becomes an active process of 

creation.

Partyturę kompozycji stanowi tekst, który 

słuchacz-wykonawca powinien przeczytać. 

Proces emocjonalno-intelektualny zachodzący 

w umyśle w trakcie czytania jest mierzony, 

analizowany i interpretowany na podstawie 

czynności elektrycznej mózgu (eeg). Instalacja 

przekształca efekty tych pomiarów w muzykę. 

Każda zmiana tempa, rytmu, instrumenta-

cji, pogłosu i innych elementów muzycznych 

wynika bezpośrednio z aktualnego przebiegu 

fal mózgowych osoby korzystającej z instalacji. 

Osoba ta zatem, wsłuchując się w dźwiękowe 

reprezentacje swojej aktywności mózgowej, 

ma wpływ na ostateczną formę kreowanego 

utworu. Muzyka reaguje na poziomy relaksa-

cji i koncentracji uwagi użytkowników, więc 

kontrolując przebieg muzyczny, tak naprawdę 

kontrolujemy samych siebie, wprowadzając 

się w stan podwyższonej uwagi lub odpręże-

nia. Niektóre struktury muzyczne stanowią 

bezpośrednie udźwiękowienie aktualnych 

amplitud fal mózgowych, umożliwiając zwie-

dzającym wsłuchanie się w rytmy, w których 

ich komórki nerwowe generują impulsy elek-

tryczne w mózgu.

Istotą pracy jest odwrócenie klasycznego 

modelu kognitywisycznego muzyki, w którym 

słyszane struktury dźwiękowe wywołują 

określone stany emocjonalno-intelektalne. 

W Neuromuzyce słuchacz najpierw musi wyko-

nać odpowiedni proces myślowy, by usłyszeć 

utwór muzyczny. Koncepcja utworu jest oparta 

na sprzężeniu zwrotnym pomiędzy proce-

sami komponowania, interpretacji i słuchania. 

Czynności te, w tradycyjnym systemie muzycz-

nym oddzielne i obwarowane szeregiem zasad 

i konwenansów, stają się aktywnym udziałem 

odbiorcy. Praca ta jest pytaniem o istotę 

doświadczenia dźwiękowego, które staje się 

aktywnym procesem twórczym. 

https://soundartforum.bandcamp.com/track/neuromuzyka-iv



139SURVIVAL 14138 Scena Dźwiękowa / Sound Art Forum

Sebastian Buczek
Wspomnienie immunologiczne / Immunological Recollection
partytura, instrument muzyczny, nagranie wykonania utworu /  
score, musical instrument, recording of the performance of the piece

kurator / curator: Daniel Brożek

Partytura kompozycji została stworzona przez 

organizm zmagający się z chorobą, instru-

ment do jej wykonania zbudował samodziel-

nie chory. Partytura jako biorytm bazuje na 

procesach życiowych organizmu, a instru-

ment konstrukcją nawiązuje do właściwości 

akustyczno-artykulacyjnych i budowy jelit 

i odbytu. Jest to gest kompozytorski zrywa-

jący z klasycznie pojmowaną abstrakcyjnością 

muzyki na rzecz cielesności doświadczenia 

dźwiękowego sprowadzonego do najbardziej 

podstawowych elementów. Instrument jest 

tożsamy z narządem ciała, a utwór muzyczny 

zapisem aktywności ciała. Nie ma tu mowy 

ani o cageowskiej przypadkowości, na którą 

by mogło wskazywać pominięcie świadomego 

procesu kompozytorskiego, ani o konceptuali-

zmie sprowadzającym proces twórczy do stwo-

rzenia algorytmu-przepisu na utwór tworzący 

się samoczynnie. Słuchamy tutaj samego Seba-

stiana Buczka, rytmu jego choroby, dźwięku 

procesów z jego wnętrza. Sztuka dźwięku 

obiecuje wejście w strukturę, zanurzenie się 

w istocie dźwięku. Sebastian Buczek staje się 

dźwiękiem.

* * *

Instrument jest to w zamierzeniu piszczałka wyko-

nana z silikonu o rozmiarach saksofonu z klapami 

lub innym systemem zmiany częstotliwości, a także 

z zamykanym ujściem piszczałki pozwalającym 

w większym stopniu i w inny sposób niż w saksofonie 

zmieniać artykulację dźwięku. Zamykanie piszczałki 

u jej ujścia i sterowanie wielkością tego ujścia w róż-

nym stopniu, aż do kompletnego przytkania, mogłoby 

być sposobem na otrzymanie wielu oryginalnych 

brzmień. Taka konstrukcja swoją formą nawiązy-

wałaby do konstrukcji jelit i odbytu. Gdzie zwieracz 

znajduje się na końcu długiej rury. Humorystycznym 

jest fakt, że każdy z nas ludzi od dziecka doświadcza 

muzycznych umiejętności tego organu. Prawdopodob-

nie to zmysł powonienia zdominował tu zmysł słuchu, 

nadając tym odbytowym dźwiękom charakter wsty-

dliwy, każąc autorom chować się w ustronnych miej-

scach i wstydzić się tej aktywności kompozytorskiej.

W obliczu śmierci jednak wszelkie wstydliwości kul-

turowe, zahamowania społeczne znikają. Życzyłbym 

sobie, aby mój instrument stał się dziełem sztuki, 

instrumentem żywym, używanym przy wykonywaniu  

nie tylko mojej partytury, ale aby zyskał światowy  

rozgłos i swoich wirtuozów, podobnie jak dzieło  

Adolphe’a Saxa…

* * *

Zacząłem najpierw pisać pamiętnik i notować gęstość 

i ilość kup… A także to, co zjadłem… Później zauwa-

żyłem, że dane ujęte w formie tekstu są zupełnie 

The score for the composition was made by an 

organism fighting a disease while the instru-

ment was single-handedly made by the patient. 

The score as biorhythm is based on the body’s 

life processes, and the construction of the 

instrument refers to the acoustic-articulation 

properties and construction of the colon and 

anus. This composing gesture breaks off with 

the classically-understood abstract charac-

ter of music in favour of corporeality of the 

sonic experience, reduced to the most basic 

elements. The instrument is synonymous 

with a bodily organ while the musical piece is 

a registration of the body’s functioning. There 

is no room here either for Cage’s randomness, 

which could be suggested by conscious omis-

sion of the process of composition, or concep-

tualism, which reduces the creative process to 

an algorithm-recipe for a self-producing piece. 

What we are listening to is Sebastian Buczek 

himself, the rhythm of his illness, the sounds 

of the processes occurring inside him. Sound 

art promises to enter the structure of sound, 

immerse in its essence. Sebastian Buczek 

becomes sound. 

* * *

The instrument is conceived of as a silicone pipe the 

size of a saxophone, with lids or other elements for 

changing the frequency and a closing outlet that 

makes it possible to change sound articulation to 

a degree greater than in a saxophone. Closing the 

pipe’s outlet and adjusting the size of this outlet to 

a varying degree, until complete closure, could be 

a way of obtaining many original sounds. The form 

of the construction would refer to the construction of 

the colon and anus, with the sphincter situated at the 

end of a long pipe. It is funny that each of us has been 

experiencing the musical potential of this organ since 

childhood. Probably, however, the sense of smell has 

dominated the sense of hearing by endowing these 

anus-generated sounds with embarrassing character 
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nieprzejrzyste. Nie widać na pierwszy rzut oka, co 

się działo i w jakim czasie ulokowane było dane 

zjawisko…

Czułem się bardzo źle i przez długi czas myślałem, że 

trzeba by zrobić wykres. Brałem dużo lekarstw i suple-

mentów, witamin, wydawało mi się, że dzięki wykre-

sowi będę mógł wywnioskować, które jakoś działają 

i na co… Zacząłem rysować linię kupy i zaznaczać 

krzywą srebra i złota, którymi leczyła mnie syberyjska 

uzdrowicielka. Przez długi czas mój stan nie popra-

wiał się i krzywe oscylowały w granicach minimum. 

Krzywa kupy, krzywa energii i krzywa optymizmu. 

W trakcie tworzenia wykresu, który ma też mini-

pamiętniczek, eksperymentowałem z różnymi 

metodami leczenia i w końcu krzywe pracy jelit 

zaczęły lekko się podnosić… a linia energii rzadziej 

oscylowała przy drastycznych minimach… Wtedy 

zaznaczałem już prawie 10, poza głównymi głosami 

objawów.

Kompozycja zaczęła się zmieniać najwyraźniej pod 

wpływem leczenia, a choroba zaczęła się wycofy-

wać!… Linie zaczęły się inaczej zachowywać.

Obserwowane objawy zaznaczałem w linijkach 

w tabelce pod głównym wykresem.

Linijki te przypominały mi system zapisu dźwięku.

I tak też myślałem o wykresie, jako o swoistej 

partyturze.

Odzyskując siły, wyobrażałem sobie, jak mogłyby 

brzmieć te zapisy, gdyby zostały wykonane przez 

zespół instrumentalistów albo przez chór.

Wydawało mi się, że odtworzenie tego zapisu może 

pomóc w zrozumieniu cyklów albo rytmów, a może 

w odkryciu niewidocznego czynnika, od którego zale-

żał mój stan zdrowia i samopoczucie…

Wykres rysował linie, bardzo chaotyczne zmienne 

w sposób nieprzewidywalny, jedyne co zauważyłem, 

to pewne wymijanie się okresów, kiedy dominowały 

śpiączki, z okresami, kiedy dominowały bóle głowy 

i trudności z oddychaniem.

W stanach silnego Kryzysu i słabości, kiedy moje linie 

wypełniałem ołówkiem, miałem kilkugodzinne stany, 

kiedy łapałem „ostatni oddech”, pogrążony w bezna-

dziei, rozbity, słaby. Wstrząsany dreszczami, a jedno-

cześnie zlany potem, z Walącym sercem…

Co ciekawe, mój stan zdrowia nie znajdował odbicia 

w wynikach badań. Nie miałem gorączki i jedynie 

bilirubina była zwykle podwyższona. Zdaniem leka-

rza „prowadzącego” byłem zdrów jak ryba. A moja 

choroba jest „wspomnieniem immunologicznym”.

and forcing the sound producers to seek refuge in 

isolated places and feel ashamed of their composing 

activities.

However, when faced with death, all culture-induced 

inhibitions and social blocks disappear. I wish for 

my instrument to become a work of art, a living 

instrument used to play not just my score, but to win 

renown and find its virtuosos, just as it happened 

with Adolphe Sax’s invention …

* * *

I began writing a diary and jotted down the thickness 

and number of poops … I also kept track of what I ate 

… I later observed that the textual representation 

of these data was completely unclear. It was hard to 

see at a glance what I ate, what happened and when 

a given phenomenon occurred …

I felt very bad and I thought for a long time about 

making a graph. I took a lot of drugs and dietary 

supplements, vitamins; I figured out that the graph 

would provide me with information about what was 

working and how … I started drawing a poop line 

and marked a curve of silver and gold used by my 

Siberian healer. My condition would not improve for 

a long time and the curves oscillated at minimum 

levels. The poop curve, the energy curve and the opti-

mism curve. While making the graph, which was 

accompanied by a mini-diary, I experimented with 

different healing methods until the colon curve slowly 

began to grow … while the energy curve reached the 

drastic minimums less frequently … By that time, 

I had already marked ten symptoms, apart from the 

most common sounds.

The composition probably started to change thanks 

to the treatment, and the disease began to subside! … 

The lines started to behave differently.

I marked the observed symptoms in the rows in 

a table below the main graph. These rows resembled 

the system of sound notation.

In this way, I began to think about the graph in terms 

of a peculiar score.

As I was gaining strength, I wondered what these 

notations would sound like if they were performed by 

a group of instrumentalists or a choir.

It seemed to me that recreating this notation could be 

helpful in understanding the cycles or rhythms, or per-

haps in discovering an invisible factor that influenced 

my health and well-being …

The graph drew lines, very chaotic and unpredictably 

volatile; the only regularity seemed to be the consecu-

tive periods of drowsiness and periods dominated by 

headaches and breathing difficulties.

At times of powerful Crisis and weakness, when I drew 

my lines with a pencil, I would immerse in hour-long 

states when I was catching “my last breath”, mired in 

despair, drained and weak. Shaking, sweating, with 

my heart racing.

Interestingly, my state of health was not reflected 

in the test results. I was not running a fever, I only 

had increased levels of bilirubin. In the opinion of 

the “attending” physician, I was as fit as a fiddle. 

Meanwhile, my disease is just “an immunological 

recollection.”

LEGENDA

sbg – strefowy ból głowy albo migrena.

wątroba – kłucie w prawym boku pod żebrami  
albo z tyłu.

zg – zawroty głowy.

sp – spierzchnięcie policzka.

stawy – bóle stawów kolan, bioder, 
barków, opuchnięcie dłoni.

emo – nienaturalnie podbite emocje 
i łatwość irytowania się.

depr – depresja, pojawiająca się czasami 
niespodziewanie i potrafiąca też nagle znikać.

śpiączka

dp – drżączka parkinsonowska.

dod – dziwne odczucia duchowe. Silne dod to 
odczucie istnienia i bliskości tak zwanego Piekła.

LEGEND

sbg – zonal headache or migraine.

wątroba (liver) – stabbing pain in the right 
side, under the ribs or at the back.

zg – vertigo.

sp – chapped cheeks.

stawy – pain in knee, hip and 
shoulder joints, swollen hands.

emo – unnatural excess of emotions,  
irritability.

depr – depression, occurring unexpectedly 
and vanishing equally unexpectedly.

śpiączka (drowsiness)

dp – shaking palsy.

dod – strange spiritual sensations. Strong 
dod is the experience of the existence 
and closeness of the so-called Hell.

https://soundartforum.bandcamp.com/track/wspomnienie-immunologiczne
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W Studium Humanizacji Fabryki Urządzeń Mecha-

nicznych opracowanym w roku 1978 przez 

zespół Katedry Rzeźby na Wydziale Architek-

tury Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

pod kierunkiem prof. Oskara Hansena dla 

Fabryki Automatów Tokarskich w Chociano-

wie czytamy: W celu poprawy warunków pracy 

i wypoczynku w zakładzie zaproponowano klarowny 

podział na dwie współzależne strefy: strefę obsługi-

waną (produkcję) oraz strefę obsługującą (funkcje 

towarzyszące produkcji). […] Rozproszone po zakła-

dzie, normatywnie ujednolicone części socjalne zostały 

scalone lub uzupełnione pawilonami […] – pracow-

niami o charakterze artystycznym.

[Oskar Hansen] W jednej z hal postanawia urządzić 

palmiarnię dla hutników. Mogliby w niej odpoczy-

wać w przerwach od wytopu surówki, patrząc na 

rośliny. Dłuższe przerwy spędzać będą w pawilonach 

socjalnych.

Hansen chce, by przydzielać je nie brygadom, ale gru-

pom osób o podobnych zainteresowaniach. To sprawi, 

że każdy będzie mógł spędzić przerwę w pracy wśród 

ludzi dzielących tę samą pasję. Miłośnicy hodowli 

rybek ozdobnych spotkają się przy akwariach, 

Inertia – if no force affects the body or if the forces are 

balanced, then it moves in uniform motion or remains 

at rest. The measure of the body’s inertia is its mass.

* * *

In the work titled “Inertia”, the Lathing Machines 

Factory serves as a pretext for reflection on function-

ing within a certain structure. The factory becomes 

a somewhat simplified model of organisation of peo-

ple in space and time. 

Entering the factory grounds, we momentarily face an 

incomprehensible, long-lasting process. We encounter 

it in a special moment. The initial assumptions have 

already been made, they belong to the domain of the 

past. The actual results of those assumptions will be 

revealed someday-in-the-future. The participants of 

the process have no influence on the initial assump-

tions and bear no direct responsibility for the effect. 

Being the binder between the two ends, they are some-

where in-between, in a situation of inertia. Mean-

while, a mistake was made in the initial assumptions. 

“Inertia” is to be a pretext to reflect on functioning 

within a certain structure. “Inertia” is an invitation 

to reflect on it together. 

We invite you to walk through the plant, to listen and 

make recordings contributing to the discussion on the 

proposed topic. A dictaphone can be borrowed from 

the rental office, and the effects of joint reflections will 

be available on the festival’s website.

I would like to thank Daniel Brożek and Aleksandra 

Sikora for help with the implementation of the project.

Konrad Gęca 

Bezwładność – jeśli na ciało nie działa siła lub dzia-

łające siły równoważą się, to porusza się ono ruchem 

jednostajnym lub pozostaje w spoczynku. Miarą bez-

władności ciała jest jego masa.

* * *

W pracy „Bezwładność” Fabryka Automatów Tokar-

skich służy jako pretekst do rozważań na temat funk-

cjonowania w obrębie pewnej struktury. fat staje 

się w pewnym uproszczeniu modelowym przykładem 

organizacji ludzi w przestrzeni i czasie.

Wchodząc na teren fabryki, stajemy na moment 

w obliczu długoterminowego, trudnego do ogarnię-

cia procesu. Stykamy się z nim w jego szczególnym 

momencie. Założenia wyjściowe zostały już opra-

cowane, należą do domeny przeszłości. Faktyczne 

rezultaty owych założeń dopiero mają się objawić, 

gdzieś-w-przyszłości. Uczestnicy procesu nie mają 

wpływu na założenia wyjściowe ani nie ponoszą bez-

pośredniej odpowiedzialności za efekt. Będąc spoiwem 

łączącym oba końce, znajdują się gdzieś pomiędzy, 

w sytuacji bezwładu. Tymczasem w założeniach wyj-

ściowych popełniono błąd.

„Bezwładność” ma być pretekstem do rozważań na 

temat funkcjonowania w obrębie pewnej struktury. 

„Bezwładność” jest zaproszeniem do snucia owych roz-

ważań wspólnie.

Zapraszamy na spacer w przestrzeni zakładów, nasłu-

chiwania i realizacji nagrań będących głosem w dys-

kusji wokół zaproponowanego tematu. Dyktafon 

można wypożyczyć w wypożyczalni, a efekty wspól-

nych rozważań znajdą się na stronie festiwalu.

Dziękuję Danielowi Brożkowi i Pani Aleksandrze Siko-

rze za pomoc w realizacji.

Konrad Gęca

Konrad Gęca
Bezwładność / Inertia
instalacja / installation

kurator / curator: Daniel Brożek

In the Study of Humanisation of the Machine 

Factory, prepared in 1978 for the Lathing 

Machines Factory in Chocianów by a team of 

the Department of Sculpture at the Faculty of 

Architecture of the Academy of Fine Arts in 

Warsaw led by professor Oskar Hansen, we 

read: In order to improve the conditions of work 

and leisure in the factory, a clear division has been 

proposed into two codependent zones: a service area 

(production) and a servicing area (functions accom-

panying production). […] The social areas, dispersed 

over the factory and normatively standardised, have 

been merged or joined by pavilions […] – studios of 

artistic nature.  

[Oskar Hansen] plans to arrange a greenhouse for 

the metallurgists in one of the halls. They could rest 

there during their breaks from smelting pig iron and 

look at plants. Longer breaks could be spent in the 

social pavilions. 

Hansen wants to assign them not to brigades, but to 

groups of people with similar interests. That will give 

them all a chance to spend breaks from work among 

people sharing the same passion. Lovers of keeping 

ornamental fishes can meet by the aquariums, bird 
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hodowcy ptaków przy wolierach. Znajdzie się też 

pawilon plastyczny, a w innym będzie miejsce na 

wspólne muzykowanie przy śniadaniu. Alejki między 

tymi budynkami powinny być wyłożone „płytkami 

trawnikowymi”. Chodzić się będzie po nich boso. […] 

Te pomysły jakoś się nie przyjmują. Z humanizacji 

Chocianowa niewiele wychodzi. 

 Filip Springer, Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach, 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 

Kraków – Warszawa 2013.

Oskar Hansen próbował tworzyć przestrzenie 

architektoniczne inspirujące kreatywność ich 

użytkowników. W pracy Konrada Gęcy, roz-

proszonej wokół i w przestrzeni wystawien-

niczej Przeglądu Sztuki survival, uważny 

słuchacz odnajdzie nie tylko echa hansenow-

skiego fabrycznego warsztatu artystycznego, 

które są jedynie punktem wyjścia. Rozwinię-

cie tej przestrzenno-dźwiękowej instalacji 

otwiera na wielość interpretacji, realizując tym 

samym założenia idei formy otwartej Hansena. 

Jednocześnie jest to zaproszenie do aktyw-

nego włączenia się w proces twórczy, stworze-

nie własnego utworu, spaceru dźwiękowego 

w przestrzeni fabryki.

Nagrań zarejestrowanych na dyktafonach udo-

stępnianych na terenie fat-u można posłuchać 

na: https://soundartforum.bandcamp.com.

Wydaje się, że jedną z cech naszych wytworów, która 

nas drażni najbardziej, jest ich martwota, cecha 

zasadniczo różniąca ludzkie twory od tworów przy-

rody żywej. 

 Andrzej Pawłowski, katalog prac Andrzeja 
Pawłowskiego, Galeria Sztuki Współczesnej bwa 
w Katowicach, 1973. 

W 1958 roku [Oskar Hansen] razem z Zofią projek-

tują pawilon na Międzynarodowy Festiwal Muzyki 

Współczesnej w Warszawie. […] Każdy może tu prze-

chodzić wybranymi przez siebie ścieżkami, komponu-

jąc własną relację z dźwiękiem. 

 Filip Springer, Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach. 

Właśnie dziś jesteśmy w stanie […] rozpocząć two-

rzenie nowej, bardziej organicznej sztuki naszych 

czasów, sztuki opartej o kompozycyjną bazę formy 

otwartej. Stworzy ona poczucie potrzeby istnienia 

każdego, pomoże nam określić się i odnaleźć w prze-

strzeni i czasie, w którym żyjemy. […] Stanie się to 

dlatego, że zaistniejemy jako organiczne elementy tej 

sztuki. Będziemy w niej chodzić, a nie ją obchodzić. 

Różnorodna indywidualność wraz ze swoją przypad-

kowością, aktywnością stanie się bogactwem tej prze-

strzeni – jej współuczestnikiem.

 Oskar Hansen, „Przegląd Kulturalny”, 1959.

Sztuka staje się więc szczególnym rodzajem impulsu 

do samodzielnego działania twórczego odbiorcy. 

Odbiór jest w tym momencie nieomal całkowicie 

tożsamy z tworzeniem. […] działanie artysty daje 

bodziec do wykonania pewnych akcji intelektualnych. 

[…] Z drugiej strony stoimy przed koniecznością prze-

budowy bardzo istotnych spraw i przełamania bardzo 

istotnych oporów: powszechengo przekonania, że arty-

sta dostarczy coś gotowego, że dostarcza czegoś niewy-

magającego żadnego współtwórczego wysiłku. 

 Andrzej Pawłowski, katalog prac Andrzeja 
Pawłowskiego, 1973. 

Epokę Matriarchatu, w której człowiek był organiczną 

częścią natury, nazwałem Epoką Formy Otwartej, 

natomiast Epokę Patriarchatu, w której człowiek 

zdominował naturę i spowodował jej kryzys – Epoką 

Formy Zamkniętej. Forma Otwarta to sztuka auten-

tycznych zdarzeń, natomiast Forma Zamknięta to 

sztuka przemocy. 

 Oskar Hansen, Zobaczyć świat, Warszawa 2005.

Umysłowość tego teoretyka jest bez wątpienia patriar-

chalna. To Nauczyciel. Typ nie tyle belferski, co 

papieski – pełen troski o świat żyjący „w czasie cichej, 

globalnej śmierci”. 

 O Oskarze Hansenie, Forma Otwarta jako passe-partout 
patriarchatu?, Pawilon Stabilnej Formy (Cezary 
Klimaszewski, Tomasz Kozak, Tomasz Malec).

breeders can meet at the aviary. There will also be an 

artistic pavilion, and another area will be used for 

playing music together at breakfast. Alleys between 

those buildings should be covered in “lawn tiles”. 

They could be walked on barefoot. […] These ideas do 

not seem to take off. The humanisation of Chocianów 

does not seem to be working out. 

 Filip Springer, Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach, 
Museum of Modern Art in Warsaw, Cracow – 

Warsaw, 2013.

Oskar Hansen tried to create architectural 

spaces inspiring the creativity of their users. 

In Konrad Gęca’s work, scattered around the 

exhibition space of the survival Art Review, 

a careful listener can find not only echoes of 

Hansen’s industrial-artistic studio – this is 

barely the starting point. This spatial-sound 

installation opens up to various interpreta-

tions, thus fulfilling the assumption of Hans-

en’s idea of the open form. At the same time, 

it is an invitation to become actively involved 

in the creative process by making a recording 

documenting an audio walk through the fac-

tory grounds.

The recordings registered on the dictaphones 

will be shared on the website  

https://soundartforum.bandcamp.com.

It seems that one of the characteristics of human crea-

tion that we found most annoying is its deadness – 

a characteristic that fundamentally distinguishes it 

from the creations made by the living nature. 

 Andrzej Pawłowski, catalog of works by Andrzej 
Pawłowski, Gallery of Modern Art bwa in 

Katowice, 1973.

In 1958 [Oskar Hansen] together with Zofia design 

a pavilion for the International Festival of Modern 

Music in Warsaw. […] Anyone can walk here on path 

of their own choosing, composing their own relation 

with sound. 

 Filip Springer, Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach.

We are finally capable […] of starting to create a new, 

more organic art of our times, an art founded on the 

compositional base of the open form. This art will 

address people’s existential needs by helping us to 

define and find ourselves in space and time in which 

we live. […] It will happen only because we will exist 

as organic elements of that art. We will walk in it, 

and not around it. The diverse individuality, together 

with its randomness and activeness, will become the 

richness of that space – its participant 

 Oskar Hansen, “Przegląd Kulturalny”, 1959.

Hence art becomes a special kind of impulse stimulat-

ing the viewer’s creativity. At this moment, reception 

is almost identical to creation. […] artist’s work is 

a stimulus to perform certain intellectual activities. 

[…] On the other hand, we face the need to rebuild 

some essential matters and overcome strong resist-

ance: a common conception that the artist deliv-

ers something readymade, something that does not 

require any collaborative effort. 

 Andrzej Pawłowski, catalog of works by Andrzej 
Pawłowski, 1973.

The Epoch of Matriarchy, in which the human was 

an organic part of nature, has been called by me 

the Epoch of the Open Form, whereas the Epoch of 

Patriarchy, in which the human dominated nature 

and caused her crisis – I term the Epoch of the Closed 

Form. The Open Form is an art of authentic events, 

whereas the Closed Form is an art of violence.

 Oskar Hansen, Zobaczyć świat, Warsaw 2005. 

The mentality of that theorist is undoubtedly patriar-

chal. He is a Teacher. A papal rather than a donnish 

type – full of concern for the living world “in times of 

silent, global death.”

 About Oskar Hansen, Forma Otwarta jako passe-partout 
patriarchatu?, The Pavilion of Stable Form (Cezary 
Klimaszewski, Tomasz Kozak, Tomasz Malec).

https://soundartforum.bandcamp.com/track/bezw-adno
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Słuchowiska kwadrofoniczne / Quadraphonic radio plays
Paweł Cieślak, Joanna Szumacher; Paweł Dunajko; Reinhold 
Friedl; Bartek Kujawski; Robert Piotrowicz; Pracownia Badań 
Pejzażu Dźwiękowego; Tomasz Sikorski; Konrad Smoleński; 
Karina Marusińska, Beata Kwiatkowska
kurator / curator: Daniel Brożek

In the years 1975–1976 it seemed that quadraphony 

would conquer the world. From 1975 to 1981, Radio 

Wrocław’s station on top of Ślęża broadcast experi-

mental quadraphonic programmes for 25 minutes, 

two to four times a week. Their production was pre-

pared by Jerzy Jaroszyński, the technical director of 

Polish Radio Wrocław, while the Dzierżoniów-based 

diora radio sets manufacturer produced the Cezar 

quadraphonic radio set. However, the quadro technol-

ogy did not stand the test of time. Due to technical 

difficulties, which began right at the studio, high oper-

ating costs of the entire system, and especially a lack 

of a standardised quadraphonic system (indispensable 

for exchanging the recordings), the technology was 

gradually abandoned.

Krzysztof Sagan, Zmiany programowe 
i druga siatka ukf (1974–1989).

The close connection of eyesight and hearing, and 

focusing these senses on one subject is boring to me. 

When these two senses are torn apart, or separated, 

I am forced to – or rather I want to – connect them, 

which makes me more alert. Radio offers huge pos-

sibilities here. Why, then, do I not listen to the radio? 

[…] Perhaps because there are too few intelligent, bal-

anced, chilled-out programmes (a recent exception: 

Hessischer Rundfunk: three quarters of Japanese cica-

das. It was a very pleasant experience. I remembered 

my favourite cassette recording of French frogs). I am 

not proposing anything new when I say that listening 

itself should be the main subject of the medium.

Heiner Goebbels, Dźwięk w przestrzeni radiowej (Sound 
in Radio Space), 1997, in Przeciw Gesamtkunstwerk 
(Against Gesamtkunstwerk), translated by Sławomir 
Wojciechowski, Cracow 2016.

Our quadraphonic programme remembers 

recordings from that period as well as presents 

an overview of contemporary pieces using spa-

tial techniques of sound production.

W latach 1975–1976 wydawało się, że kwadro- 

fonia zawojuje świat. Radio Wrocław nadawało ze 

Ślęży eksperymentalnie programy kwadrofoniczne 

przez 25 minut od 2 do 4 razy w tygodniu w latach 

1975–1981. Sposób ich realizacji opracował dyrektor 

techniczny Polskiego Radia Wrocław Jerzy Jaroszyński, 

a Zakłady Radiowe diora w Dzierżoniowie produko-

wały odbiornik kwadrofoniczny Cezar. Technika kwa-

dro nie wytrzymała jednak próby czasu. Ze względu 

na trudności techniczne, powstające już na początku 

toru w studiu, wysokie koszty eksploatacyjne całego 

systemu, a przede wszystkim brak jednolitego systemu 

kwadrofonicznego (niezbędnego do wymiany nagrań) 

następował powolny odwrót od tej techniki. 

Krzysztof Sagan, Zmiany programowe 
i druga siatka ukf (1974–1989).

Mocne związanie ze sobą wzroku i słuchu i koncen-

trowanie się tych zmysłów na wspólnym temacie jest 

dla mnie nużące. W sytuacji rozdarcia, separacji tych 

zmysłów jestem zmuszony do – a raczej pragnę – ich 

połączenia i to czyni mnie czujnym. Radio otwiera 

tu wielką przestrzeń. Dlaczego mimo to nie słucham 

radia? […] Może dlatego, że zbyt mało jest mądrych, 

wyważonych, wyluzowanych audycji (mały wyjątek 

sprzed jakiegoś czasu Hessischer Rundfunk: trzy kwa-

dranse japońskich cykad. To było bardzo przyjemne 

doświadczenie. Przypominałem sobie moją ulubioną 

kasetę z francuskimi żabami). Nie proponuję niczego 

nowego, mówiąc, że samo słuchanie trzeba uczynić 

tematem medium.

Heiner Goebbels, Dźwięk w przestrzeni radiowej, 
1997 [w:] Przeciw Gesamtkunstwerk, tłum. 
Sławomir Wojciechowski, Kraków 2016.

W programie kwadrofonicznym przypomi-

namy nagrania z tamtego okresu, jak i pre-

zentujemy przegląd współczesnych realizacji 

wykorzystujących przestrzenne techniki pro-

dukcji dźwięku.

https://soundartforum.bandcamp.com/album/survival-14-quadraphony
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W literaturze poświęconej zagadnieniom pejzażu dźwiękowego problem 

dźwięków fabryk pojawia się stosunkowo rzadko. Być może wynika to z faktu, 

że dźwięki te w tradycji tej dyscypliny wiedzy – wyrosłej na gruncie idei 

ekologii akustycznej – interpretowane są zazwyczaj jako hałasy, zanieczysz-

czenia foniczne, o których należy mówić raczej w kontekście ich redukcji niż 

ochrony czy upamiętnienia. Ojciec szkoły badań nad pejzażem dźwiękowym, 

Raymond Murray Schafer, głównej przyczyny niekorzystnych zmian we 

współczesnym, zwłaszcza wielkomiejskim środowisku akustycznym (które 

opisywał pojęciem lo-fi, oznaczającym środowisko dźwiękowo nieprzejrzy-

ste, redundantne), upatrywał w rewolucji przemysłowej i wynikającej z niej 

dominacji dźwięków mechanicznych (maszynowych) nad tzw. „naturalną” – 

przyrodniczą – audiosferą. Cechy akustyczne dźwięków maszyn (jak głośność, 

przekraczająca często próg naturalnej tolerancji słuchu ludzkiego, ciągłość 

i powtarzalność, niekiedy skrajnie wysokie lub niskie częstotliwości, nieprzy-

jemna barwa) powodują, że ich percepcja – jakby to ujął Schafer – nie sprzyja 

odczuwaniu harmonii i wewnętrznego spokoju, a przeciwnie: wzmaga napię-

cie, wywołuje agresję, zmęczenie, zniechęcenie czy otępienie. W środowisku 

dźwięków przemysłowych ucho ludzkie traci orientację, a ludzki głos prze-

staje być słyszany. Podstawowymi modułami dla ludzkiego środowiska akustycznego 

są ucho i głos człowieka. […] Gdy dźwięk otoczenia osiąga takie proporcje, że ludzkie 

głosy są zamaskowane lub przytłoczone, to znaczy, że stworzyliśmy środowisko nieludz-

kie – pisze Schafer w swoim artykule programowym Muzyka środowiska. Wiele 

z opinii kanadyjskiego badacza nie straciło na ważności, choć trudno oprzeć 

się wrażeniu, że perspektywa, w jakiej o dźwiękach przemysłowych myślał 

i pisał w latach 70. xx wieku, jest już dziś mocno zdezaktualizowana; niewątp- 

liwie nie uwzględnia nowoczesnych technologii produkcyjnych, opartych 

na elektronice, informatyce, nanotechnologii. Zresztą sam autor świadomie 

odwołuje się do tradycji przemysłu z xix i początków xx wieku, cytując np. 

passus z najsłynniejszej powieści Stendhala, w której pojawia się opis brzmie-

nia wytwórni gwoździ, czy fragment opowiadania Tomasza Manna, odnoszący 

się do dźwięków fabryki parowozów. Te przykłady niewątpliwego „barbarzyń-

stwa” audiosfery fabrycznej można wszakże skonfrontować z pochodzącym 

z 1913 roku manifestem futurystycznym Sztuka hałasów Luigiego Russola 

i zawartą w nim apologią dźwięków przemysłowych jako przejawów nowych 

czasów oraz nadziei na nowe – otwarte na niespodzianki estetyczne – ludzkie 

Trójgłos o audiosferze fabryki… 

Robert Losiak
…W KONTEKŚCIE BADAŃ NAD 
PEJZAŻEM DŹWIĘKOWYM

In literature on issues connected with soundscape, the problem of sounds 

produced by factories appears relatively rarely. Perhaps it stems from the 

fact that in the tradition of this discipline of knowledge, which is rooted in 

the idea of acoustic ecology, these sounds are usually interpreted as noise 

or phonic pollution and discussed in the context of their reduction rather 

than protection or commemoration. Raymond Murray Schafer, the father of 

soundscape research, claimed that the main reason for the negative changes 

occurring in today’s acoustic environment, especially in large cities (which he 

termed lo-fi, signifying an environment in which individual acoustic signals 

are obscured in an overdense population of sounds), was the industrial revolu-

tion and the resulting dominance of mechanical (i.e. produced by machines) 

sounds vis-à-vis the so-called “natural” soundscape. The acoustic properties 

of machine sound (such as noise levels often exceeding the natural toler-

ance of the human sense of hearing, uninterruptedness and repetitiveness, 

sometimes extremely low or high frequencies, unpleasant tones) make their 

perception, as Schafer would put it, hardly conducive to feeling harmony and 

internal peace; on the contrary, they often increase tension, cause aggression, 

weariness, discouragement or dumbness. In an environment dominated by 

industrial sounds, the human ear becomes disoriented and no longer able 

to hear human voice. The basic modules for measuring the acoustic environment 

are the human ear and the human voice. […] When environmental sound reaches such 

proportions that human vocal sounds are masked or overwhelmed, we have produced 

an inhuman environment – wrote Schafer in his programmatic book The Tuning 

of the World. Many of the observations made by the Canadian researcher have 

lost none of their relevance, although one can hardly resist the impression 

that Schafer’s perspective of perceiving industrial sounds in the 1970s should 

be out of date today – it undoubtedly did not include the new production 

technologies based on electronics, it or nanotechnology. Schafer purposefully 

made references to industrial traditions in the late 19th and early 20th centu-

ries, e.g. by quoting fragments of Stendhal’s most famous novel concerning 

the sounds made by the Verrières nail factory or excerpts of Thomas Mann’s 

story concerning the noise of a locomotive factory. These examples of what 

could be unequivocally classified as the “barbarity” of the factory soundscape 

could be confronted with Luigi Russolo’s 1913 futurist manifesto titled The 

Art of Noise and the apology for industrial sounds included therein, which 

A  t r i l o g u e  a b o u t  t h e  fa c t o r y ’s 
soundscape… 

Robert Losiak
… IN THE CONTEXT 
OF SOUNDSCAPE RESEARCH
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ucho. W ślad za wystąpieniem Russola i jego futurystyczną muzyką pojawiły 

się działania artystyczne zafascynowanych brzmieniowym kosmosem maszyn 

i fabryk kompozytorów, m.in. Honeggera, Prokofiewa, Mosołowa. W tej chwili 

jednak nie o to chodzi, by rozstrzygać, po czyjej stronie była racja w tym este-

tyczno-ekologicznym sporze. Problem dźwięków fabrycznych jest bowiem 

współcześnie kwestią odnoszącą się nie tylko do sfery wąsko rozumianej 

ekologii akustycznej, a także sztuki, ale do szerokiego kontekstu kultury. Nie 

można bowiem nie dostrzec faktu, że dźwięki przemysłowe stały się przez 

ostatnie dwa stulecia ważnym aspektem codziennego życia ludzi, niezbywal-

nym elementem ich dźwiękowego otoczenia, świadectwem historii społecznej 

i cywilizacyjnej, a wreszcie przekazem kulturowej tradycji. Wyrazem tego, 

nieraz silnego związku z dźwiękami przemysłowymi mogą być sentymentalne 

wspomnienia samych ludzi, mieszkańców miast i pracowników fabryk, przy-

woływane w pracach antropologów kultury czy badaczy audiosfery.

W badaniach polskich najwięcej jak dotąd uwagi poświęcono pejzażowi 

dźwiękowemu miast górnośląskich, odnosząc się do dźwięków przemysło-

wych jako przejawów niematerialnego dziedzictwa regionu o istotnym zna-

czeniu dla jego kultury. Niektóre z charakterystycznych dla Górnego Śląska 

dźwięków fabrycznych, jak np. kopalniane buczki, syreny alarmowe, dzwonki 

wind górniczych, wyróżniają się oryginalnym, intrygującym, a nierzadko 

przyjemnym dla ucha brzmieniem, o czym wspominają indagowani miesz-

kańcy w wywiadach badawczych. W badaniach etnologów oraz geografów 

krajobrazu pojawiają się opisy znaczeń dźwięków przemysłowych w kon- 

tekście życia codziennego śląskich rodzin, analizy ich funkcji komunikacyj-

nych oraz orientacyjnych w przestrzeni i czasie, wyznaczających i regulują-

cych porządek i rytm dnia. Dźwięki fabryczne w przekazach mieszkańców 

Górnego Śląska traktowane były nierzadko jako przynależne do audiosfery 

domowej, prywatnej, co wynikało z bezpośredniej bliskości zakładów pracy 

i miejsc zamieszkania pracowników (np. osiedla górnicze przy kopalniach). 

Audiosfera fabryczna była więc oswojona i zrozumiała; dla pracowników oraz 

członków ich rodzin stanowiła ważną – niekiedy podstawową – informację 

o przebiegu dnia pracy (rozpoczęciu, przerwach, zakończeniu), możliwych 

niebezpieczeństwach, nieprzewidzianych zdarzeniach. Dźwięki dochodzące 

z kopalń nasłuchiwane były nie tylko przez wyczulonych na zagrożenie 

metanowe czy tąpniecie górników, ale także przez ich żony czy matki. 

Wsłuchiwanie się w rytm i brzmienie maszyn włókienniczych, obrabiarek, 

suwnic czy dźwigów fabrycznych dawało pracownikom orientację o trybie 

pracy urządzeń, a także potencjalnej możliwości wystąpienia awarii. Także 

w szerszym planie życia i funkcjonowania miast dźwięki fabryczne odgry-

wały istotną rolę społecznie integrującą. Sygnalizowane niegdyś fabrycznymi 

syrenami godziny rozpoczęcia i zakończenia zmiany, odgłosy pracy hut, wal-

cowni, szlifierni, tartaków, detonacje w kamieniołomach, szeroko rozlegające 

się w okolicy brzmienie kolejowych transportów towarowych – odmierzały 

rytm życia w miastach i miasteczkach, stanowiły dźwiękową dominantę 

are treated as an expression of the new times that had the potential of bring-

ing innumerable surprises for the benefit of the human ear. In the wake of 

Russolo’s praise for this futurist music, artistic actions by composers such as 

Honegger, Prokofiev or Mosolov appeared, which had been inspired by their 

fascination with the cosmos of machines and factories. However, let us not 

delve into trying to decide who was right in this argument about aesthetics 

and ecology. For the problem of factory sounds today pertains not only to 

the sphere of narrowly defined ecoacoustics or even art, but to the context of 

culture as such. It is an undeniable fact that industrial sounds have become 

an important aspect of people’s everyday life in the last two centuries, an 

indispensable element of their sonic environment, a testimony to our history 

as a society and civilisation, and finally – an expression of our cultural herit-

age. People’s connection with industrial sounds, often very close, could be 

demonstrated by sentimental memories of urban dwellers or factory workers 

as quoted in anthropological studies and soundscape research.

In Polish research studies on urban soundscape, most attention so far 

has been paid to the cities of Upper Silesia, where industrial sounds could 

be perceived as the region’s intangible heritage that is irrevocably connected 

with its culture. Some of the characteristically Upper Silesian industrial 

sounds produced by mines, such as buzzers, sirens, or the bell of lifts car-

rying miners, were marked by very original, intriguing and often pleasant 

tones, as remembered by locals interviewed by researchers. Studies by eth-

nographers and landscape geographers often contain detailed descriptions of 

the importance of industrial sounds for the everyday life of Silesian families, 

whose communicative functions in time and space determined and regulated 

the rhythm of the day. The inhabitants of Upper Silesia often treated factory 

sounds as elements of their private soundscapes, which resulted from the 

direct proximity of workplaces and homes (e.g. miners’ housing estates near 

mines). Thus the factory soundscape used to be familiar and understandable. 

For employees and members of their families, it provided important – some-

times essential – information about the course of the day (beginning, breaks, 

end), possible dangers and unpredictable events. Sounds produced by mines 

where carefully listened to not only by miners, sensitised to the threat of 

methane or rockburst, but also by their wives and mothers. Listening to the 

rhythm and tone of looms, machine tools, gantry cranes or other factory 

equipment enabled the workers to determine the machines’ mode of work 

and the potential danger of a breakdown. Also against the broader plane of life 

and cities’ functioning, factory sounds fulfilled an important role of a social 

binder. The beginning and end of shifts, which used to be signalled by factory 

sirens, the sounds of steelworks, rolling mills, grinding workshops, sawmills, 

explosions in quarries, the echo of freight trains – all of them used to meas-

ure the rhythm of life in towns and cities, constitute the dominant sonic 

element in the soundscape and contribute to the sense of belonging to the 

soundscape of one’s hometown. As these facilities were gradually closed down 
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w audiosferze i budowały poczucie zakorzenienia w pejzażu dźwiękowym 

miejsca zamieszkania. Pejzażu, który wraz z zanikaniem zakładów pracy lub 

zmianą sposobów produkcji często niepostrzeżenie dla samych mieszkańców 

zaczął stopniowo pustoszeć, zastąpiony przez uniwersalny motoryzacyjny 

gwar, pozbawiony specyficznego kolorytu i dźwiękowych dominant. Obecnie 

dźwięki dawnych fabryk zaczynają być postrzegane jako foniczne zabytki, 

wymagające ochrony czy upamiętnienia jako element niematerialnego dzie-

dzictwa. Dobrym przykładem tej tendencji może być niezwykle interesujący 

międzynarodowy projekt dokumentacyjno-badawczy Work With Sounds, 

realizowany w latach 2013–2015 przez wybrane europejskie muzea techniki 

i przemysłu, którego celem była rejestracja i udostępnienie (za pośrednictwem 

strony internetowej) dźwięków pracy związanych z odchodzącymi w prze-

szłość zawodami, technologiami i urządzeniami. 

Wśród wielu typów fabrycznych audiosfer jedna wydaje się szczególnie intere-

sująca, także ze względu na jej paradoksalny charakter. Tworzenie instrumen-

tów muzycznych kojarzymy na ogół z cichym warsztatem lutniczym, a nie 

hałaśliwą halą maszynową. Tymczasem technologia tworzenia instrumentów 

jest bardzo zróżnicowana, w zależności od ich rodzajów, wielkości, stopnia 

złożoności.

O wyobrażeniach dotyczących dźwięków podczas budowy instrumentów 

mówią nam w nieco przesadnej formie filmy z różnych wytwórni, publiko-

wane w internecie, gdzie toczeniu na tokarkach korpusów klarnetów towa-

rzyszą przykładowo dźwięki… koncertów klarnetowych Mozarta, a prace 

nad saksofonem brzmią jak dobry jazz, takie bowiem utwory przykrywają 

na filmach to, co najwyraźniej nie jest uważane za atrakcyjne – głośną pracę 

maszyn i ludzi. Trudno odnaleźć w sieci filmy z prawdziwym dźwiękiem 

pochodzącym ze współczesnych wytwórni instrumentów. 

Narzędzia dźwiękowe i instrumenty przez wieki były budowane z mate-

riałów naturalnych, takich, jak: drewno, skóra, kości, jelita, skorupy owoców 

i pancerze zwierząt, potem także metal, a sfera dźwiękowa wytwarzania 

instrumentów nie odbiegała od audiosfery zwykłego środowiska życia i pracy. 

Wypracowanym przez stulecia, przez długi czas najważniejszym systemem 

pracy nad instrumentem była samodzielna praca jednego mistrza (lutnika, 

fortepianmistrza, organmistrza, trąbomistrza), z ewentualną pomocą cze-

ladników. Każdy instrument pochodzący z takiego warsztatu nosił wyraźne 

piętno swego wykonawcy, który był zarazem jego projektantem i mógł wpro-

wadzać wszelkie korekty i unowocześnienia. Ten system pracy w połączeniu 

Joanna Gul
…W KONTEKŚCIE PRODUKCJI 
INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

or modernised, the sonic environment slowly lost its uniqueness, which was 

replaced by means of a barely noticeable process with the universal hubbub 

of traffic, devoid of any local colours or sonic dominants. Today, the sounds 

of old factories are starting to be perceived as phonic monuments that need 

protection or commemoration as elements of the intangible heritage. This 

trend could be illustrated with a highly interesting international research 

and documentation project called Work With Sounds, which was carried out 

between 2013 and 2015 by selected European museums of technology and 

industry and was intended to register and share (through a website) the 

sounds of work performed by representatives of vanishing professions, tech-

nologies and devices that are no longer used.

Among the numerous types of factory soundscapes, one seems particularly 

interesting to me due to its somewhat paradoxical character. Making musical 

instruments is usually associated with a quiet workshop of a luthier rather 

than a noisy production f loor of a factory. Meanwhile, the technology of pro-

ducing musical instruments is extremely varied, depending on their kinds, 

sizes and degree of complexity.

Films released by makers of various instruments provide us with rather 

ridiculous clues concerning the common perception of the sounds accompany-

ing the production process – thus Internet videos show the bodies of clarinets 

made by lathing machines to the accompaniment of … Mozart’s clarinet con-

certos, while constructing a saxophone sounds like good jazz. Apparently, it 

is thought that music should hide the actual noise of people’s and machines’ 

work. Finding a footage containing the true sounds of the production process 

in today’s musical instrument factories is difficult. 

Tools and instruments for making sounds have for centuries been pro-

duced from natural materials, such as timber, leather, bones, intestines, 

fruit shells, animal mails, later also metal. The sonic environment of mak-

ing instruments did not differ from the soundscape of everyday life and 

work. Throughout centuries, the most important system of working on an 

instrument was based on the craftsmanship of one master (luthiers, makers 

of pianos, organs, trumpets), sometimes with the assistance of apprentices. 

Each instrument made in such a workshop was clearly marked by its maker, 

who simultaneously designed it and could make any corrections or altera-

tions. This system of working coupled with the creative genius of the master 

guaranteed the highest quality, which is the reason for our admiration for 

Joanna Gul
… IN THE CONTEXT OF PRODUCING 
MUSICAL INSTRUMENTS
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z geniuszem twórcy dawał najwyższą jakość, za jaką podziwiamy dziś stradi-

variusy, guarneriusy i inne mistrzowskie instrumenty. Współcześnie wciąż 

w taki sposób pracują lutnicy, wspierani przez uczniów – dziś na ogół własne 

dzieci. 

Innym systemem było chałupnictwo, polegające na dzieleniu pracy na 

etapy, co wykorzystywano dawniej w lutnictwie: kilka grup wyspecjalizo-

wanych pracowników wykonywało w osobnych warsztatach pojedyncze 

elementy – części korpusów, szyjki, główki, kołki, strunociągi takich instru-

mentów, jak: skrzypce, altówki, wiolonczele czy gitary, a następnie w kolej-

nym warsztacie łączono elementy w całość. Wyroby wykonane w ten sposób 

nie noszą indywidualnego piętna twórcy, są powtarzalne i uważane za gorsze 

od instrumentów mistrzowskich, czyli zbudowanych w pracowni mistrza, 

w pełni wykształconego w swoim zawodzie. Audiosfera takiej chałupniczej 

pracy była ogólnie powtarzalna, choć odmienna w każdej z pracowni. Dopiero 

w ostatnim warsztacie można było usłyszeć brzmienie całego, złożonego 

i ukończonego instrumentu. 

Wprowadzenie maszyn do produkcji przemysłowej w xix wieku spowo-

dowało rewolucyjne zmiany w budownictwie instrumentów muzycznych. 

Wytwórnie instrumentów na całym świecie stały się wyspecjalizowanymi 

fabrykami w dosłownym tego słowa znaczeniu: posiadały ciężkie maszyny 

działające dzięki silnikom parowym i elektrycznym, a nierzadko miały także 

w tartak, suszarnie, lakiernie i odlewnie, w których pracowały dziesiątki lub 

nawet setki pracowników. Ponieważ nastąpiła specjalizacja produkcji, duże 

instrumenty, jak fortepiany, można było składać z części wyprodukowanych 

w różnych zakładach, np. fabrykach klawiatur czy mechanizmów fortepia-

nowych. Produkcja światowa instrumentów muzycznych na przełomie xix 

i xx wieku była olbrzymia – przykładowo, największe fabryki fortepianów 

mogły wyprodukować nawet kilka tysięcy fortepianów rocznie, a wytwórni 

fortepianów na świecie były tysiące – znacznie więcej niż to sobie dzisiaj 

wyobrażamy. Każda większa xix-wieczna firma produkująca instrumenty 

muzyczne z dumą podkreślała w nazwie słowo „fabryka”. 

Mechanizacja, która dotknęła sfery budownictwa instrumentów muzycz-

nych, całkowicie zrewolucjonizowała nie tylko produkcję, ale także audiosferę 

tej pracy. I choć niektóre instrumenty muzyczne od dawna produkowane są 

w wielkich fabrykach, potocznie wydaje się wciąż, że instrument muzyczny 

powstaje podczas stosunkowo cichych czynności. Tymczasem obejrzenie pro-

cesu budowy np. fortepianu i tworzenia jego wszystkich elementów uświada-

mia, że wchodzimy w obszar dźwięków w pełni fabrycznych. Począwszy od 

ścinania drzew piłami mechanicznymi, transportowania go, wieloetapowej 

obróbki drewna, jego suszenia, przechowywania, po cięcie odpowiednich 

płaszczyzn i elementów, sklejanie, prasowanie, ściskanie, szlifowanie, przy-

bijanie, lakierowanie, polerowanie itd. Proces odlewania metalowej ramy 

fortepianu to praca hutnicza, której widok może być zaskoczeniem, ponie-

waż na ogół nie wyobrażamy sobie elementu fortepianu jako dziecka ognia 

Stradivariuses, Guarneriuses and other masterly instruments. Nowadays, 

luthiers, often aided by their children, still base their work on this system.

The outwork system used to be another production method, often used in 

lutherie. Established on the principle of dividing work into stages, it involved 

several groups of specialised craftsmen producing in their respective work-

shops the individual elements: bodies, necks, fingerboards, pegboxes and 

bridges of instruments such as violins, violas, cellos or guitars, which were 

later put together in another workshop. Instruments made through outwork 

did not bear the brand of an individual maker; they were repetitive and com-

monly thought to be worse than instruments made by masters, who were 

fully qualified in their professions. The soundscape of the outwork system 

would thus be repetitive, albeit different in each workshop. It was not until 

the last workshop that the sound of the entire, finished instrument could be 

heard.

Introducing machine work in industrial production in the 19th century 

brought about revolutionary changes in the process of constructing musical 

instruments. Instrument manufacturing facilities all over the world turned 

into specialised factories, in the literal sense of the term: equipped with 

heavy machinery powered by steam engines or electric motors, they often 

employed tens or even hundreds of workers in sawmills, drying rooms, paint 

shops and foundries. Since specialisation was introduced in production, large 

instruments, such as piano, could be assembled from parts made in different 

factories responsible for providing elements such as keyboards or piano mech-

anisms. The number of musical elements produced globally at the turn of the 

20th century was huge – for instance, the biggest piano factories churned out 

even several thousand pianos per year, and there were thousands of them 

in the world – many more than we think today. Any larger manufacturer 

of musical instruments in the 19th century proudly labelled itself “factory.”

The mechanisation of the sphere of producing musical instruments fun-

damentally revolutionised not only the manufacturing process, but also the 

soundscape of this line of work. Although some instruments have for a long 

time been made in factories, the common misconception regarding this pro-

cess is that it is based on relatively quiet sequences of actions. Meanwhile, 

watching the construction of a piano and all its components, for instance, 

makes us realise that it occurs to the accompaniment of thoroughly industrial 

sounds: from cutting the trees with chainsaws, transporting them, the multi-

stage processing of timber, drying it, storing, to cutting the necessary surfaces 

and elements, gluing them together, pressing, sanding, nailing, varnishing, 

polishing, etc. The process of casting the steel frame of the piano is pure 

smelting, which may come as a surprise since we rarely perceive this instru-

ment as the product of red-hot furnaces. Even equipping the body with strings 

is a noisy stage because it is necessary to drill holes in the pin block and nail 

the turning and hitch pins. Only at the stage of constructing the piano mecha-

nism do we enter the less noisy areas of the factory. The subsequent actions of 
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i rozgrzanego stopu metali, nabierającego kształtów w ciężkiej metalowej 

formie. Nawet wyposażenie w struny jest etapem hałaśliwym, ponieważ 

wymaga nawiercenia otworów w strojnicy i przybicia kołków strojeniowych 

i zaczepowych. Dopiero konstruowanie mechaniki fortepianowej przenosi nas 

do następnych, coraz bardziej stonowanych pomieszczeń wytwórni. Kolejne 

etapy, jak intonowanie czy strojenie, zbliżają nas do ostatecznego brzmienia 

instrumentu. Końcowy efekt tej gigantycznej pracy – ukończony fortepian – 

kryje w sobie olbrzymią sferę brzmień, które „przeżył” podczas swoich 

narodzin. Tego rodzaju fabryczna audiosfera powstawania instrumentów 

muzycznych jest w odpowiedniej części typowa dla wielu ich rodzajów, np. 

dętych drewnianych, przygotowywanych na tokarkach. 

Mechanizacja produkcji spowodowała nie tylko zwiększenie wydajności, 

ale też wprowadziła precyzję i ułatwienie wielu procesów technicznych, dzięki 

którym można było budować instrumenty spełniające bardzo wysokie stan-

dardy, a także, w niektórych przypadkach, większe i głośniejsze niż dotych-

czas. Choć jednak praca maszynowa usprawnia wiele procesów, jej nadmiar 

nigdy nie sprzyja dobremu brzmieniu. Przykładowo, przesadna mechanizacja 

produkcji instrumentów lutniczych w wytwórniach, np. skrzypiec, gitar, spo-

wodowała wyraźny spadek ich jakości w porównaniu do tradycyjnego wyrobu 

warsztatowego. Do dziś w każdej wytwórni instrumentów praca ręczna jest 

wciąż niezbędna, wymaga wysoko wykwalifikowanych pracowników, zwłasz-

cza na ostatnim etapie pracy, i to właśnie wkład pracy ręcznej jest decydujący 

dla ostatecznej jakości brzmienia instrumentu muzycznego. Mimo istnienia 

wielkich fabryk produkujących powtarzalne, seryjne instrumenty, dziś także 

istnieją pracownie lutnicze czy organmistrzowskie, w których jedna osoba 

projektuje wygląd i brzmienie danego instrumentu, od początku do końca 

czuwając nad całokształtem swojego dzieła.

Końcowe fazy budowy instrumentu muzycznego, bez względu na miej-

sce jego wytwarzania, dają brzmienia stosunkowo ciche i subtelne. Przykła-

dowo, jedną z ostatnich czynności przy budowie skrzypiec jest lakierowanie, 

które wymaga osobnego pomieszczenia oraz dużego skupienia i ostrożności. 

Potrzebna jest względna cisza i wyczulony słuch, aby na koniec sprawdzić 

walory brzmieniowe każdego instrumentu, dokonać korekt, nastroić.

Materia instrumentu, jego „ciało”, powstaje w mniejszym lub większym 

hałasie. Jednak etapem poprzedzającym wszystkie inne jest myśl, intencja, 

projekt, który pojawia się w ciszy. Dopiero potem następuje ujęcie wyobrażeń 

w materialny, brzmiący kształt.

Wydaje się, że dźwięki powstające podczas budowania instrumentów 

nie były wykorzystywane w utworach muzycznych. Jako materiał muzyczny 

zostały zauważone przez Pawła Romańczuka i zespołu Małe Instrumenty, co 

bardzo naturalnie wynika z charakteru pracy Romańczuka jako konstruktora 

własnych instrumentów eksperymentalnych, nagrywającego kompozycje 

w przestrzeni sąsiadującej z warsztatem pracy fizycznej. W trakcie budowy 

nietypowych instrumentów o dopiero rodzącym się brzmieniu, powoli 

tuning and regulating bring us closer to the ultimate sound of the instrument. 

The effect of all this complicated work – the readymade piano – hides in itself 

a gigantic sphere of sounds that it has “experienced” since its “birth.” This 

kind of factory soundscape is typical, to a varying degree, of other kinds of 

instruments, such as woodwind instruments, which are lathed.

The mechanisation of the production process has resulted not only in 

efficiency gains, but also in increased precision and optimisation of many 

technical aspects, which makes it possible to construct instruments meeting 

very high standards or, in some cases, larger and louder than before. Although 

machine work streamlines many processes, its excess negatively impacts on 

the quality of sound. For instance, overmechanisation of the production of 

string instruments such as violins or guitars has led to a marked decrease of 

their quality in comparison with those made in traditional workshops. Manual 

labour is still an indispensable element of work at any musical instrument 

factory; it requires highly qualified specialists, especially in the final stages 

of production. It is this aspect of handiwork that decisively inf luences an 

instrument’s ultimate quality of sounds. Despite the existence of large facto-

ries serially and repetitively producing instruments, there still are lutheries 

or organ building workshops in which one person is solely responsible for the 

appearance of an instrument and the tone it produces, overseeing the whole 

process from the very beginning until the end.

Irrespective of where an instrument is made, the final stages of its con-

struction produce relatively quiet and subtle sounds. For example, one of the 

last phases of making a violin is its varnishing, which requires a separate room 

and lots of focus and care. Silence and acute sense of hearing is necessary to 

check the sound quality of each instrument, tune it or correct if need be.

The physical matter of an instrument – its body – is produced amidst 

noise of varying intensity. However, it must always be preceded by thought or 

intention, which usually emerges in silence. Only later is it possible to endow 

the idea with a material, sonic shape.

The sounds emitted during the production process have been rarely 

used in musical compositions. As a musical material, they have been noted 

by Paweł Romańczuk and his band Małe Instrumenty, which was the natural 

result of Romańczuk’s work as an experimental instruments constructor 

who also records his compositions in a room adjacent to his workshop. When 

building untypical instruments with an unknown sound quality and a slowly 

emerging shape, the sphere of manual work and the sound of the tools used 

in the production process naturally merges with attempts to sonify the instru-

ments. Samoróbka, an album by Małe Instrumenty, is an artistic project that 

is directly connected with making musical instruments. At the same time, it 

is a part of Paweł Romańczuk’s book titled Domowe eksperymenty z instrumen-

tami muzycznymi (Experimenting with musical instruments at home), which 

provides the readers with instructions for building instruments and sound-

making tools at home, using everyday objects and recycled materials.
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nabierających ostatecznych kształtów, sfera pracy fizycznej i odgłosów używa-

nia narzędzi naturalnie miesza się ze sferą prób dźwiękowych. Płyta Małych 

Instrumentów Samoróbka jest projektem artystycznym związanym bezpośred-

nio z tworzeniem instrumentów muzycznych i stanowi część książki Domowe 

eksperymenty z instrumentami muzycznymi Pawła Romańczuka, zachęcającej 

odpowiednimi instrukcjami do budowania instrumentów i narzędzi dźwię-

kowych samodzielnie, z użyciem materiałów recyklingowych i przedmiotów 

domowego użytku. 

Pytanie o fabrykę, audiosferę przemysłową i historię muzyki xx wieku otwiera 

zaskakująco ważne, rozległe i ciekawe, choć nieprzebadane jeszcze systema-

tycznie pole ref leksji. Proponując jedynie przegląd możliwych tematów oraz 

wybranych zjawisk, szczególną uwagę chciałbym zwrócić na pojawiające się 

w tym kontekście wątki wrocławskie. Ref leksja nad historycznymi począt-

kami tej relacji zmusza do wykroczenia poza kanoniczny tekst manifestu 

futurystycznego, a nawet poza wiek xx. Wspomniani już Arthur Honegger, 

Sergiusz Prokofiew czy Aleksander Mosołow za patrona swoich kompozy-

torskich fascynacji maszynami mogliby w sumie obrać Józefa Haydna czy 

Ludwika van Beethovena. To właśnie ci kompozytorzy jako jedni z pierw-

szych wykorzystali we fragmentach swoich symfonii ilustracyjne możliwości 

techniki kompozytorskiej, dotychczas nakierowane na imitację dźwięków 

natury – głównie śpiewu ptaków, do naśladowania odgłosów pracujących 

mechanizmów – odpowiednio zegara i metronomu. Przywołać należałoby też 

Hektora Berlioza, który w połowie xix wieku występował w paryskich halach 

wystaw przemysłowych, aby zagwarantować odpowiednią przestrzeń zarówno 

dla dyrygowanej przez siebie orkiestry i chóru złożonych z ponad tysiąca 

muzyków, jak i wielotysięcznej publiczności. Tymczasowo biorąc chronologię 

w nawias, warto wskazać na kilka kluczowych tendencji wśród różnorodnych 

powiązań muzyki i przemysłu z poprzedniego stulecia. Wyróżniłbym przy-

najmniej cztery takie kierunki, które w skrócie można opisać w następujący 

sposób: audiosfera przemysłowa jako źródło dźwięków, audiosfera fabryki 

jako przedmiot planowania, fabryka jako sala koncertowa oraz robotnicy 

jako muzycy.

Audiosfera przemysłowa jako źródło 
dźwięków
Pierwszy z wymienionych trendów wymaga doprecyzowania, ponieważ 

obejmuje zasięgiem trzy zbliżone wobec siebie, ale nieco inne zjawiska: 

Sławomir Wieczorek 
…W KONTEKŚCIE HISTORII MUZYKI 
XX WIEKU

Questions appearing in the context of the factory, industrial soundscapes and 

the history of music in the 20th century open up a surprisingly important, 

vast and interesting field of ref lection, which has not been systematically 

investigated so far. While proposing but an outline of the possible subjects and 

selected phenomena, I would like to pay special attention to issues connected 

with Wrocław. Ref lection on the historical beginnings of this relationship 

makes it necessary to go beyond the canonical text of the futurist manifesto, 

even beyond the 20th century. The aforementioned Arthur Honegger, Sergei 

Prokofiev and Alexander Mosolov could probably choose Joseph Haydn or 

Ludwig van Beethoven as the patrons of their fascination with using machines 

in compositions. It was Haydn and Beethoven who were among the first ones 

to incorporate in their symphonies the illustrative possibilities offered by 

their composition technique, which had previously been used to imitate the 

sounds of nature, mainly birdsongs, and were now used to copy the sounds 

of working mechanisms – a clock and a metronome, respectively. Hector 

Berlioz also ought to be mentioned, who in the mid-19th century chose the 

exhibition halls of Paris as venues capable of providing ample space for his 

orchestra and a choir comprising over a thousand musicians performing 

before multi-thousand audiences. Temporarily suspending chronology, it is 

worth noting a number of key tendencies emerging in the context of multi-

level connections between music and industry in the previous century. I have 

identified at least four such trends, which could be brief ly characterised in 

the following way: an industrial soundscape as the source of sounds, the fac-

tory soundscape as a subject of organising, the factory as a concert hall, and 

workers as musicians.

An industrial soundscape as the source 
of sounds
The first of the aforementioned trends needs clarifying because it comprises 

three phenomena that lie in close proximity, although differ slightly from 

each other: imitating by composers the factory soundscape in instrumental 

pieces, treating the factory and its acoustic devices as musical instruments, 

and using recordings of industrial soundscapes in compositions. The trend 

of imitating machine sounds in music climaxed in the 1920s and 1930s. In 

1927, Mosolov presented the ballet suite titled Steel. Originally consisting of 

four movements, only the first one, the famous and impressive Iron Foundry, 

has survived until now – the other three have been lost. One year earlier in 

Paris, Sergei Prokofiev had completed his ballet under the title The Steel Step. 

In Poland, this fascination with machines resonated modestly with Władysław 

Szpilman’s 1933 suite for piano The Life of the Machines. Of course, compositions 

Sławomir Wieczorek
… IN THE CONTEXT OF THE HISTORY 
OF MUSIC IN THE 20TH CENTURY
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imitowanie przez kompozytorów audiosfery fabryki w utworach instrumen-

talnych, traktowanie fabryki i jej urządzeń akustycznych jako instrumentów 

muzycznych oraz wykorzystanie w utworach nagranych dźwięków audios-

fery przemysłowej. Kulminacja tendencji naśladowania dźwięków maszyn 

w muzyce to przełom lat 20. i 30. xx wieku. W 1927 roku Mosołow prezentuje 

suitę z nigdy niezrealizowanego baletu Stal – z czteroczęściowej kompozycji 

zachowała się jedynie część pierwsza, sławna i efektowna Odlewnia stali. Rok 

wcześniej w Paryżu Sergiusz Prokofiew ukończył balet Stalowy krok. Skromne 

echo tych fascynacji maszynowych stanowiła w Polsce suita fortepianowa 

Władysława Szpilmana Życie maszyn z 1933 roku. Utwory tego nurtu więcej niż 

rzeczywistym brzmieniom pracujących maszyn zawdzięczały rzecz jasna roz-

wiązaniom kompozytorskim świetnie ugruntowanym w królującej wówczas 

stylistyce neoklasycznej z jej pochwałą motoryczności, rytmiką periodyczną 

i prostotą układów fakturalnych. Także w roku 1927 powstaje utwór inspi-

rowany rozwojem amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego – poemat 

symfoniczny Flivver Ten Million Fredericka Converse’a. Zgodnie z autorskim 

programem jedna z części ma stanowić odbicie hałasów w fabryce Forda 

w Detroit. Co ciekawe, kompozytor swój zamiar zrealizował postromantycz-

nym językiem muzycznym zakorzenionym w estetyce poematów Richarda 

Straussa, operował więc głównie konwencjonalnym orkiestrowym tutti, w obli-

czu którego motoryczność wspomnianych kompozycji sprawia niemal awan-

gardowe wrażenie. Na odmienny aspekt fabrycznej audiosfery zwrócił uwagę 

w utworze Festival for the Workers (1934) inny amerykański twórca, Harl McDo-

nald. W komentarzu wspominał o obecnym w utworze pulsie wyznaczanym 

przez dźwięki kroków tysięcy ciężko obutych stóp robotników wchodzących 

do fabryki. W leksykonach muzykologicznych znajdziemy jeszcze wzmianki 

o innych podobnych, a zapomnianych dziś dziełach muzycznych tego czasu. 

Wśród współczesnych propozycji uwagę przykuwa kompozycja Ondřeja 

Adámka Dusty Rusty Hush z 2007 roku zamówiona dla muzeum przemysłu 

mieszczącego się w nieczynnej hali stalowni w Brandenburgu. Utwór rozpo-

czyna orkiestrowe accelerando imitujące rozruch jakiejś maszyny przemysło-

wej, zarazem będące czytelną aluzją do początków kompozycji Honeggera 

i Mosołowa, jednak w toku utworu „maszyna” po osiągnięciu punktu kulmi-

nacyjnego stopniowo zwalnia, aż do momentu całkowitego unieruchomienia 

przedstawionego przez stonowane i niepokojące glissanda w niskich rejestrach 

instrumentów smyczkowych. Świadomy smutnego losu przemysłu ciężkiego 

we współczesności Adámek napisał kompozycję, która ma niewiele wspólnego 

z pełnymi optymizmu utworami, będącymi apologią postępu technicznego, 

swoich poprzedników z pierwszej połowy stulecia. Przywołam jeszcze znane 

również z Warszawskiej Jesieni kompozycje Annie Gosfield – ewa7 oraz Flying 

Sparks and Heavy Machinery powstałe jako rezultat jej rezydencji w Norym-

berdze, podczas której przysłuchiwała się fabrycznej audiosferze. Przy 

komponowaniu utworów transkrybowała rytmy na podstawie dokonanych 

w fabryce nagrań terenowych oraz imitowała je w oparciu o własne pomysły. 

belonging to this current were primarily based not on the sounds of working 

machines, but on composing solutions that excellently fit in with the then 

dominant neoclassical style, with its praise for motricity, periodical rhyth-

micity and simplicity of arrangements of texture. Also in 1927, Frederick 

Converse’s symphonic piece Flivver Ten Million was written in praise of the 

development of the American automotive industry. According to the original 

concept, one of its parts was supposed to reflect the noise of Ford’s factory in 

Detroit. Interestingly, in order to implement his idea, the composer drew on 

the post-Romantic idiom of music rooted in the aesthetics of Richard Strauss’s 

tone poems – he therefore resorted to the conventional orchestral tutti, which 

produced an almost avant-garde effect when contrasted with the motricity 

of the aforementioned compositions. A different aspect of the factory sound-

scape was emphasised by another American composer, Harl McDonald, in his 

piece under the title Festival for the Workers (1934). When commenting on this 

work, he mentioned that the pulse of the composition was dictated by the 

regular sound of thousands of workers’ feet in heavy boots as they entered 

the factory. Lexicons of musicology speak briefly of other similar works from 

that time, which are mostly forgotten today.

Regarding contemporary compositions, of particular interest is Ondřej 

Adámek’s Dusty Rusty Hush from 2007, commissioned by a museum of indus-

try located in a former steelworks in Brandenburg. The piece begins with 

an accelerando imitating the warming-up of an industrial machine, which at 

the same time clearly alludes to the openings of compositions by Honegger 

and Mosolov. However, as the composition develops, the “machine”, having 

reached its climax, gradually slows down until it completely stops, which is 

represented by a soft and unsettling glissando in the low pitch of string instru-

ments. Being aware of the sad destiny of heavy industry today, Adámek wrote 

a composition that has little in common with the overoptimistic apologies for 

technical advancement created by his predecessors in the first half of the 20th 

century. Let me also refer to compositions by Annie Gosfield, known from 

the Warsaw Autumn festival, in particular ewa7 and Flying Sparks and Heavy 

Machinery, written during the artist’s residency in Nuremberg, when she had 

an opportunity to listen to the local factory soundscape. When composing 

the pieces, she transcribed the rhythms following field recordings made in 

the factory and imitated them using her own ideas. What seems interesting 

here is the observation of the changes in imitating industrial soundscapes in 

the aforementioned pieces. The emphasis on rhythmicity, which constituted 

a peculiar topos in this kind of compositions, would gradually be accompanied 

by murmurs produced by instrumental preparations and expanded sound-

making techniques, the emancipation of the drums or exceeding the confines 

of the equal temperament system.

Some composers rejected the idea of imitating industrial soundscapes 

with traditional instruments in favour of the original sound. This strategy 

was based on using authentic machines that created the factory soundscape 
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Interesująca jest obserwacja zmian w sposobie naśladowania audiosfery 

przemysłowej w omówionych wyżej utworach. Uwypukleniu czynnika ryt-

micznego, które stanowi swoisty topos w tego typu kompozycjach, z upływem 

czasu zaczęły towarzyszyć brzmienia szmerowe osiągane przez preparacje 

instrumentów i rozszerzone techniki wydobycia dźwięków, emancypację per-

kusji czy wyjście poza system równomiernie temperowany.

Kompozytorzy zwrócili się także ku oryginalnej audiosferze przemysło-

wej, odrzucając pomysł jej imitacji za pomocą tradycyjnych instrumentów. 

Strategia polegała na wykorzystaniu autentycznych urządzeń tworzących 

audiosferę fabryki jako instrumentów. Trudno odnaleźć w historii xx wieku 

bardziej spektakularne wydarzenie dźwiękowe, niż szeroko dziś dyskuto-

wana i często przypominana Symfonia syren fabrycznych Arsenija Avraamowa. 

W wykonanie swojej symfonii dla uczczenia piątej rocznicy rewolucji paź-

dziernikowej, 7 listopada 1922 roku w Baku, zaangażował on bogaty zestaw 

generatorów dźwięków występujących w tym przemysłowym i portowym 

mieście: syreny okrętowe, dzwony, gwizdki lokomotyw, gwizdki i syreny 

wszystkich fabryk, a także samoloty, armaty i broń maszynową, specjalnie 

skonstruowane gwizdki parowe oraz chóry śpiewające pieśni rewolucyjne. 

Avraamow precyzyjnie zorganizował więc odgłosy sygnałów dźwiękowych 

fabryk, które na co dzień samoistnie wyznaczały rytm życia miasta, two-

rząc kluczowy element jego audiosfery. Syreny fabryczne były w utworze 

szczególnie ważne z powodu ich znaczenia w radzieckiej Rosji. W pejzażu 

dźwiękowym miały za zadanie wyprzeć dzwony cerkiewne z ich oczywistymi 

konotacjami religijnymi, a we współczesnej poezji Aleksieja Gastiewa, na 

którego twórczość Avraamow wielokrotnie się powoływał, dźwięki syren 

fabrycznych były opiewane jako pieśń przyszłości czy jutrzenka jedności. Avra-

amow zaprojektował wykonanie swojego utworu w przestrzeni otwartej, 

aby jego elementem mogły stać się dźwięki przemysłowe, natomiast Dymitr 

Szostakowicz, również w utworze pisanym z okazji rocznicy rewolucji, postą-

pił bardziej ergonomicznie, syrenę fabryczną przeniósł do sali koncertowej. 

Obu bez wątpienia połączyła świadomość znaczeń przypisywanych syrenom 

w radzieckiej Rosji. Chóralny finał ii Symfonii Październikowej Szostakowicza 

rozpoczyna brzmienie syreny fabrycznej, a instrument pojawia się w prze-

biegu części jeszcze kilka razy, podczas gdy chór śpiewa m.in. o pnących się ku 

niebu fabrycznych kominach. Jak podają biografowie kompozytora, Szostako-

wicz podczas pisania symfonii udał się nawet do jednej z fabryk w celu prze-

testowania dostępnych syren i wybrania do utworu odpowiednio nastrojonej. 

Odmienną strategię kompozytorską uruchomiła możliwość rejestracji 

brzmień w fabrykach. Jeden z pierwszych przykładów jej wykorzystania sta-

nowi Déserts Edgarda Varèse’a. Powstanie kompozycji nie byłoby jednak moż-

liwe bez pomocy przyjaciela i żony kompozytora, którzy zakupili magnetofon 

firmy Ampex i ofiarowali mu jako prezent anonimowego darczyńcy. Varèse 

nagrane przez siebie w fabrykach i hutach stali w Filadelfii dźwięki wyko-

rzystał w trzech elektronicznych wstawkach do utworu instrumentalnego. 

as instruments. Probably the most spectacular sonic event in the 20th cen-

tury was Arseny Avraamov’s Symphony of Factory Sirens, which is often dis-

cussed and remembered today. To mark the fifth anniversary of the October 

Revolution on 7 November, 1922, Avraamov made use of a rich repertoire 

of sound generators in Baku: ship sirens, bells, locomotives’ whistles, the 

whistles and sirens of all the factories in this industrial port city, as well 

as airplanes, cannons, machine guns, a special portable machine built with 

tuned steam-driven sirens, and choirs singing revolutionary songs. He metic-

ulously planned how to implement the sound signals of factories, which 

normally directed the city’s everyday life independently of each another, 

constituting the principal element of its soundscape. The factory sirens 

were particularly important in the composition due to their significance 

in the Soviet Russia. Their role in the soundscape was to drive out the bells 

of Orthodox churches and the religious connotations triggered by them. 

In poems by Alexei Gastev, a contemporary of Avraamov who undoubtedly 

inf luenced the composer, the roar of factory sirens was praised as “songs 

of the future” or “morning star of tomorrow.” While Avraamov intended 

for his composition to be performed in the urban space in order to incorpo-

rate industrial sounds in it, Dmitri Shostakovich chose a more economical 

appraoch – in his composition also written in praise of the October Revolu-

tion, he used a factory siren in the concert hall. Both of them undoubtedly 

shared the same awareness of the associations attributed to sirens in the 

Soviet Russia. The choral finale of Shostakovich’s Second Symphony To October 

begins with the sound of a factory siren, and the same instrument is sporadi-

cally used throughout the song, e.g. when the choir sings that “the factory 

chimneys stretched into the sky.” As Shostakovich’s biographers claim, he 

even personally went to a factory to test the available sirens and select the 

right one for his composition.

A different composing strategy began once it had become possible to 

register the sounds produced by factories. One of the earliest examples of 

adopting it was Edgard Varèse’s Déserts. However, the composition would have 

never been written if it had not been for his friend and wife, who purchased 

an Ampex tape recorder and anonymously gave it to the composer. Varèse 

used recordings made in steelworks and factories of Philadelphia as three elec-

tronic insertions in an instrumental piece. He worked on the tape in electronic 

music studios in the usa and in Paris, at Pierre Schaefer’s studio, where he 

could freely transform them, combine, or add parts performed by percussion 

instruments and organs. Varèse perceived the sounds recorded in factories in 

the spirit of concrete music, without referring to their sources and signifi-

cance, as interesting sonorities to be merged with sonic masses produced by 

an instrumental group in order to achieve an abstract whole.

Meanwhile, Luigi Nono was interested in both aspects of the industrial 

soundscape. His famous La Fabbrica Illuminata (1964) for voice and four-channel 

magnetic tape also uses noises and speech sounds recorded in a steelworks. 
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Nad taśmą pracował zarówno w studiach muzyki elektronicznej w usa, jak 

i w Paryżu – u Pierre’a Schaeffera, gdzie swobodnie je przekształcał i łączył, 

także z nagraniami partii wykonywanych przez instrumenty perkusyjne 

i organy. Dźwięki nagrane w fabrykach Varèse rozpatrywał w duchu muzyki 

konkretnej, a zatem bez odwołania do ich źródeł i znaczeń. Potraktował je 

jako interesujące obiekty brzmieniowe, które stapiał z masami dźwiękowymi 

wydobywanymi przez zespół instrumentalny w celu uzyskania abstrakcyjnej 

całości. 

Luigiego Nona z kolei interesowały oba aspekty nagrań audiosfery 

przemysłowej. Jego słynna La Fabbrica Illuminata (1964) na głos i 4-kanałową 

projekcję dźwięku także zawiera dźwięki nagrane w hucie. Co ważne, sam 

wybór miejsca realizacji nagrań miał charakter interwencyjny, społeczny 

i polityczny. Jak pisze Krzysztof Kwiatkowski: 

[…] w państwowej hucie w Cornigliano w 1962 roku doszło do wielkich protestów 

robotniczych z powodu nieustannie pogarszających się warunków pracy, 

w wielu przypadkach faktyczny czas pracy dochodził do 10–12 godzin dziennie, 

praca przebiegała w ogłuszającym hałasie i wśród szkodliwych wyziewów. […] 

Aby osobiście doświadczyć atmosfery panującej w fabryce, Nono wystarał się 

o pozwolenie na wizytę. (Krzysztof Kwiatkowski, Mistrz dźwięku i ciszy. Luigi Nono). 

Przez kilka dni Nono ze współpracownikami nagrywał audiosferę 

w halach stalowni, rozmawiał z robotnikami oraz przedstawicielami związ-

ków zawodowych. Zbierał nie tylko materiał akustyczny, ale również dane 

o warunkach pracy, zarobkach i represjach wobec robotników. W przypadku 

utworu La Fabbrica Illuminata jego recepcja jest równie ciekawa i znacząca, jak 

i opisana geneza. Swój utwór Nono prezentował później robotnikom różnych 

włoskich zakładów pracy podczas specjalnych koncertów połączonych z dys-

kusjami. Ci zarzucali kompozytorowi, jak przyznawał w jednym z wywiadów, 

że hałasy w utworze są o wiele słabsze i cichsze niż znane im z miejsc codzien-

nej pracy. Obserwacja ta poprowadziła ich do zwrócenia uwagi na fatalne 

warunki akustyczne, w jakich pracują, i rozpoczęcie starań o poprawę. 

Odpowiedź na pytanie, czy przemysłowa audiosfera Wrocławia została 

wykorzystana w kompozycjach muzycznych w jakikolwiek z trzech wymie-

nionych sposobów, jest kłopotliwa. Czasem w niektórych kompozycjach 

wrocławskich twórców pojawiały się nagrania dźwięków miejskiej tkanki 

(Głosy miasta Cezarego Duchnowskiego), lecz raczej nie jest znany przykład, 

w którym występują dźwięki wrocławskich fabryk. Uwagę przykuwa więc 

utwór Canti di Wratislavia napisany na orkiestrę symfoniczną w 1976 roku 

przez Andrzeja Krzanowskiego. Genezę utworu stanowił roczny pobyt Krza-

nowskiego we Wrocławiu, gdzie zaraz po ukończeniu studiów rozpoczął pracę 

w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Krzanowski znany był z wyjątkowej 

wrażliwości na pejzaż dźwiękowy. Jak wspominała wdowa po kompozytorze 

Grażyna Krzanowska, wychowywał się on w otoczeniu szczególnie bogatym 

Importantly, the very choice of the place of recording had the character of 

a social and political intervention. As Krzysztof Kwiatkowski wrote:

[…] the state-owned Cornigliano steelworks was in 1962 the arena of workers’ 

mass protests against the constantly worsening conditions of work; in many 

cases, shifts lasted up to 10–12 hours, amidst deafening noise and harmful 

fumes. […] In order to personally experience the conditions at the factory, 

Nono managed to obtain a permit to visit the premises. (Krzysztof Kwiatkowski, 

Mistrz dżwięku i ciszy. Luigi Nono).

For a few days, Nono and his collaborators recorded the soundscape inside 

the steel plant, talked with workers and representatives of trade unions. He 

collected not only acoustic materials, but also data about the working condi-

tions, wages and repression against the workers. In the case of La Fabbrica 

Illuminata, the reception of the piece is as interesting and important as its gen-

esis. Nono would later present his composition to workers in different Italian 

enterprises during special concerts followed by discussions. The workers often 

accused him of muting down the noises in the composition. This observation 

made them realise the atrocious acoustic conditions of their everyday work, 

and inspired to strive for improving them.

Finding out whether the industrial soundscape of Wrocław has ever 

been used in musical compositions in any of the three ways described above 

is difficult. Some compositions by Wrocław musicians do include fragments 

of sounds produced by the urban fabric of the city (e.g. Cezary Duchnowski’s 

Voices of the City), but there have probably been no instance of using the sounds 

of Wrocław’s factories. Therefore it is worth examining Andrzej Krzanowski’s 

1976 composition for symphonic orchestra titled Canti di Wratislavia. The com-

position was written by Krzanowski during his year-long sojourn in Wrocław, 

where he worked at the State Higher School of Music right after graduation. 

Krzanowski was known for his acute awareness of the soundscape. As his 

widow Grażyna Krzanowska remembered, he was brought up in an unusu-

ally acoustically rich environment, near a refinery in Czechowice-Dziedzice, 

in close proximity of a hospital, a church and a railroad. His compositions 

include the blaring of alarm sirens, bells or whistles. Paradoxically, Canti di 

Wratislavia is devoid of any clear references to any sounds or sound signals 

typical of Wrocław. One reviewer of the composition mentioned a hint of futur-

ism, another (Ryszard Gabryś) wrote about movement brimming with vitality, 

pulse, rush, about songs sang not by people, but the city! Meanwhile, soundscape 

researchers identify its most interesting aspect (Robert Losiak) in the textural 

complexity and density of sounds, the dynamic overlapping of individual 

sonic planes, the unexpected sonic culminations. We do not know whether 

it was this dimensions of the urban acoustic environment that Krzanowski 

wanted to highlight; what we do know is that at the time of writing the com-

position, the whirr and clatter of industrial facilities permeated Wrocław’s 
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pod względem akustycznym – nieopodal rafinerii w Czechowicach-Dziedzi-

cach, a tuż przy stacji pogotowia ratunkowego, kościoła i torów kolejowych. 

W wielu jego utworach usłyszeć można brzmienia syren alarmowych, 

dzwonów czy gwizdków. Paradoksalnie Canti di Wratislavia pozbawione są 

czytelnych referencji do dźwięków charakterystycznych dla Wrocławia czy 

też jakichkolwiek sygnałów dźwiękowych. Jeden z recenzentów utworu pisał 

jednak o powiewie futuryzmu, w innym tekście (autorstwa Ryszarda Gabrysia) 

czytamy o witalnym ruchu, rozpulsowaniu, pędzie, o śpiewie nie człowieka, a miasta! 

A przecież to właśnie w fakturalnej złożoności i gęstości, dynamicznym, nie-

ustannym nakładaniu się poszczególnych planów brzmieniowych, niespodzie-

wanych kulminacjach dźwiękowych badacze audiosfery miasta upatrują jej 

najbardziej interesującego aspektu (Robert Losiak). Nie wiemy, czy to właśnie ten 

wymiar miejskiej tkanki dźwiękowej w swoim utworze postanowił nagłośnić 

Krzanowski, nie ulega natomiast wątpliwości, że w czasie pisania utworu to 

właśnie przemysłowe szumy i odgłosy przenikały się w przestrzeni akustycz-

nej Wrocławia w stopniu o wiele większym niż obecnie w postindustrialnym 

środowisku dźwiękowym. 

 

Audiosfera fabryki jako przedmiot 
planowania
Włączaniu przez kompozytorów dźwięków przemysłowych do utworów towa-

rzyszyło zjawisko, które nazwałbym artystycznym projektowaniem audiosfery 

fabryki. Należy je odróżnić od projektowania akustycznego skupionego na 

ochronie robotników przed hałasem. Estetyczna atrakcyjność przemysłowej 

audiosfery w stanie surowym była przedmiotem westchnień Luigiego Russola, 

oczekującego dnia, w którym upowszechni się futurystyczna wrażliwość na 

hałasy przemysłowe, wobec czego każdy warsztat stanie się upajającą orkiestrą 

hałasów.

Na pomysł artystycznego ukształtowania samej dźwiękosfery fabryki 

wpadł Ezra Pound w tekstach napisanych po premierze Ballet Mécanique Geo-

rge’a Antheila. Pound balet ten interpretował jako dźwiękową reprezentację 

audiosfery fabryki z zapętlonymi odgłosami pracujących maszyn, syrenami 

i gwizdkami. Jego zdaniem utwór Antheila otwiera więc możliwość wdrożenia 

takiej organizacji trwania dźwięków i pauz w fabryce, która byłaby zgodna 

z potrzebami pracy – tak, aby po ośmiu godzinach robotnicy nie wychodzili 

z zakładów ze starganymi nerwami, lecz uszczęśliwieni, choć zmęczeni. Poeta twierdził, 

że praca w ten sposób zostanie odmechanizowana, a robotnicy nie będą działać 

jak roboty, lecz członkowie orkiestry. Dodawał też przy tym, że spełnienie tych 

zamiarów przyniesie wymierne korzyści, a włodarze fabryk będą zadowoleni. 

Realizacji doczekały się prostsze projekty wprowadzenia muzyki w prze-

strzeń akustyczną fabryk. Jednym z najsłynniejszych przykładów był utwór 

angielskiego kompozytora Erica Coatesa Calling All Workers; zadedykowany 

był robotnikom, a w partyturze czytamy inskrypcję o radosnym uczęszczaniu 

do zakładów oraz pracy z żarliwością i dobrą wolą. Marsz ten rozpoczynał 

soundscape to a much higher degree than in today’s post-industrial acoustic 

environment.

 

The factory soundscape as a subject 
of organising
The incorporation of industrial sounds into musical compositions was accom-

panied by a phenomenon that I term “artistic organising of the factory sound-

scape.” It should not be confused with acoustic planning that is intended to 

protect workers from noise. The aesthetic appeal of raw industrial sound-

scapes was coveted by Luigi Russolo, who was looking forward to the day 

when the futurist sensitivity to industrial noise becomes widespread, when 

every factory is turned into an intoxicating orchestra of noises.

The idea of artistically organising the very soundscape of a factory was 

first proposed by Ezra Pound in his texts written after the premiere of George 

Antheil’s Ballet Mécanique. Pound interpreted this ballet as the sonic represen-

tation of the factory soundscape, with looped noises of working machines, 

sirens and whistles. In his opinion, Antheil’s composition offered the pos-

sibility of organising the sounds and pauses in the factory according to the 

needs of the work, so that at the end of the eight-hour shift, the men go out 

not with frayed nerves, but elated – fatigued, yes, but elated. The poet argued that it 

would de-mechanise work and make the workers act not like robots, but like 

musicians in an orchestra. He added that implementing this idea would bring 

tangible benefits that would please the factory owners. What was actually 

implemented was simpler projects of introducing music in the acoustic space 

of the factory, as famously exemplified by Eric Coates’s Calling All Workers. 

This English composer dedicated his piece to workers; in the score we read 

the following words: To go to one’s work with a glad heart and to do that work with 

Earnestness and Goodwill. This march was the theme tune for Music While You 

Work, which was broadcast by the bbc into factories and workplaces from 1940 

to 1967. The programme was intended to provide music to be played in indus-

trial facilities in order to increase workers’ productivity. The book entitled 

Rhythms of Labour quotes discussions about the criteria for selecting the reper-

toire of the programme and psychological studies into the effect of broadcast 

music on productivity and fatigue. According to a decree issued before the 

programme first aired, the music played must be rhythmical, non-vocal, and 

its volume maintained to overcome factory workshop noises. Planning the 

musical aspect of the soundscape of Polish factories, or the debates pertain-

ing to this issue, have not been researched yet. Filip Springer’s book about 

Zofia and Oskar Hansen contains a fragment describing the architect’s plans 

concerning the humanisation of a factory in Chocianów by delimiting social 

spaces (probably acoustically insulated) and relaxation areas where workers 

could play music together. The importance of the issue is supported by exist-

ing archival documents, which inform us that virtually all larger enterprises 

in Wrocław had a radio broadcasting system. For example, according to a 1978 
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i kończył brytyjski program radiowy Music While You Work emitowany pomiędzy 

rokiem 1940 a 1967 przez bbc z przeznaczeniem do rozpowszechniania przez 

zainstalowane w fabrykach głośniki. Celem audycji było zapewnienie muzyki 

dla przemysłu w czasie wojny i zwiększenie w ten sposób produktywności 

robotników. W książce Rhythms of Labour czytamy o dyskusjach nad kryteriami 

wyboru repertuaru do audycji oraz o prowadzonych przez pracowników radio-

stacji konsultacjach z psychologami. Jedna z instrukcji nakazywała emisję 

wyłącznie utworów rytmicznych, zalecała unikania muzyki wolnej, melan-

cholijnej, zakazana natomiast była muzyka wokalna, a poziom głośności powi-

nien przezwyciężać hałasy fabryczne. Projektowanie muzycznego wymiaru 

audiosfery fabryk w Polsce czy debaty toczące się wokół tej kwestii nie były 

do tej pory przedmiotem badań. Z książki Filipa Springera o Zofii i Oskarze 

Hansenach dowiadujemy się o planach architekta dotyczących humanizacji 

przestrzeni fabrycznej w Chocianowie poprzez wydzielenie w przestrzeni 

specjalnych, zapewne izolowanych akustycznie, sfer do odpoczynku, także 

przeznaczonych na wspólne muzykowanie robotników. O wadze problemu 

świadczą zachowane materiały archiwalne, z których wynika, że w samym 

Wrocławiu w niemal każdym większym zakładzie pracy funkcjonował radiowę-

zeł. Na przykład z ankiety na temat Pafawagu z roku 1978 dowiadujemy się, że 

75 proc. załogi mogło słuchać emitowanych audycji i muzyki z 275 głośników 

rozmieszczonych na placach wokół hal produkcyjnych, drogach dojazdowych, 

w pokojach socjalnych dla robotników, świetlicach i pokojach biurowych.

Fabryka jako sala koncertowa
W obiektach przemysłowych organizowano również specjalne koncerty 

z muzyką. Nie mam jednak na myśli w miarę współczesnych przykładów 

wykorzystania, a nawet rewitalizacji przestrzeni postindustrialnych na cele 

koncertowe, lecz sytuacje, w których działająca fabryka stawała się prze-

strzenią wydarzeń artystycznych. Filharmonicy Berlińscy w czasie ii wojny 

światowej kilkukrotnie wystąpili w fabrykach niemieckich. Ze względu na 

utrwalenie przez nazistowską propagandę szczególnie znany jest koncert 

orkiestry pod batutą Wilhelma Furtwänglera w berlińskiej fabryce kon-

cernu aeg w lutym 1942 roku. Film z wykonaniem uwertury do Śpiewaków 

norymberskich Richarda Wagnera ukazuje ogromną przestrzeń hali fabrycznej 

wypełnioną do ostatniego centymetra kwadratowego zasłuchanymi robotni-

kami, siedzącymi nawet na gigantycznych turbinach i innych narzędziach 

codziennej pracy. W klubie fabrycznym w Ursusie Andrzej Munk zarejestro-

wał natomiast koncert Orkiestry Filharmonii Warszawskiej dyrygowanej 

przez Witolda Rowickiego. W filmie dokumentalnym Bajka (tytuł wskazuje na 

wykonaną w czasie koncertu uwerturę Stanisława Moniuszki) skupione twa-

rze robotniczej publiczności zaświadczają o sukcesie prowadzonej wówczas 

akcji upowszechniania muzyki, aczkolwiek sam film realizował także innego 

rodzaju cele pedagogiczne: zapoznania widza z funkcją poszczególnych instrumen-

tów, funkcją dyrygenta i budową utworu. 

questionnaire carried out at the Pafawag locomotive manufacturer, three 

quarters of the staff were able to listen to programmes and music broadcasted 

through 275 speakers situated around the production f loors, along access 

ways, in rest and refreshment rooms, common rooms and offices.

The factory as a concert hall
Industrial facilities were used as the venues for special concerts. I do not mean 

the relatively contemporary examples of adapting post-industrial objects to 

serve musical needs, or even revitalising them to fulfil this function, but 

situations in which running factories became the space for artistic events. 

During the second world war, the Berlin Philharmonic gave several concerts 

in German factories. The most well-known among them, due to registering it 

on film, was the one conducted by Wilhelm Furtwängler at a Berlin factory 

owned by the aeg concern in February 1942. The film showing the perfor-

mance of the overture to Richard Wagner’s The Master-Singers of Nuremberg 

shows the gigantic space of the factory f loor filled to the brim with listening 

workers, some of whom were even sitting on huge turbines and other every-

day pieces of equipment. Andrzej Munk, in turn, filmed a concert by the War-

saw Philharmonic Orchestra conducted by Witold Rowicki at a factory club 

in Ursus near Warsaw. The documentary entitled Fairy Tale (the title refers 

to Stanisław Moniuszko’s overture performed during the concert) shows the 

focused faces of the workers, which seems to prove that the action of music 

popularisation, which was carried out at the time, was successful. However, 

the documentary also fulfilled other educational aims: acquainting the viewer 

with the function of individual instruments, the role of the conductor and the structure 

of a composition.

Luigi Nono’s concerts in Italy have already been mentioned here. It is 

possible that a similar concert was held in Wrocław on the composer’s initia-

tive and in his presence, although even those specialists in his biography and 

oeuvre who have recently devoted much attention to his connections with 

Poland remain silent on this point. Nono’s visit to the city is therefore full of 

question marks and doubts because its authenticity is only proven by Krzysz-

tof Penderecki’s anecdotal remarks and a photograph taken by Tadeusz Rolke 

in 1967 showing the interior of the Creative Unions’ Club, a legendary meet-

ing place of Wrocław artistic milieus. Many artists visiting the club left their 

signature on the wall, and in the upper left-hand corner of the picture we see 

Luigi Nono’s autograph. I assume that Nono must have left it during his visit 

to the city, as confirmed by Penderecki, who nevertheless fails to provide any 

precise information. He mentioned Nono’s first trip to Poland in October 1958, 

when he was invited by the Warsaw Autumn festival even though a previously 

planned performance of his composition had been cancelled. During this trip, 

the composer also went to Cracow, the Auschwitz-Birkenau concentration 

camp, and Zakopane. Penderecki once said that Nono demanded to enable him 

to perform in front of workers only. The Party responded with enthusiasm and organised 
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Mowa już była o koncertach organizowanych przez Luigiego Nona we 

Włoszech. Wydaje się, że jeden z takich koncertów odbył się we Wrocławiu 

z inicjatywy i w obecności kompozytora, choć o wizycie Nona milczą nawet 

ci znawcy jego biografii i twórczości, którzy w ostatnim czasie szczególną 

uwagę poświęcili dość intensywnym związkom kompozytora z Polską. Opi-

sywana historia jest zatem pełna znaków zapytania i wątpliwości, ponieważ 

o pobycie Nona zaświadczają obecnie jedynie wypowiedzi Krzysztofa Pende-

reckiego w wywiadach, a mają one anegdotyczny charakter, oraz wykonane 

w 1967 roku przez Tadeusza Rolkego zdjęcie przedstawiające wnętrze Klubu 

Związków Twórczych, legendarnego miejsca spotkań wrocławskiego środo-

wiska artystycznego. Na tle ściany pełnej autografów goszczących w klubie 

artystów, w lewym górnym rogu trudno nie zauważyć sygnatury Luigiego 

Nona. Zakładam, że Nono podpisał się tam podczas swojej wizyty we Wrocła-

wiu, o której dowiadujemy się właśnie z rozmów z Pendereckim. Nie podaje 

on jednak precyzyjnych informacji, dlatego następujący przebieg wydarzeń 

ma raczej charakter rekonstrukcji. Penderecki wspominał o pierwszej 

podróży Nona do Polski w październiku 1958 roku, której celem był festiwal 

Warszawska Jesień, mimo że zaplanowane wykonanie jednego z jego utwo-

rów zostało odwołane. Kompozytor odwiedził wówczas także Kraków, obóz 

koncentracyjny Auschwitz-Birkenau i Zakopane. Zdaniem Pendereckiego 

miał on ponadto zażądać, by umożliwiono mu zagranie tylko dla robotników. Partia 

z aplauzem zorganizowała taki koncert we Wrocławiu, ale skończył się klapą, żeby nie 

powiedzieć skandalem. Nasi robotnicy pomstowali, że kazano im słuchać takiego 

hałasu, a w innej rozmowie dodawał: urządzono koncert w zakładzie produkcyjnym 

we Wrocławiu – koniecznie chciał grać dla robotników – a że pisał bardzo nowocześnie, ci 

go wygwizdali. W ogóle nie słuchali, tylko pili wódkę i grali w karty. Zresztą opowieść 

Pendereckiego powróciła w jeszcze jednym, już skrajnie nieprawdopodobnym 

wariancie, świadczącym, że historia ta musiała krążyć w środowisku kom-

pozytorskim w formie anegdoty. Krzesimir Dębski, także w wywiadzie, opo-

wiadał o Nonie, który miał przyjechać na festiwal Poznańska Wiosna i uparł 

się wykonać swoją kompozycję dla robotników Zakładów im. Hipolita Cegielskiego. 

W którymś momencie dostał bodaj śrubą w głowę. Znaczący jest kontekst, w jakim 

historia ta powracała w wypowiedziach obu polskich kompozytorów. Nie- 

skrywana satysfakcja z powodu porażki Nona jest świadectwem rezerwy i nie-

chęci wobec pomysłów przedstawicieli zaangażowanej politycznie awangardy 

muzycznej, co jednocześnie świetnie ukazuje uznawane przez nich za natu-

ralne granice aktywności kompozytorskiej, w których nie mieściło się organi-

zowanie prezentacji muzyki współczesnej dla robotników w fabrykach. Jeżeli 

Penderecki poprawnie powiązał wizytę Nona we Wrocławiu z jego pierwszą 

podróżą do Polski (a Nono między 1958, a przed 1967, czyli rokiem wykonania 

zdjęcia, był w Polsce jeszcze kilkukrotnie), to wskazać można prawdopodobny 

repertuar koncertu w fabryce. Jak wspomniałem, w Warszawie w 1958 roku 

nie wykonano żadnego utworu włoskiego twórcy, ale w Zachęcie odbyła się 

prezentacja nagrań jego trzech kompozycji: Il canto sospeso, Cori di Didone oraz 

a concert in Wrocław, but it was a flop bordering on a scandal. Our workers fulminated 

at being forced to listen to that noise; on another occasion, Penderecki added: a con-

cert was held at a factory in Wrocław – he [Nono] insisted on performing for workers – 

but since his style was very modern, they booed him. They were not listening to him at all, 

just drinking vodka and playing cards. Penderecki’s story has also been repeated 

in another, extremely unrealistic version, which suggests that it was known 

among composers as an anecdote. In one of his interviews, Krzesimir Dębski 

said that Nono supposedly visited the Poznań Spring festival and insisted on 

performing one of his compositions for the workers of Hipolit Cegielski Factory. During 

the concert, he was hit on the head with a screw. The context in which the story was 

quoted by both composers is important. Their undisguised satisfaction with 

Nono’s lack of success testifies to their distance, or even aversion, to the ideas 

proposed by the representatives of politically engaged music avant-garde, 

which simultaneously illustrates the limits of composer’s activity as seen by 

them. Clearly, holding concerts of contemporary music for workers in facto-

ries was beyond them. If Penderecki was correct in saying that Nono visited 

Wrocław during his first trip to Poland (between 1958 and 1967, when the 

photograph was taken, Nono visited Poland several times), we could guess the 

most probable repertoire of his alleged concert in a factory. As I mentioned, 

none of his compositions were performed in Warsaw in 1958, but the Zachęta 

gallery presented the recordings of three of them: Il canto sospeso, Cori di Didone 

and Composizione per orchestra. These pieces would also have been performed in 

Wrocław. According to biographies of Nono, he began organising concerts in 

factories after 1964, i.e. after writing La Fabbrica Illuminata; if we were to trust 

Penderecki’s memory, the abovementioned instance would have been one of 

the earliest examples of this kind of presentation of Nono’s music.

Workers as musicians
The history of Wrocław provides a unique example of workers’ involvement 

in art. It began in 1947, when Stanisław Drabik – a singer, opera director 

and the first director of the Polish opera house in Wrocław – announced his 

initiative to establish the Workers’ Opera. He received organisational sup-

port of the Regional Trade Unions Committee in Wrocław. Although Drabik 

unambiguously expressed the educational purpose of this action, which was 

intended to single out talented musicians among workers, the press at that 

time described it as a reaction to Bolesław Bierut’s appeal for the popularisa-

tion of culture in the working class, which was made in a speech during the 

opening ceremony of a radio station in Wrocław. The rehearsals lasted for 

about nine months, several times a week, after the workers finished their 

shifts. The performers were recruited in various factories and industrial 

facilities in Wrocław – the Pafawag locomotive factory, the Garment Factory, 

the Heavy Electric Machines Factory; for example, Zosia, the lead singer, 

was employed in a railway office while her husband was a railwayman and 

sang in the choir. Another character in the opera worked as a driver in the 
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Composizione per orchestra – zapewne to te dzieła odtworzono również we Wro-

cławiu. Biografie Nona podają, że organizował koncerty w fabrykach po 1964 

roku, a więc po napisaniu La Fabbrica Illuminata, zatem jeśli zaufamy pamięci 

Pendereckiego, to opisany przypadek był jednym z wczesnych przykładów 

tego rodzaju prezentacji jego muzyki.

Robotnicy jako muzycy 
Również z historii Wrocławia zaczerpnąć można unikatowy przykład arty-

stycznego zaangażowania robotników. Wszystko rozpoczyna się w listopadzie 

roku 1947, kiedy to Stanisław Drabik – śpiewak, reżyser operowy, twórca 

polskiej opery we Wrocławiu – wystąpił z inicjatywą założenia Opery Robotni-

czej. Wsparcia organizacyjnego udzieliła mu Okręgowego Komisja Związków 

Zawodowych we Wrocławiu. Drabik nie ukrywał pedagogicznego celu swoich 

działań, skoncentrowanego na wyszukiwaniu talentów muzycznych wśród 

rzesz robotniczych, podczas gdy według prasy założenie zespołu było reakcją 

na apel o upowszechnianie kultury wśród mas wygłoszony przez Bolesława 

Bieruta na uroczystości otwarcia radiostacji we Wrocławiu. Próby trwały około 

dziewięciu miesięcy kilka razy w tygodniu wieczorami, a więc już po zakoń-

czeniu codziennej pracy członków zespołu. Rekrutowali się oni z różnych 

wrocławskich fabryk i zakładów – Pafawagu, Fabryki Wodomierzy, Żeglugi 

na Odrze, Zakładów Konfekcyjnych, Fabryki Wielkich Maszyn Elektrycznych, 

np. główna bohaterka – Zosia – pracowała w biurze kolejowym. Jej mąż był 

kolejarzem i śpiewał w chórze. Operowy Franek był pracownikiem transportu 

samochodowego w Spółdzielni Wydawniczej Wiedza. W artykule praso-

wym na temat działalności opery podano, trudno dziś weryfikowalne, dane 

statystyczne odnośnie społecznego składu opery: 70 proc. członków Opery 

Robotniczej stanowili robotnicy fizyczni, 10 proc. uczniowie z przemysłu, 

a 20 proc. inteligencja pracująca. Premiera Flisa odbyła się 8 grudnia 1948 roku 

w gmachu wrocławskiej opery. W wydrukowanym programie przedstawienia 

przy nazwiskach wykonawców wymieniono zawody i miejsca pracy muzyków 

amatorów. Udział w spektaklu wzięło ponad 100 muzyków Opery Robotniczej 

(6 solistów, 74 chórzystów oraz 16-osobowy balet). Przedstawiciel związków 

zawodowych mówił o zwycięstwie mas robotniczych nad mieszczańskimi 

przesądami oraz o Flisie jako osiągnięciu nie jednostki, a twórczego środowiska 

ludzi pracy. Flis do marca 1949 został wystawiony sześć razy. W marcu Operę 

Robotniczą de facto zlikwidowano, przekształcając w związkowy zespół pieśni 

i tańca we Wrocławiu. Po kilku latach niestrudzony Stanisław Drabik powró-

cił do swojej idei w Krakowie, gdzie przez dwa lata trwały przygotowania do 

premiery Halki Stanisława Moniuszki. Jednak podobnie jak i we Wrocławiu po 

paru przedstawieniach krakowska Opera Robotnicza przestała funkcjonować. 

* * *

Fabryka w historii muzyki xx wieku to tylko pozorne nie-miejsce działań 

artystycznych. Z perspektywy lat wydaje się być dla zrozumienia swoistości tej 

Wiedza Publishing Cooperative. A press article about the opera’s functioning 

provides some statistical information about the social makeup of the opera, 

which is however hard to verify today – seventy percent of the members 

of the Workers’ Opera were physical labourers, ten percent – trainees and 

apprentices, and the remaining twenty percent – representatives of the so-

called “working intelligentsia.” The premiere of Moniuszko’s Flis was held at 

the Main Opera House in Wrocław on 8 December, 1948. The programme of 

the event lists the names, professions and workplaces of the performers. We 

learn that over 100 members of the Workers’ Opera participated in it – six 

soloists, 74 choristers and 16 ballet dancers. A representative of trade unions 

described it in terms of the victory of the working masses over the bourgeois 

superstitions and a collective triumph of workers’ creativity. Flis had been 

performed six times before March 1949, when the Workers’ Opera was turned 

into a song and dance group and practically terminated its functioning. The 

tireless Stanisław Drabik revived his idea in Cracow, where for the next two 

years he prepared the premiere of Moniuszko’s Halka. However, as it was the 

case in Wrocław, the Cracow Workers’ Opera also stopped functioning after 

a few performances.

* * *

In the history of music of the 20th century, the factory only appears to be 

a non-place of artistic initiatives. With the benefit of hindsight, however, it 

seems to have been one of the key spaces for understanding this branch of art. 

We could list many more examples of connections between the factory, indus-

trial soundscape and music, all the more so because those described by me fall 

solely into the category of composing practice. We could go beyond the field 

of musical pieces and artists’ biographies and turn our attention to the level 

of general ref lection about music. The metaphor of the factory frequently 

appeared in the critical and theoretical discourse of the 20th century. The body 

as a factory of sounds was described by Henri Chopin. When confronted with 

the sonic experiments of 20th-century composers, some listeners resorted to 

this figure to articulate their aesthetic experiences. Suffice it to quote the 

aforementioned articles by Ezra Pound about George Antheil’s Ballet Mécanique, 

or a fragment of Bohdan Pilarski’s review of Krzysztof Penderecki’s Canon: this 

is the music of our times – the whirr of the factory and a jet flight.
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sztuki jedną z przestrzeni kluczowych. Przykłady na więzi pomiędzy fabryką, 

audiosferą przemysłową a muzyką można mnożyć, tym bardziej że opisane 

przeze mnie przypadki ograniczają się wyłącznie do kompozytorskiej praktyki 

artystycznej. Można też wykroczyć poza dziedzinę dzieł muzycznych i życia 

artystycznego i przenieść uwagę na poziom ref leksji o muzyce. Metafora 

fabryki pojawiała się w xx wieku w dyskursie krytycznym i teoretycznym. 

O ciele jako fabryce dźwięków pisał Henri Chopin. Odbiorcy bezradni wobec 

brzmieniowych eksploracji xx-wiecznych kompozytorów próbowali wyar-

tykułować swoje doświadczenie estetyczne również za pomocą tej figury, 

nawet gdy sami autorzy utworów nie deklarowali takich programowych 

skojarzeń. Przywołajmy wspomniane artykuły Ezry Pounda o Ballet Mécanique 

George’a Antheila oraz fragment recenzji Bohdana Pilarskiego piszącego 

o Kanonie Krzysztofa Pendereckiego: to muzyka naszych czasów: szum fabryki, 

przelot odrzutowców.
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