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jawiają sie na liniach podziału. Podziały two-
rzą geometrię, która warunkuje wszystko. (...) 
Czystość, oszczędność, dążenie do mądrości1. 
Maszyny, które pojawiają się zatem w krakow-
skiej hali turbin, zdają się zagarniać przestrzeń 
i osaczać człowieka, czy to na planach tajemni-
czych miast, wykreowanych w umyśle szalone-
go „inżyniera”, czy spadając niczym „bomby” 
z tranzystorowym zapalnikiem, na poranionych 
obrazach „malowanych” przy użyciu szlifierki 
kątowej. Tajemnicze urządzenia, ukryte w kon-
tenerze, zapraszającym by w półmroku, przez 
szkło powiększajace podglądać mapy futury-
stycznego świata, sąsiadują więc z pracami ar-
tystów, którzy dali się uwieść surowej i zarazem 
emanującej siłą estetyce przemysłu.  Nawet 
pojawienie się człowieka (na obrazie i w realu), 
nie jest w stanie ożywić bezdusznych maszyn: 
robotnicy w identycznych strojach, o twarzach 
pozbawionych jednostkowej identyfikacji, po-
wtarzają monotonne czynności. Przemierzają-
cy zaś halę w performerskiej wędrówce arty-
sta, jest jak niedoskonały cyborg, skazany na 
koegzystencję ze  skonstruowaną przez siebie 
maszyną, utrzymaną w duchu postidustrial-
nych projektów dizajnerskich, zbudowanych z 
odpadów przemysłowych. O zagrożeniach eko-
logicznych obecnych we współczesnym świecie 
przypominają z kolei pomysłowe atrapy: konte-
ner wypełniony workami ze śmieciami, który 
wprawia w zaskoczenie widzów swoją dosłow-
ną realnością.

Narrację wystawy w budynku dawnej elek-
trowni można jednak rozwijać w zupełnie in-
nym kierunku. Na nowo odczytany tytuł ekspo-
zycji, z naciskiem na słowo restart podpowiada 
kolejne tropy interpretacyjne. Czy możliwy jest 
w umysłach artystów metaforyczny restart, za-
ładowanie od nowa „systemu operacyjnego”, 
sterowników lub innego oprogramowania ich 
działań twórczych? Dynamika współczesnego 
życia podpowiada, że nieustającym przemia-
nom podlegają niemal wszystkie aspekty ludz-
kiej egzystencji. Już choćby poddanie recyklin-
gowi materiałów, z których zostały zbudowane 
niektóre prace, wpisuje się doskonale w stra-
tegię odnowy, ideowego i materialnego restar-
tu.  Nie zawsze jest on jednak możliwy. Pesymi-
styczny ton wkrada się zwłaszcza w realizacje 
podejmujące kwestie społeczne: prostytucji i 

 Die von der Maschine als der Ikone der 
Moderne ausgehenden, ambivalenten Gefühle 
sind in der Kunst bis heute noch gegenwärtig. 
Aber niemand wird wohl den Enthusiasmus von 
Le Corbusier teilen, der schrieb: Maschinen 
sind allgegenwärtig und glänzen. Polierte Ele-
mente treten an den Trennlinien auf. Sie bilden 
eine Geometrie, aus der sich alles ergibt. (...) 
Reinheit, Schlichtheit, Drang nach Weisheit.“2. 
So scheinen die in der Krakauer Turbinenhal-
le sehenden Maschinen den Raum in Beschlag 
zu nehmen und den Menschen in die Enge 
zu treiben, sei es auf den Plänen mysteriöser 
Städte, entworfen von einem wahnsinnigen 
„Ingenieur“, oder wenn sie wie Bomben mit 
Transistorzündung herabstürzen oder auf wun-
den Bildern, „gemalt“ mit einem Winkelschle-
ifer, zu sehen sind. Seltsame Geräte in einem 
Container, der dazu einlädt, im Halbdunkel 
durch ein Vergrößerungsglas die Landkarten 
der futuristischen Welt zu betrachten, stehen 
neben Arbeiten von Künstlern, die ihre Vorliebe 
für rohe und zugleich kraftvolle Industrieästhe-
tik präsentieren.  Sogar die Gegenwart des 
Menschen (auf einem Bild oder in der realen 
Welt) vermag es nicht, die seelenlosen Maschi-
nen zu beleben: uniform gekleidete Arbeiter 
mit Gesichtern ohne jegliche individuelle Identi-
fikation wiederholen monotone Verrichtungen. 
Der Künstler, der die Halle auf einer Wande-
rung in seiner Performance durchmisst, scheint 
ein unvollkommener Cyborg zu sein, verurteilt 
zur Koexistenz mit der von ihm geschaffenen 
Maschine, die im Geiste des postindustriellen 
Designs gehalten und aus Industrieabfällen er-
schaffen wurde. An die ökologische Gefahren 
der Welt von heute erinnern originelle Attrap-
pen: ein mit Müllsäcken vollgestopfter Conta-
iner, der den Betrachter durch seine wörtliche 
Gegenwärtigkeit verblüfft.

Das Leitmotiv der in dem Gebäude des 
ehemaligen Kraftwerks untergebrachten Aus-
stellung lässt sich auch in einer völlig anderen 
Richtung interpretieren. Neue Auslegungsan-
sätze der Ausstellung lassen sich durch eine al-
ternative Lesart des Titels mit der auf das Wort 
restart fallenden Betonung implizieren. Ist in 
den Köpfen der Künstler ein metaphorischer 
Neustart möglich, eine Neuinstallation von 
Betriebssystem, Treiber oder einer anderen 

„Krajobrazy” postindustrialne 

Od ponad czterdziestu lat coraz wiekszą po-
pularnością cieszy się idea „wtórnego wszcze-
piania” porzuconych, poprzemysłowych bu-
dynków i obszarów w tkankę miejską. Niektóre 
z nich, wpisywane są do rejestrów zabytków, 
inne, nie tylko poddawane są  konserwacji, ale 
i adaptacji do nowych, różnych od pierwotnych 
celów. Odkryciem stało się zwłaszcza uświa-
domienie tkwiącego w ich przestrzeni poten-
cjału wystawienniczego dla sztuk wizualnych. 
Sztandarowe realizacje w rodzaju paryskiego 
dworca kolejowego, przekształconego w Musée 
d’Orsey, wielką galerię sztuki końca XIX wieku, 
czy zamiana nieużywanej londyńskiej elektrow-
ni Bankside Power Station w jedno z najchęt-
niej odwiedzanych na świecie muzeów: Tate 
Modern, fakt ten dobitnie potwierdzają.  Hasło 
„rewitalizacja” przestrzeni poprzemysłowych 
zrobiło więc zawrotną karierę, a magii takie-
go myślenia uległo też 49 artystów biorących 
udział w polsko-niemieckim projekcie rest – art 
– work. Dokonali oni wprawdzie „rewitalizacji 
efemerycznej” lecz znaczącej, podejmując roz-
maite działania twórcze nie tylko we wnętrzu 
100-letniej hali dawnej elektrowni, ale i w jej 
okolicy. Już sam tytuł pod jakim zdecydowali 
się wystapić artyści, otwiera szereg możliwo-
ści interpretacyjnych. Odpoczynek-sztuka-pra-
ca, tytuł tłumaczony dosłownie przywołuje XIX 
wieczną utopijną wizję Williama Morrisa, który 
wierzył, że w przyszłości postęp techniczny 
skróci pracę w fabrykach do kilkunastu godzin 
tygodniowo, pozwalając robotnikom w wolnym 
czasie na zajmowanie się własną twórczością 
(!). Z drugiej zaś strony, przypomina też o kon-
trowersyjnych pomysłach modernistycznych 
wizjonerów, wierzących, że życie ludzkie moż-
na rozbić na pojedyncze funkcje, realizowane w 
„maszynach do mieszkania”, przy użyciu me-
bli, zaprojektowanych do wykonania tylko jed-
nej czynności np. odpoczynku. 

 Ambiwaletne uczucia jakie wzbudzała ma-
szyna, ikona nowoczesności, obecne są zresztą 
w refleksji artystycznej do dnia dzisiejszego. 
Nikt chyba nie podziela już w pełni entuzjazmu 
Le Corbusiera, który pisał: Maszyny nadciagają 
zewsząd i błyszczą. Elementy polerowane po-

Postindustrielle Landschaften 

Die Idee der Wiedereingliederung ehemaliger 
industrieller, heute leer stehender Gebäude und 
Flächen in das städtische Gewebe gewinnt seit 
über vierzig Jahren immer größere Popularität. 
Manche alten Gewerbeanlagen sind denkmalge-
schützte Industriebauten, andere werden nicht 
nur revitalisiert, sondern durch Neunutzungen, 
die sich wesentlich von ihren Vornutzungen 
unterscheiden, wiederbelebt. Man erkannte 
aber auch das große Potenzial, das solche Bra-
chen bieten, besonders durch ihre Nutzung als 
Ausstellungsräumlichkeiten visueller Kunstgen-
res. Ausgezeichnete Vorzeigebeispiele dafür 
sind die Umgestaltung eines Pariser Bahnhofs zu 
einer großen Kunstgalerie mit Werken des aus-
gehenden 19. Jahrhunderts, dem Musée d’Or-
say, und die Umwandlung des stillgelegten Lon-
doner Kraftwerks Bankside Power Station in die 
Tate Modern Gallery, eines der meistbesuchten 
Museen der Welt. Der Begriff der „Revitalisie-
rung“ postindustrieller Räume machte dadurch 
eine atemberaubende Karriere. Und von dieser 
Magie ließen sich auch die 49 Künstler leiten, 
die an dem deutsch-polnischen Projekt Rest.Art.
Work teilnehmen. Auch wenn die von diesen 
Künstlern durchgeführte Revitalisierung ver-
gänglicher sein mag, so ist es doch bedeutend, 
wie die Flächen im Inneren der hundertjährigen 
Kraftwerkshalle und in dessen Umgebung durch 
unterschiedliche schöpferische Handlungen wir-
kungsvoll in Szene gesetzt wurden. Schon der 
Titel, unter dem die Künstler auftreten, bietet 
zahlreiche Interpretationsansätze: Erholung – 
Kunst – Arbeit. Wörtlich bezieht er sich auf die 
utopische Vision von William Morris aus dem 19. 
Jahrhundert, der daran glaubte, dass der tech-
nische Fortschritt in Zukunft die Arbeitszeit auf 
nur einige Stunden pro Woche verkürzen wer-
de, sodass sich die Arbeiter in der Freizeit ihrem 
eigenen Schaffen (!) widmen könnten. Anderer-
seits erinnert er auch an die kontroversen Ideen 
der modernistischen Visionäre, die meinten, das 
menschliche Leben in seine Einzelfunktionen 
zerlegen zu können, realisiert als „Wohnmaschi-
nen“ mittels Möbeln, die jeweils nur zur Erfül-
lung einer einzigen Funktion, etwa der Erholung, 
entworfen werden. 



www.restartwork.pl
www.dom-norymberski.com
www.transporterkultury.pl
www.kulturtransporter.de

uzależnień. Zwłaszcza ta ostatnia, odkrywająca 
równocześnie dziedzictwo polskiego moderni-
zmu, pokazuje cienką linię pomiędzy światem 
władzy i upadku. Melancholijny nastrój zdaje 
się też dominować w szeregu prac odwołują-
cych się do obecnej w refleksji humanistycznej 
od stuleci opozycji: jednostka, indywidualność 
a masa. Unifikacja czynności i zachowań podej-
mowanych przez ludzi, powracających z pracy 
w identycznych samochodach czy żyjących w 
wielkich, betonowych blokach może budzić zro-
zumiały niepokój. 

Sam sobie. Zimne miasto. Zimne miasto śpi. 
Śpią i są zimni. Zbudzą się, gdy zechcę pisał 
w jednym ze swoich wierszy Marcin Świetlicki, 
lecz pomimo tej ponurej konstatacji, poprze-
mysłowe ruiny krakowskiego Kazimierza oży-
ły. Przywrócone do życia, wprawdzie na krótki 
czas, za sprawą projekcji filmowych i świetl-
nych, murali, obrazów, rzeźb, instalacji, muzy-
ki, na długo pozostaną w pamięci widzów. 

Agnieszka Jankowska-Marzec  

Software für ihr künstlerisches Schaffen? Aus 
der Dynamik des modernen Lebens ergibt sich, 
dass sich fast alle Aspekte der menschlichen 
Existenz im steten Wandel befinden. Auch das 
Recycling der Werkstoffe, aus denen einige We-
rke geschaffen sind, passt genau zur Strategie 
der Erneuerung, des ideellen und materiellen 
Neustarts, der allerdings nicht immer möglich 
ist. Ein pessimistischer Ton schleicht sich insbe-
sondere in solche Werke ein, die soziale Proble-
me wie Prostitution oder Sucht ansprechen. In-
sbesondere letzteres zeigt durch einen Angriff 
auf das Erbe des polnischen Modernismus den 
schmalen Grat zwischen Macht und Untergang. 
Eine melancholische Stimmung scheint auch 
in den Arbeiten zu dominieren, die sich auf die 
im humanistischen Denken seit Jahrhunderten 
gegenwärtige Opposition von Individuum, Indi-
vidualität und Kollektiv beziehen. Die Unifika-
tion der Handlungen und Verhaltensweisen von 
Menschen, die in identischen Autos von der Ar-
beit kommen oder in großen Betonblöcken le-
ben, kann verständliches Unbehagen wecken. 

Für sich allein. Die kalte Stadt. Die kalte 
Stadt schläft. Sie schlafen und sind kalt. Sie 
wachen auf, wenn ich das will.“ So heißt es in 
einem Gedicht von Marcin Świetlicki. Dieser 
düsteren Sicht zum Trotz konnten die Industrie-
ruinen des Krakauer Viertels Kazimierz wie-
derbelebt werden. Das ist eine Neubelebung, 
und sei es nur vorübergehend, doch durch die 
Filmvorführungen, künstlerischen Lichtinstalla-
tionen, Graffitis, Malereien, Skulpturen sowie 
andere Installationen und Musik prägt sie sich 
im Gedächtnis des Publikums ein.

Agnieszka Jankowska-Marzec  

1 Cyt. za: D. Jędruch, Parada miłosna. Związki maszyny 
z architekturą modernistyczną, „Autoportret. Pismo o do-
brej przestrzeni”, nr.1, 2013, s.28.

2 Zit. nach: D. Jędruch, Parada miłosna. Związki maszyny 
z architekturą modernistyczną, „Autoportret. Pismo o do-
brej przestrzeni“, Nr.1, 2013, S.28.






