
 
 

Tegoroczna edycja POLSKO - NIEMIECKIE BIENNALE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ prezentowana 

będzie w nowo powstającej przestrzeni biurowej firmy SKANSKA w ścisłym centrum Krakowa przy 
ulicy Pawiej z witryną otwierającą się na ulicę. (Dworzec Główny, Galeria Krakowska). Wystawa ta 

może się stać kulturalną wizytówką miasta, otwierając się nie tylko na mieszkańców ale i na turystów, 
podróżujących, odwiedzających stolicę Małopolski. 

Projekt UTOPIA.NIE-MIEJSCE związany jest z ideą twórczego dialogu środowisk artystycznych  
z Polski i Niemiec. Zakłada prezentację prac z zakresu malarstwa, rzeźby, fotografii, video oraz 

instalacji.  Projekt promuje działania profesorów, doktorantów, studentów ale także młodych, 
nieznanych twórców i pomaga ich wprowadzić w przestrzeń międzynarodowych kontaktów 

artystycznych, konfrontując ich twórczość z uznanym środowiskiem artystyczno-dydaktycznym 
uczelni artystycznych Polski i Niemiec.  Prezentowana ekspozycja w swym temacie oraz charakterze 

bezpośrednio odnosi się do dorobku Stanisława Lema, jednocześnie wpisując się  

w obchody urodzin pisarza organizowanego przez Kraków Miasto Literatury Unesco. 
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UTOPIA. NIE-MIEJSCE 
“Z głębin naszej niewiedzy, niedoskonałości, egzystencjalnego lęku i nierozstrzygalnych dychotomii 

nie umiemy wyrwać się inaczej, jak tylko dokonując desperackiego skoku poza granice dostępnego 
nam wszechświata. Nie po to, aby wylądować w Niebie; raczej po to, by odnaleźć możliwość innych 

reguł gry w świat i egzystencję, innej jawy niż jawa istnienia” STANISŁAW LEM 



 
 

W kolejnej odsłonie międzynarodowych polsko-niemieckich projektów chcielibyśmy odnieść się do 
jednego z zagadnień podejmowanych przez Stanisława Lema. Czołowy przedstawiciel polskiej 

fantastyki naukowej, filozof, futurolog i eseista, w swoim dorobku ma również powieści realistyczne i teksty 
satyryczne.  Dzieła Lema zawierają odniesienia do stanu współczesnego społeczeństwa, refleksje 

naukowo-filozoficzne na jego temat, a także krytykę zarówno ustroju socjalistycznego, jak  
i zachodniego kapitalizmu.  Termin do którego się odnosimy zapraszając artystów polskich  

i niemieckich to UTOPIA. NIE-MIEJSCE. 

 
Termin „utopia” pochodzi od łacińskiego tytułu eseju Utopia (1516) Tomasza Morusa. 

Tytuł dzieła Morusa nie jest jednoznaczny, ponieważ mógł zostać utworzony zarówno 
od greckiego outopos (gr. ou – nie, topos – miejsce, nie-miejsce, miejsce, którego nie ma, 

nieistniejące), jak i od eutopia (dobre miejsce). Można przypuszczać, że ta dwuznaczność była przez 
Morusa zamierzona. 

 
Utopia jest człowiekowi niezbędna jako cel nigdy nie realizowalny, marzenie i obietnica. Dlatego 

nawet w czasach tak anty-utopijnych jak dziś, w świecie, który jeszcze nie podniósł się z ruin po 
wieży Babel, utopia wciska się wszędzie tam, gdzie jest obecny ludzki strach  

i ludzka nadzieja, a przecież to rodzeństwo jest zwykle nierozłączne. Gdy gruzy bardziej porosną 

zielskiem zapomnienia, zobaczymy stada fałszywych proroków niosących fałszywe odpowiedzi na 
ten prawdziwy strach i tę prawdziwą nadzieję. Świat bez utopii kamienieje, ale czego jest utopia 

gwarantem? To sprzeczność nierozwiązalna. 
 

 

 
 

 

 

 


