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Katarzyna Kujawska-Murphy

Naj∏atwiej coÊ zaniechaç, zepsuç. Trudniej stworzyç. Jeszcze
trudniej stworzyç coÊ z niczego. Z nieporzàdku sens, z bezgu-
Êcia modny trend, z ruiny ikon´. Przywróciç potrzeb´ istnienia
materialnego i pozamaterialnego. Daç jeszcze jednà szans´
˝ycia. Przywróciç do miejskiego krwiobiegu. Zreanimowaç. Zre-
witalizowaç. Tchnàç na nowo. ➔

Przemys∏aw Borkowicz

ÂW
IAT¸A SESJI



˚ywa reklama rewitalizacji, czyli
tego, czym zajmuje si´ od çwierçwie-
cza. Witalny tak, jak powinno byç ˝y-
we, prawid∏owo dzia∏ajàce miasto.
Mimo ˝e nieco po szeÊçdziesiàtce –
dynamiczny optymista, otwarty na lu-
dzi i nowe idee, uÊmiechni´ty, m∏ody
duchem, niebanalny. 

W metryce wpisano mu: Andreas.
Przyszed∏ na Êwiat pod koniec wojny,
w 1944 roku, w Toruniu. Wkrótce po-
tem zosta∏ Andrzejem. Teraz znów jest
Andreasem, by odró˝niç si´ od kuzy-
na – znanego w Poznaniu specjalisty
od dróg rowerowych, który nosi jego
imi´ i nazwisko. Korzenie ma polsko-
-niemieckie. W XVIII wieku rodzina Bil-
lertów Êciàgn´∏a na Pomorze Gdaƒ-
skie z g∏´bi Niemiec. Cz´Êç familii
spolonizowa∏a si´, cz´Êç zachowa∏a
niemiecki charakter, a ga∏àê, w której
na Êwiat przyszed∏ Andreas tkwi∏a na
pograniczu dwóch kultur. – Nie byli-
Êmy przypisani ÊciÊle do ˝adnej nacji.
To zresztà typowe na Kujawach i Po-
morzu. Opowiada∏a mi babka, jak
lokalni Niemcy rzucali kamienie
we wkraczajàcych do Polski ˝o∏nierzy
Wehrmachtu. PrzynieÊliÊcie nam woj-
n´ – krzyczeli. Te podzia∏y na Niem-
ców lokalnych i nap∏ywowych utrzy-
mywa∏y si´ zresztà cz´sto przez ca∏à
wojn´ – mówi Billert.

Na swój sposób kontynuuje tra-
dycje pogranicza. DwadzieÊcia pi´ç
lat temu przeniós∏ si´ do Niemiec
i zajà∏ rewitalizacjà tamtejszych miast.
WczeÊniej specjalizowa∏ si´ w zabyt-
kach i historii sztuki. Cz´sto powta-
rza, ˝e jeÊli przysz∏o si´ na Êwiat – tak
jak on – przy toruƒskim rynku, pod
zabytkowym sklepieniem, w cieniu
gotyckiego ratusza, to nie by∏o wyj-
Êcia. Trzeba by∏o studiowaç albo hi-
stori´ sztuki albo cokolwiek innego,
co ma zwiàzek z zabytkami. I tak te˝
si´ sta∏o. Najpierw by∏a konserwacja
zabytków w Toruniu. Póêniej – histo-
ria sztuki, na którà przeniós∏ si´ do
Poznania. Tu zrobi∏ doktorat o twór-
czoÊci znanego niemieckiego archi-
tekta z XIX w. Karla Friedericha
Schinkla. – To by∏o bardzo ciekawe
opracowanie. Pami´tam Andrzeja
Billerta z moich studenckich czasów.
Dzia∏a∏ w Instytucie Historii Sztuki
UAM. Tam by∏a wtedy bardzo dobra
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ekipa naukowa, panowa∏a w niej
swobodna, twórcza atmosfera. Ra-
zem z ˝onà prowadzili dom otwarty,
ciàgle si´ coÊ ciekawego w nim dzia-
∏o – wspomina dr Hanna Grzesz-
czuk-Brendel, historyk architektury
z Wydzia∏u Architektury na Politech-
nice Poznaƒskiej. – Billertowie miesz-
kali wtedy w domkach budniczych
na Starym Rynku, tak wi´c bardzo
∏atwo zachodzi∏o si´ do nich po pra-
cy, by wyjÊç ko∏o drugiej, trzeciej
w nocy – wspomina Wojciech Mako-
wiecki, dyrektor Galerii Miejskiej Ar-
sena∏, który studiowa∏ razem z Biller-
tem. Wielu ludzi podkreÊla: Billert to
cz∏owiek bardzo otwarty, o wszech-
stronnych zainteresowaniach. Ciekaw
nowych ludzi i idei. Przez t´ ciekawoÊç
zacz´∏a si´ przygoda z rewitalizacjà. 

– Zacz´∏y mnie w latach 70. in-
teresowaç procesy odnowy starych
miast w Europie Zachodniej. To by∏a
totalna nowoÊç. Przestano wyburzaç
zabytkowe centra w imi´ „moderni-
zacji” i przywracano im dawnà Êwiet-
noÊç. Chcia∏em w tym uczestniczyç
– mówi. Skorzysta∏ z okazji. Gdy
w 1980 r. pojecha∏ do ówczesnego
RFN wyg∏osiç naukowy referat, uda-
∏o mu si´ zatrudniç w urz´dzie kon-
serwatora zabytków w Wittenberdze.
Uczestniczy∏ w rewitalizacji Lubeki.
Wspomina to z ledwie dostrzegalnym
rozrzewnieniem. – Gdzie si´ nie stuk-
n´∏o m∏otkiem, to ukazywa∏a si´ ja-
kaÊ sztukateria lub malowid∏o! Uda-
∏o si´ nam chyba nieêle odnowiç to
miasto, skoro wpisano je potem na
list´ Êwiatowego dziedzictwa Unesco.
A prosz´ wyobraziç sobie, ˝e jeszcze
w latach 70. chciano wszystko wybu-

rzyç! – mówi. Ostatnio powraca do
Polski, wyk∏ada w Poznaniu, S∏ubi-
cach i Frankfurcie nad Odrà, cz´sto
przebywa w Niemczech.

Co najbardziej pociàga go u za-
chodnich sàsiadów? – Porzàdek, ∏ad
i sensowna polityka paƒstwa. Potra-
fi ono o dwa kroki wyprzedziç nieko-
rzystne zdarzenia, zapobiec im, prze-
widzieç rozwój sytuacji – t∏umaczy.
A co jest najwi´kszà si∏à Polski? – Lu-
dzie. Ich otwartoÊç, spontanicznoÊç.
Niemcy te˝ sà sympatyczni. Inaczej

to si´ jednak u nich wyra˝a: bardziej
poprzez ich liberalizm. M∏odzi Pola-
cy zaczynajà si´ do nich upodabniaç
– twierdzi. 

Od ponad roku jest konsultantem
Miejskiego Programu Rewitalizacji
w Poznaniu – Ceni´ sobie wspó∏pra-
c´ z Panem Andrzejem Billertem przy
MPR. Jego podejÊcie do problemów
zwiàzanych z rewitalizacjà jest intere-
sujàce, zarówno ze wzgl´du na jego
niemieckie doÊwiadczenia w tym za-
kresie, jak i przede wszystkim z uwagi
na otwartoÊç i sposób myÊlenia: pro-
cesami. Byç mo˝e jest to m.in. wynik
po∏àczenia jego historycznego wy-
kszta∏cenia z praktykà rewitalizacyjnà
– mówi Lech Podbrez, kierownik Od-
dzia∏u Rewitalizacji Wydzia∏u Rozwoju
Miasta poznaƒskiego magistratu. –
Mo˝na pozazdroÊciç Panu Andrzejo-
wi mo˝liwoÊci g∏´bszego rozumienia
ró˝nic uwarunkowaƒ polskich i za-
chodnioeuropejskich – dodaje.

Wraz z rodzinà Billert zajmuje
obecnie obszerne mieszkanie w starej
kamienicy na ¸azarzu. – Wszyscy do-
mownicy sà w ruchu. Ka˝dy ma pe∏-
no zaj´ç. Czasem jednak wszyscy
spotykajà si´ w kuchni i g∏oÊno, dy-
namicznie czynià sprawozdanie z te-
go, co im si´ akurat przytrafi∏o – mó-
wi. Kuchnia jest przytulna, pojemna,
tajemnicza – z mroków wysokiego su-
fitu zwisajà ozdoby etnograficzne,
tworzàce rodzaj wyjàtkowych drape-
rii. To dzie∏o ˝ony, etnografa, duszy ar-
tystycznej. – I to jest wielki k∏opot mo-
jej rodziny! – Êmieje si´ Billert. – Wszy-
scy sà lub chcà byç artystami. Siostra
jest wiolonczelistkà. Ojciec by∏ muzy-
kiem, fascynowa∏ go folklor muzycz-
ny. Zbiera∏ pieÊni ludowe, by∏ redak-
torem muzycznym bydgoskiego radia.
Dwaj synowie w∏aÊnie uczà si´ ma-
larstwa. Doczekaç si´ nie mo˝na za
to ˝adnego bankiera ani biznesmena.
Tylko mój dziadek przed wojnà mia∏
finansowy talent i dorobi∏ si´ ca∏kiem
niez∏ej fortuny – wspomina. Ostatnio
Andreas Billert zabra∏ si´ za tworzenie
bujnego drzewa genealogicznego ro-
dziny, której historia si´ga wieku XVI.
– Tyle tylko, ˝e wtedy moje nazwisko
brzmia∏o jeszcze nieco inaczej: Byll-
hart – opowiada. Tworzenie drzewa to
odskocznia od codziennych zaj´ç. –

W wolnym czasie zajmuj´ si´ i tak
przewa˝nie tym, czym w pracy –
uÊmiecha si´.

Rewitalizacja to jego pasja. Dra˝-
ni go, ˝e Polska nie potrafi wykorzy-
staç drzemiàcego w rewitalizacji po-
tencja∏u (szerzej o tym w wywiadzie na
str. Prosz´ dopisaç stron´). Potrafi wy-
z∏oÊliwiaç si´, gdy widzi, jak Polacy
traktujà publicznà przestrzeƒ. Przesz-
kadza mu te˝... pogarda dla ludzi.
Lekcewa˝enie s∏abszych. – Zawsze
boli mnie obraz dawnej Rzeczpospo-
litej: tej pogardy dla ch∏opa, postaci
„ni˝ej urodzonych”– twierdzi. Mimo ˝e
wra˝liwy na ludzkà krzywd´, woli jed-
nak nie okreÊlaç si´ jako lewicowiec.
Nazywa si´ za to katolickim anarchi-
stà. – To taki cz∏owiek, który zdajàc
sobie spraw´ z istnienia bytu absolut-
nego, dostrzega koniecznoÊç sta∏ych
zmian i przeobra˝eƒ – tu, na ziemi.
Problem w tym, gdzie le˝y granica mí -
dzy tym, co zmieniaç mo˝na, a tym, co
jest w ˝yciu nienaruszalne – zastanawia
si´. Podobnym rozwa˝aniom zamierza
poÊwi´ciç wi´cej czasu na zbli˝ajàcej
si´ emeryturze. – To ju˝ za rok! – mó-
wi. Czy dalej zajmowaç b´dzie go od-
nowa miast? – Mam ju˝ tego troch´
dosyç – wzdycha. – Czas ju˝ na co in-
nego – odpowiada i mówi, ˝e zamie-
rza m.in. zg∏´biaç kontrowersyjne te-
zy g∏oszone przez uczonego – socjo-
loga, historyka i ekonomisty Gunna-
ra Heinsohna – mieszkaƒca gdaƒskiej
Starówki i profesora Uniwersytetu
w Bremie – dla którego Karol Wielki
i przodkowie Mieszka I nigdy nie ist-
nieli, a historia staro˝ytnego Egiptu
by∏a o 1500 lat krótsza.

Czego sobie ˝yczy w najbli˝szym
czasie? – ˚eby nie przeszkadzaç m∏o-
dym i ambitnym – oznajmia zaskaku-
jàco, choç zdaje sobie pewnie spra-
w´, ˝e – kto, jak kto – ale on sam
swojà wiedzà, entuzjazmem i przyk∏a-
dem mo˝e byç m∏odym bardzo po-
trzebny. Spoglàda na m∏ode pokole-
nie z niepokojem. – ˚al mi m∏odych.
Staruchy cia∏a i ducha rozparte na
stanowiskach nie potrzebujà dzisiaj
m∏odych wraz z ich pomys∏ami i entu-
zjazmem – mówi i Êmiejàc si´, doda-
je: – Niech Pan to napisze, mimo, ˝e
mówi´ to ja – cz∏owiek w s∏usznym,
bàdê co bàdê, wieku.  
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Bez ich pasji i wyobraêni nie cie-
szylibyÊmy oczu Starym Browarem. To
dzi´ki architektom: Piotrowi Z. Bare∏-
kowskiemu i Przemys∏awowi Borkowi-
czowi mo˝emy obcowaç z dzie∏em
unikatowym i oryginalnym. A przecie˝
Browar to tylko jeden z kilku interesu-
jàcych obiektów autorstwa obu pa-
nów, którzy wyroÊli na gwiazdy po-
znaƒskiej architektury

– ˚adna ze mnie gwiazda – Piotr
Z. Bare∏kowski zaprzecza z uÊmie-
chem. Przemys∏aw Borkowicz te˝
wola∏by unikaç takiego okreÊlenia.
O potwierdzenie tych s∏ów nietrudno:
obaj panowie znaleêli czas na roz-
mow´, mimo ˝e – tu˝ przed otwar-
ciem nowego skrzyd∏a Starego Bro-
waru – sà nieco zm´czeni. To jednak
chwilowe. Energii musi starczyç jesz-
cze na wiele projektów. Bo Stary Bro-
war, którego budowa dobiega koƒca
po siedmiu latach projektowania to
– oczywiÊcie – nie koniec wieloletniej
przygody z architekturà.

Studio ADS, za∏o˝y∏ w 1989 r.
Piotr Bare∏kowski. Po roku do∏àczy∏ do
niego Borkowicz. W poznaƒskiej ar-
chitekturze tworzyli cz´sto nowà ja-
koÊç; ich realizacje odbiegajà na ko-
rzyÊç od przeci´tnego lokalnego po-
ziomu. Charakterystyczna bry∏a Portu
Lotniczego ¸awica, przeszklone wej-
Êcie na MTP, budowa targowej hali nr
8 stanowi∏y w Poznaniu minionych lat
novum, odmienne od  postmoderni-
stycznych wybryków innych poznaƒ-
skich architektów. Prostota, starannie
opracowany detal, oryginalne mate-
ria∏y wykoƒczeniowe, konsekwencja
formy – to wyró˝niki wielu obiektów
ADS-u. Nic dziwnego, ˝e ich twórcy
trzykrotnie dostawali architektoniczne
nagrody im. Jana Baptysty Quadro za
najlepszà poznaƒskà realizacj´ roku.
Ju˝ na poczàtku lat 90. ADS pokaza∏
klas´ podczas przebudowy kamienicy
przy ul. 27 Grudnia, w lekko post-
modernistycznym, ale oszcz´dnym
i eleganckim stylu. Kilka lat póêniej
Studio ADS zaprojektowa∏o inny inte-
resujàcy budynek mieszkalny przy ul.
Topolowej. By∏y te˝ projekty o sporej
skali, takie jak centra handlowe czy
najwi´kszy w Europie kompleks kino-
wy – Kinepolis. Stary Browar to z ko-
lei estetyka odmienna od wczeÊniej-

szych realizacji – szanujàca zastany, hi-
storyczny  kontekst, oryginalna w ka˝-
dym calu. Nie dziwi wi´c, ˝e Browar
dosta∏ w 2005 roku nagrod´ dla naj-
lepszego centrum handlowego na
Êwiecie. Komplementy o talentach
obu jego autorów s∏yszy si´ zresztà nie
tylko przy okazji wr´czania statuetek. 

– Piotr? Zawsze by∏ bardzo zdol-
ny. Robi∏ u mnie dyplom. Potem pra-
cowa∏ ze mnà w Miastoprojekcie ja-
ko „sztyft”. Zaczyna∏. Robi∏ projekt
krat w oknach budynku Wydzia∏u Fi-
zyki na Morasku. Zmaga∏ si´ z p∏a-
skownikami, kombinowa∏... Do dziÊ,
gdy oglàdam te kraty, wspominam
Piotra i widz´ jak wielkiego dokona∏
post´pu – opowiada Jerzy Gurawski,
ceniony poznaƒski architekt. Naj-
bardziej podobajà mu si´ realizacje
ADS-u utrzymane w duchu moderni-
zmu: hala MTP, lotnisko, wejÊcie na
targi. Gurawski opowiada te˝ innà
anegdot´: – Zmaga∏em si´ kiedyÊ
z zawi∏ymi formalnoÊciami i papie-
rami. Piotr spojrza∏ i orzek∏: Szefie,
ja to Panu wszystko za∏atwi´, a szef
niech sobie spokojnie rysuje. Oczy-
wiÊcie, nie pos∏ucha∏em. Gdzie by
taki m∏ody da∏ rad´! Po latach wy-
sz∏o, jak dobry jest z niego specjali-
sta od organizacji pracy! – opowia-
da Gurawski. – To twardy zawodnik.
Nieugi´ty negocjator – potwierdza
Rafa∏ Przyby∏, prezes firmy Fortis, któ-
ra stawia∏a Stary Browar. – Ma nie-
samowità determinacj´ w dà˝eniu
do celu – opowiada z atencjà. Za-
nim jednak nadejdzie czas negocja-
cji, Bare∏kowski tworzy architekto-
nicznà koncepcj´ budynku razem
z Borkowiczem. – Dopiero póêniej
nasze zaj´cia troch´ si´ ró˝nicujà.
Mnie cz´Êciej widaç na budowie przy
wdra˝aniu projektu, a Piotra – przy
negocjacyjnym stole. Koncepcja jest
jednak zawsze wspólna – zastrzega
Borkowicz. Przyby∏ komplementuje te˝
ca∏e Studio ADS. – Bardzo dobra,
profesjonalna, zaanga˝owana firma
– informuje, ale zaraz  zastrzega: bar-
dzo trudna do wspó∏pracy – jak ka˝-
da grupa architektów.  

Obaj panowie B. doceniajà z ko-
lei odwag´ i rozmach inwestora sta-
wiajàcego Stary Browar. O innych
polskich inwestorach mówià jednak
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– podobnie jak wielu polskich archi-
tektów – krytycznie. Ich zdaniem, zle-
ceniodawcy traktujà projektantów ja-
ko z∏o konieczne. – A architekt to
przecie˝ wsparcie, a nie przeszkoda
na drodze do jak najlepszego roz-
wiàzania – mówi Bare∏kowski. Inwe-
stor marzeƒ? – Wyobra˝enie o nim
zmienia si´ z biegiem lat. Na poczàt-
ku naszej zawodowej drogi najwa˝-
niejsze by∏o, by inwestor da∏ nam ja-
kiekolwiek zadanie. Gdy ju˝ je do-
staliÊmy, to bardzo chcieliÊmy, by pro-
jekt nie poszed∏ na pó∏k´. Teraz wy-
magania wzros∏y – opowiada. – Ma-
rzy mi si´ Êwiat, gdzie mo˝na wykonaç
architektoniczne zamierzenie bez tych
wszystkich ucià˝liwych nawarstwieƒ
i nalecia∏oÊci: urz´dowych, technicz-
nych i proceduralnych uwik∏aƒ. To sta-
nowi prawie 90%  naszych dzia∏aƒ!
– mówi Bare∏kowski.

Gdyby jednak architekci mogli
bez ˝adnych ograniczeƒ wybraç miej-
sce i iloÊç pieni´dzy na projekt ma-
rzeƒ, to... by∏oby trudno. – IloÊç pro-
blemów, którymi musimy zajmowaç
si´ podczas codziennej pracy nie po-
zwala nam nawet na takie teoretycz-
ne dywagacje – odpowiadajà. Pytani
o ulubione realizacje innych twórców,
nie udzielajà odpowiedzi wprost. – To
te budynki, w których widaç konse-
kwencj´ w realizacji zamys∏u, jakikol-

wiek by on nie by∏ – twierdzà. Swoje
projekty oceniajà doÊç enigmatycznie.
– Lubimy wszystkie realizacje, które
nam wysz∏y. Mniej sympatii mamy do
nieudanych – deklaruje Borkowicz.
Nie zdradza jednak, które uwa˝a za
te „gorsze”. – Inwestor, który zleci∏ ich
wykonanie, móg∏by byç niezadowo-
lony – uÊmiecha si´. 

Czy, przyt∏oczeni pracà, biorà nie-
kiedy urlop? – Czasem si´ udaje. Raz
w zimie jad´ na narty i to musi wystar-
czyç – opowiada Borkowicz. – Kiedy
wi´c s∏ysz´ opowieÊci znajomych
o tym, ˝e jadà w góry trzeci raz w ro-
ku, to jestem nieco zdziwiony – uÊmie-
cha si´. Bare∏kowski wylicza rzadkie
okazje, by si´ odpr´˝yç: – Tenis – tyl-
ko pi´ç razy w roku. Golf – w zesz∏ym
roku nie mia∏em kija w r´ku ani razu.
A trzeba przyznaç, ˝e bardzo lubi´ ak-
tywnoÊç fizycznà – mówi. Prezes Przy-
by∏ potwierdza, ˝e architekci majà
sportowà ˝y∏k´. – Grali kiedyÊ z nami,
dru˝ynà Fortisu, w pi∏k´ wodnà. Wy-
grali! – opowiada i próbuje t∏umaczyç
swojà pora˝k´: – Moim zdaniem, by-
∏o kilka fauli – ˝artuje. 

A mo˝e korci któregoÊ z twór-
ców, by wyjechaç gdzieÊ na d∏u˝ej?
– Gdyby istnia∏a po temu sposob-
noÊç, to pojecha∏bym na pó∏ roku
do Tokio, a potem – na kolejne kil-
ka miesi´cy do innego, nie mniej

fascynujàcego miasta. Ale tylko po
to, by popracowaç lub pouczyç. Po-
zycja turysty szybko si´ przecie˝ nu-
dzi – deklaruje Borkowicz. – Takie
˝ycie oznacza∏oby jednak zostawie-
nie wszystkiego, czego tu dokona-
∏em – dodaje. Obaj panowie raz ju˝
zresztà z Polski wyjechali: w latach
80., kiedy koƒczyli studia nie by∏o
zbyt wielkich widoków na rozwój za-
wodowy w kraju. Praktykowali wi´c
w Niemczech i Norwegii. Teraz, po-
stanowili pozostaç w Poznaniu. Sà
z nim zwiàzani, co nie oznacza, ˝e
nie dostrzegajà wad miasta: s∏abej
komunikacji czy niezbyt dynamicz-
nego rozwoju miejskiego oÊrodka.

Jak widzà dziÊ przysz∏oÊç swoje-
go biura? Czy po sukcesie Browaru
spodziewajà si´ lukratywnych zleceƒ
z innych krajów? – Trudno powie-
dzieç, czy takie propozycje si´ poja-
wià. Polska nie jest przecie˝ postrze-
gana jako kraj dobrej architektury.
Dziesiàtki lat zastoju fatalnie odbi∏y
si´ na jakoÊci tutejszej przestrzeni –
odpowiadajà zgodnie panowie. –
A co do przysz∏oÊci firmy... Nasz  za-
wód zale˝y od koniunktury. Planowa-
nie na d∏u˝szà met´ jest bardzo trud-
ne. Najwa˝niejsze, by nasze Studio,
niezale˝nie od tego czy du˝e czy ma-
∏e, stale by∏o kreatywne, tworzy∏o no-
wà, niepowtarzalnà jakoÊç.

Przemys∏aw Borkowicz
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Odwrócona do miasta plecami,
usytuowana nieco na uboczu. Za-
mkni´ta i zapomniana, choç po∏o˝o-
na dwa przystanki od centrum. Przez
ogó∏ uznawana za siedlisko patologii,
przez nielicznych za niezwyk∏e miejsce,
w którym czas zatrzyma∏ si´ dawno te-
mu. Za sprawà poznaƒskich twórców
i kuratora sztuki – Katarzyny Kujaw-
skiej-Murphy – Âródka odzyskuje daw-
ny blask. 

Katarzyna Kujawska-Murphy wraz
ze Stowarzyszeniem InterCity zorga-
nizowa∏a jesienià 2006 r. wystaw´
Re: Generacja. Celem projektu by∏a
rewitalizacja Âródki poprzez sztuk´ –
Dzi´ki dzia∏aniom artystycznym, chce-
my przywróciç ludziom pe∏ne uroku
zakàtki. Musimy zdà˝yç, zanim roz-
pocznà si´ nowe inwestycje i zatraci
si´ niepowtarzalny klimat tego miej-
sca – mówi Kujawska-Murphy.

Dzia∏ania twórców zagoÊci∏y
w dzielnicy dyskretnie – Nie chcieli-
Êmy „uszcz´Êliwiaç” mieszkaƒców na
si∏´ sztukà wspó∏czesnà. Ich zaan-
ga˝owanie w projekt by∏o dla nas
wielkim sukcesem. Z przedsi´wzi´-
ciem uto˝sami∏y si´ szczególnie oso-
by bezrobotne, ˝yjàce skromnie.
Przez chwil´ oderwali si´ od szarej
rzeczywistoÊci – dodaje.

Marzeniem pani Katarzyny jest
stworzenie z tego miejsca dzielnicy ar-
tystycznej tak, aby sta∏o si´ ono oÊrod-
kiem wolnej myÊli, swoistym Hayde
Parkiem Poznania. Pomys∏ na prezen-
tacj´ multimedialnych flag, wyÊwietla-
nych na budynkach umo l̋iwi twórcom
zaprezentowanie swojego Êwiatopo-
glàdu poprzez u˝yte symbole i znaki,
niosàce g∏´bokie wartoÊci.

Idea dzielnic artystycznych mo˝e
przenieÊç si´ na inne miejsca w stoli-
cy Wielkopolski. Jednak nie mo˝na
tego dokonaç, siedzàc z d∏ugopisem
w d∏oni i planujàc. – Musimy poczuç
potrzeb´ mówienia o drobnych wspól-
notach miasta. Porównywanie takich
spo∏ecznoÊci umo˝liwia poznanie sie-
bie, o czym mówi∏ ju˝ Tadeusz Kantor
– wyjaÊnia.

Na co dzieƒ Katarzyna Kujawska-
-Murphy jest adiunktem w Akademii
Sztuk Pi´knych w Poznaniu, której jest
absolwentkà. Studia w zakresie ma-

larstwa i video ukoƒczy∏a z wyró˝nie-
niem. Interesujà jà przede wszystkim
zjawiska uniwersalne, takie jak prze-
strzeƒ i czas. W swej twórczoÊci roz-
wa˝a psychologiczne aspekty percep-
cji widzenia. Temu zagadnieniu pod-
porzàdkowuje media, którymi si´ po-
s∏uguje. Wierzy, i̋  sztuka jest formà ko-
munikacji, towarzyszy przemianie miej-
sca w miejsca idealne, do którego
przybywamy przest´pujàc próg galerii.

Rok sp´dzony na studiach w jed-
nej z najbardziej renomowanych
uczelni Central Saint Martins College
of Art and Design w Londynie, wywar∏
ogromny wp∏yw na jej ˝ycie – Z tam-
tego okresu, poza wiedzà, wynios∏am
wiele kontaktów z ludêmi zwiàzanymi
ze Êrodowiskami artystycznymi, co za-
owocowa∏o interesujàcymi wystawa-
mi i  projektami realizowanymi z ich
udzia∏em – zdradza. W Anglii pozna-
∏a równie˝ m´˝a Tima, który zajmuje
si´ sztukà wspó∏czesnà.

UÊmiechni´ta, przyjazna i kon-
taktowa Kujawska-Murphy opraco-
wa∏a program sta∏ej wymiany arty-
stycznej pomi´dzy Poznaniem a Osa-
kà. Promuje w ten sposób polskich
artystów. Zwiàzane jest to ze wspó∏-
pracà z japoƒskà Grupà Artystycznà
A-21, skupiajàcà twórców z ca∏ej
Azji. Efekty tej przyjaêni mogliÊmy
oglàdaç równie˝ na Âródce. Od
2003 r. cyklicznie organizuje wysta-
wy dla polskich artystów na Mi´dzy-
narodowym Festiwalu w Muzeum
Sztuki Wspó∏czesnej w Japonii.
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