
Otwórz Magdalena Kreis

Dzia³anie Otwórz polega na 
wyczyszczeniu starej, mosiê¿-
nej klamki znajduj¹cej siê 
w witrynie pomieszczenia obok 
Baszty Wodnej. Odnowiona, 
b³yszcz¹ca klamka ma przyci¹-
gaæ uwagê przechodniów, byæ 
elementem zachêcaj¹cym do 
otwierania drzwi w ca³ym 
mieœcie, dowiadywania siê co 
jest za nimi i dok¹d prowadz¹. 
Dodatkowo dziêki przywróce-
niu klamce jej dawnej jakoœci, 
wyeksponowaniu zdobieñ i na-
daniu z³ocistego blasku mo¿na 
kojarzyæ j¹ z elementem 
"królewskim". Bystrzyca jest 
przecie¿ królewskim miastem, 
choæ niewiele wskazuje tu na 
bogactwo czy dobrobyt. Ma³o 
kto te¿ o tym wie, mimo, 
i¿ mog³oby to staæ siê jej 
wyró¿nikiem na tle okolicznych 
miejscowoœci. Odnowiona 
klamka mo¿e byæ elementem, 
który spowoduje kolejne dzia-
³ania maj¹ce na celu upiêksza-
nie miasta i nadawanie mu 
coraz wiêkszych walorów este-
tycznych. Naciskanie na klam-
kê ma wiêc tak¿e wymiar 
metaforyczny - dzia³a jako 
otwieranie siebie, spo³ecznoœci, 
miasta na zmiany. 

Pod spodem Kama Sokolnicka

Na stronach internetowych 
dotycz¹cych Bystrzycy K³odz-
kiej widaæ spore zainteresowa-
nie tematem tutejszych zabyt-
kowych podziemi. Budowa 
infrastruktury turystycznej 
wokó³ nich mog³aby poprawiæ 
sytuacjê ekonomiczn¹ miasta, 
istnieje jednak mechanizm 
hamuj¹cy rozwój sprawy. 
Instalacja Pod spodem nawi¹-
zuje wprost do struktury archi-
tektonicznej Bystrzycy, ale 
ca³oœæ pracy sk³ada siê zarów-
no z tego, co widoczne, 
jak i z tego, co pod spodem/
w g³êbi. Gra skal¹ schodów 
mo¿e odwo³ywaæ siê do ksi¹-
¿ek Lewisa Carolla: Alicja 
zmieniaj¹c swoje rozmiary 
mia³a mo¿liwoœæ wgl¹du 
w œwiaty, do których nie mia³a-
by dostêpu pozostaj¹c nie-
zmienion¹. W psychoanalizie 
podziemia/piwnice symbolizuj¹ 
ludzk¹ podœwiadomoœæ, 
do której spychane s¹ nieroz-
wi¹zywane na bie¿¹co proble-
my i traumy. Porz¹dkowanie 
i analiza tego, co ukryte, 
to pocz¹tek procesu usuwania 
przeszkód, oswajania lêków 
i robienia z tej ciê¿kiej pracy 
u¿ytku w teraŸniejszoœci.

Przejœcie do Bursztynowej 
Komnaty 
Joanna Biela Garrido

Podobno pod bystrzyckimi 
korytarzami podziemnymi jest 
zasypana Bursztynowa Komna-
ta. Opuszczony skarb gdzieœ 
tu jest, wci¹¿ nienaruszony, 
czeka na odkrycie. 

Przejœcie do komnaty mog³oby 
znajdowaæ siê gdziekolwiek, 
nigdzie go jednak nie widaæ. 
Trzeba rozpocz¹æ poszukiwa-
nia, znaleŸæ œlad.

Znalaz³am trop, podwórko 
i drzwi (orzechowe), 
prowadz¹ce do konkretnej, 
prywatnej przestrzeni.

Sekretne komórki 
Krystyna Kolonko

Bystrzyca K³odzka jest mias-
tem z potencja³em, w którym 
sieci tajemnych przejœæ ³¹cz¹ 
ze sob¹ zabytkowe klatki scho-
dowe, prywatne i komunalne 
podwórka, w¹skie uliczki 
i œredniowieczne baszty. 
Bogactwo kulturowe przykryte 
jest tu patyn¹ zmiennych, nie-
przychylnych czasów i niewy-
korzystanych mo¿liwoœci. 
Sekretne Komórki to projekt 
zachêcaj¹cy do eksplorowania 
ukrytych zakamarków miasta, 
szczególnie tych o charakterze 
swojskim, miejscowym. 
To inspiracja do przyjrzenia siê 
temu co pozornie znane, 
codzienne, czêsto opatrzone, 
a niezbadane. Miniaturowe 
drewniane drzwiczki s¹ jak 
tajemne wejœcie w królicz¹ 
norê z Alicji w Krainie Czarów 
Lewisa Carolla, do których 
przekroczenia potrzebna jest 
ciekawoœæ, odwaga i gotowoœæ 
na zmianê. Wszystko jest 
kwesti¹ wyboru. 
Które drzwiczki wybraæ? 
Dok¹d one prowadz¹? 
Jaki sekret skrywaj¹? 

Ukryte ulice Zuzanna Dyrda

Witaj. Czy ju¿ siê kiedyœ poz-
naliœmy? Nazywam siê Ulica. 
A mo¿e raczej Zau³ek? Mam 
ju¿ ponad 500 lat. A wydaje 
siê, ¿e zosta³am wybudowana 
wczoraj... Pamiêtam ka¿dy 
dzieñ, ka¿dego cz³owieka prze-
chodz¹cego po tym bruku, 
ka¿dego kto zamieszkiwa³ 
moje kamienice. By³am schro-
nieniem, placem zabaw, polem 
bitwy, miejscem targowym.
Przystañ na chwilê, rozejrzyj 
siê. WyobraŸ sobie konie, które 
tutaj wyprzêgano, wozy które 
przewozi³y têdy wszelakie 
towary. Pierwsze automobile, 
wzbudzaj¹ce strach i zadziwie-
nie wœród ówczesnych miesz-
kañców. Pewien myœliciel, od-
wiedzaj¹c mój zau³ek, opowie-
dzia³ mi o obrazie namalowa-
nym przez francuskiego mala-
rza. Od tamtej chwili co dzieñ 
przypominam sobie jego tytu³: 
Sk¹d pochodzimy? Kim jes-
teœmy? Dok¹d zmierzamy?
Czy Ty te¿ siê nad tym zasta-
nawiasz? Przez wieki nadawa-
no mi wiele nazw. Ale w tajem-
nicy powiem Ci - nie dbam 
o to! Jestem dla Ciebie. 
Nazwij mnie.

Ponad têcz¹ Karolina Freino

Bystrzyca jest piêknym 
miastem, o zachowanym 
œredniowiecznym uk³adzie, 
jednoczeœnie jednak zaniedba-
nym, z wysokim bezrobociem 
i problemami spo³eczno-
ekonomicznymi. Na fasadach 
zabudowy staromiejskiej jest 
wiele otworów, które s¹ ubyt-
kami wskutek zniszczeñ lub 
wylotami wentylacji.
Praca Ponad têcz¹ zainstalowa-
na jest w otworze wentylacyj-
nym na zniszczonej i jedno-
czeœnie "zaroœniêtej" antenami 
telewizji satelitarnych kamieni-
cy. Widoczna korbka urucha-
mia pozytywkê, która gra 
melodiê piosenki Ponad têcz¹, 
œpiewanej przez Judy Garland 
w musicalu Czarnoksiê¿nik 
z Krainy Oz. Tekst piosenki 
wyra¿a têsknotê za krain¹ 
marzeñ, zaœ ca³a fabu³a 
Czarnoksiê¿nika opowiada 
o d³ugiej drodze bohaterów 
do krainy potê¿nego Oza, 
który mo¿e spe³niæ ich marze-
nia, przy czym pe³na przygód 
podró¿ udowadnia, ¿e wszyst-
ko czego bohaterowie tak 
bardzo pragnêli nosili nieza-
uwa¿one w sobie. 

Obyœ ¿y³... Kajetan Dyrda

Obyœ ¿y³ w ciekawych czasach, 
to stare przekleñstwo, którym 
kiedyœ ¿yczono innym 
doœwiadczenia czasów niespo-
kojnych i trudnych. Niedokoñ-
czone w tytule zamienione zo-
sta³o w afirmacjê ¿ycia i przy-
wo³ane w symbolicznym pun-
kcie œredniowiecznej Bystrzycy. 
Dzisiaj prêgierz skupia uwagê 
mieszkañców siedz¹cych na 
otaczaj¹cych go ³awkach, jed-
nak nikt nikogo ju¿ tutaj nie 
karze. Miejsce jest uœpione. 
Cieñ prêgierza wêdruje po Ma-
³ym Rynku napêdzany pozor-
nym ruchem s³oñca. Miasto 
wydaje siê ¿yæ w zawieszeniu 
pomiêdzy histori¹ a wspó³czes-
noœci¹, wed³ug specyficznego, 
miejscowego czasu, w spowol-
nieniu. W oczekiwaniu  na 
"ciekawsze"?  Instalacja Obyœ 
¿y³…, z³o¿ona z 9 mikro-rysun-
ków, to zapis poszukiwania 
tego ukrytego czasu, wyzna-
czaj¹cego codzienny rytm 
miasta, skutecznie opieraj¹ce-
go siê zewnêtrznym wp³ywom, 
¿yj¹cego od wschodu do za-
chodu s³oñca. Jest równie¿ 
propozycj¹ nadania prêgierzo-
wi nowej funkcji - gnomonu - 
wskazówki zegara s³onecznego


