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Wykład: „Nie ma głupich – każdy potrafi tworzyć świat” (o siłach 

społeczeństwa obywatelskiego i o uwolnieniu wyobraźni) 

Michael Kurzwelly (Słubfurt, Nowa Amerika) 

02.02.2013 r. 

 

Co macie na myśli, kiedy słyszycie słowo „rzeczywistość“. Nudne słowo, czyż nie? 

Czy to coś co każdy z was chce wreszcie i na zawsze rozumieć? Jak już wiesz 

wszystko, to wiesz czym jest ta rzeczywistość? 

Wierzę w to, że świat powstaje dopiero dzięki temu, że go wymyślimy. Każdy z 

was osobno i wszyscy razem. Wiem, że czasami wymyślacie świetne rzeczy, kiedy 

się bawicie! I często my, dorośli, to ignorujemy. I często nawet sami tęsknicie za 

tym, żeby wreszcie być dorosłym, żeby być już „kimś“. Ale powiem wam, że 

teraz jesteście już „kimś“, jeżeli się odważycie wymyśleć świat po waszemu i 

jeżeli zaczynacie w nim żyć.  

Jako artysta plastyk chcę was zachęcać do tworzenia waszej rzeczywistości 

podając wam kilka przykładów z mojej pracy. Chcę także z wami o tym 

porozmawiać.  

Moją technikę nazywam „konstrukcją rzeczywistości“. Cały otaczający nas świat 

jest zbudowany z takich konstrukcji: Polska, Niemcy, Słubice, Frankfurt, Europa, 

Azja... władze miejskie, samorządy....monarchia, demokracja....  

Słowo „Demokracja” pochodzi z języka greckiego, bo to wymyślili Grecy... 

„demos” to lud, naród; „kratein” to rządzić... czyli my wszyscy, każdy z nas 

rządzi. Oznacza to właśnie, że mamy prawo współtworzyć świat i go trochę 

zmieniać, żeby zbliżał się do naszych marzeń. 

 

Konstrukcja rzeczywistości to: 

1. powstanie rzeczywistości, 

2. filozofia, 

3. stosowanie strategii konstrukcji rzeczywistości w kontekście artystyczno-

społecznym. 
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1. Powstanie rzeczywistości: 

Dzieciństwo, odkrycie świata przez zmysły, tajemnicy i stopniowe 

rozczarowanie, świadome budowanie tajemnic 

2. Filozofia 

uniwersalizm, relatywizm, perspektywizm, wielorzeczywistości (multiple 

realities) 

3. Stosowanie strategii konstrukcji rzeczywistości w kontekście 

artystyczno-społecznym 

 

Jak zmieniać interpretację świata poprzez konstrukcję rzeczywistości? Kilka 

przykładów. 

 

Metoda partycypacji. Jak dotrzeć do ludzi, jak ich namawiać do stworzenia 

nowej rzeczywistości przy wspólnej zabawie? 

 

- biała strefa (weisse zone) 

Problem: Były poligon wojskowy 120 km na północy Berlina, obszar 145 km 

przestrzennych, ma się stać znowu poligonem, mieszkańcy obszaru dookoła się 

buntują, bo się boją, że turyści już nie przyjadą. 

Rozwiązanie: biała strefa, to pierwszy obszar, którego już nie ma, obszar 145 km 

przestrzennych zostało wycięty z naszych map, z naszego mózgu...przewodnik 

turystyczny dookoła białej strefy, Instytut Badania Białej Strefy... 

 

- Słubfurt 

Problem: Słubice i Frankfurt to dwa sąsiednie miasta podzielone granicą 

państwową Polski i Niemiec oraz rzeką Odra. Stereotypy i uprzedzenia istnieją po 

obu stronach granicy. 
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Rozwiązanie: Słubfurt to pierwsze miasto, które leży po połowie w Polsce i w 

Niemczech. Powstało w 1999 roku, kiedy dawne miasta Słubice i Frankfurt 

przestały istnieć. Mur miejski i różne strategie powodują, że mieszkańcy tego 

miasta dzisiaj są dumni bycia Słubfurczykami.... 

 

- Nowa Amerika 

Problem: podobnie jak Słubice i Frankfurt całe pogranicze polsko-niemieckie jest 

podzielone granicą państwową. Ludzie się dzielą w „my“ i „inni“, próbuje się 

budować pomosty, mówi się o przyjaźni polsko-niemieckiej, a dialektyczny 

problem zostaje: tam ci są inni, są obcy, staramy się ich rozumieć lub nie... 

 

Rozwiązanie: Całe pogranicze polsko-niemieckie stworzy nowe „Państwo 

pomiędzy“, które nazywa się Nowa Amerika. Nie ma już „my“ i „inni“, jesteśmy 

wszyscy „my”, dumni mieszkańcy Nowej Ameriki którzy z humorem i „pełną 

parą” razem rozwijamy nasz wspólny obszar.... 

 

Dyskusja, pytania.... 

 

Co to jest Słubfurt, Nowa Amerika, Biała Strefa? 

Czym dla ciebie jest rzeczywistość? 

Wymyśliłeś już kiedyś własną inną rzeczywistość? Opisz ją. 


