SZTUKA W OKNIE

I. ILUSTROWANE KALENDARIUM PROJEKTU

Kwiecień 2016.
Po objeździe Kalisza i obejrzeniu przeznaczonych do rozbiórki domów z zamurowanymi oknami decydujemy się na kamieniczkę na ulicy Jabłkowskiego 14. Do parterowych okien jest bezpośredni dostęp z ulicy, więc żeby na nich malować, nie trzeba nawet drabiny. To ułatwi nam nie tylko pracę, ale również otrzymanie stosownego
zezwolenia zarządcy budynku, czyli Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.
Ulica Jabłkowskiego to krótka, bardzo zniszczona uliczka – modelowa ulica do
rewitalizacji. Ponieważ miasto posiada na niej kamienice o najniższym standardzie,
przenosi tu lokatorów wykwaterowanych z innych dzielnic. Są wśród nich zarówno
tacy, którym nie powiodło się w życiu nie z ich winy, i tacy, którzy na to niepowodzenie sami solidnie zapracowali. Im więcej jest tych drugich, tym więcej ubywa na ulicy
ludzi pragnących mieszkać normalnie. Do opuszczonych przez nich mieszkań trafiają
kolejni, którzy albo nie chcą żyć jak ludzie, albo po prostu już tego nie potrafią. W
efekcie liczba negatywnych zjawisk społecznych automatycznie wzrasta. Płacą za to
ci, którzy wyprowadzić się stąd nie mogą, i ci, którzy wyprowadzić się nie chcą, bo to
ich ulica, ich dom, są do niego przywiązani i wierzą, że kiedyś się on zmieni na lepsze.
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Maj 2016.
Zaczynamy się zastanawiać nad tematyką obrazów. Powinna być związana z
mieszkańcami ulicy, ich życiem, historią tego miejsca. Moją uwagę przyciągają dwa
przedwojenne szyldy widniejący nad oknami. Jeden jest tak zniszczony, że stanowi
już tylko ciemną plamę, ale drugi daje się odczytać: „Marcelina Sznajdermann. Sklep
spożywczo-kolonialny”. Co prawda, okazuje się, że żaden z najstarszych mieszkańców ulicy nie pamięta już sklepu i nic o nim nie wie, ale ten szyld to już jakiś punkt
zaczepienia.

Poniedziałek 18 lipca.
W kamienicach sąsiadujących z domem nr 14 rozwieszamy plakaty z zaproszeniem na spotkanie, w trakcie którego chcemy opowiedzieć mieszkańcom o naszym
projekcie, zapytać ich o ulicę, o ich życie, posłuchać ich ewentualnych sugestii co do
tematyki obrazów. Do skrzynek wrzucamy ulotki. Wręczamy jej też spotkanym na
klatkach mieszkańcom.
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Środa 20 lipca, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina.
Nikt nie przychodzi na spotkanie. Zastanawiamy się czy to nasza wina. Gdybyśmy
chodzili od mieszkania do mieszkania, dawali ulotkę do ręki, tłumaczyli o co chodzi,
może efekt byłby lepszy. Chcieliśmy sobie ułatwić zadanie – i oto efekt.
Żeby nie tracić czasu, rozmawiamy o pomysłach. Jeden trop to „sklep spożywczokolonialny”. Na trzech oknach po byłym sklepie można by namalować wnętrze tego
sklepu. Albo sprzedawane tam towary. Czyli przywrócić pamięć. Tylko po co? Co by
z tego miało wynikać dla dzisiejszych mieszkańców okolicy i przechodniów? Nie
chcemy urządzać ulicznej izby pamięci, ale – jeżeli już – to użyć przeszłości do refleksji nad teraźniejszością. Kombinujemy: gdyby tak na oknach po prawej namalować dzisiejszy sklep, w którym bardziej od samego towaru liczy się nalepiona nań
metka, to coś zaczęłoby się dziać. Po jednej stronie drzwi – wspomnienie miejsca, w
którym kupowało się potrzebne do życia towary, po drugiej – obraz miejsca, w którym
wydaje się pieniądze na rzeczy niepotrzebne?

Drugi pomysł bazuje na fakcie opuszczenia domu. Przez sto lat przez mury kamieniczki przelewało się życie. Teraz milczą jak grobowiec. Może by tak wywołać
zamieszkujące go duchy? Niech przemówią, więcej – zakrzyczą do nas.
Jest jeszcze trzeci pomysł, łączący się zresztą z drugim. Ten opustoszały, zrujnowany i wypatroszony dom to trochę symbol całej ulicy – zapomnianej przez
wszystkie kolejne władze miasta. Może pójść tą drogą? Wykorzystać go jako tło do
upomnienia się o dzisiejszych mieszkańców Jabłkowskiego i kilku sąsiednich uliczek
o prawo do normalnego życia?
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Piątek 22 lipca.
Powierzchnia zamurowanych okien jest nierówna i w tym stanie nie można na niej
malować. Wygładzamy ją za pomocą gładzi szpachlowej. Kiedy kończy się nam zapas wody, starsza pani mieszkająca w kamienicy obok i przypatrująca się nam z
okna daje nam wodę. Ale tylko połowę kanistra, choć proszę o cały, bo – jak tłumaczy – „dopiero dopłacała za wodę”.

Koniec lipca.
Nanosimy pierwsze malowidło – na zamurowanych drzwiach kamieniczki. Nazywamy je Wrotami do – no właśnie, do czego? Do przeszłości tego domu? Do wszystkiego tego, co zdarzyło się za tymi murami tym wszystkich, którzy tu się niegdyś rodzili, mieszkali, żyli, pracowali, umierali? A może do przyszłości tego miejsca, tej ulicy, jej mieszkańców? Przecież jakaś przyszłość ich czeka.
Kiedy pracujemy, zbiegają się dzieci z okolicy. Pytają co robimy, po co, dlaczego
akurat tutaj. Szybko się z nimi zakumplowujemy. Marysia, Sasza, Alex, Weronika,
Wiktoria, Oskar – staram się zapamiętać ich imiona. Jedno z dzieci pyta czy możemy
je namalować – i mimowolnie podsuwa nam prosty pomysł. Po krótkiej naradzie decydujemy, że w każdym z sześciu okien sportretujemy jedno dziecko z tej ulicy.
Niech zakrzyczą z tych portretów do wszystkich dorosłych w mieście. Niech zapytają
ich: Co nam szykujecie?
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Poniedziałek 8 sierpnia.
Malujemy dziesięcioletnią Marysię, jedną z piątki rodzeństwa mieszkającego w
domu nr 12.

Jedna z lokatorek prowadzi mnie do bramy i na podwórko. Pokazuje urwaną rynnę. Żali się, że tyle razy dzwoniła do urzędników z prośbą o jej naprawienie, a oni
mówią, że tak, że kogoś przyślą – i nic. Z kolei dwie młode mamy narzekają, że w
okolicy brak placu zabaw. Taki plac istniał „od zawsze” na skwerku obok Muzeum
Okręgowego Ziemi Kaliskiej, ale kilka lat temu został zlikwidowany. Rodzice z małymi
dziećmi wciąż tam wprawdzie chodzą, bo to jedyne zielone miejsce w okolicy. Ale
dzieci się nudzą, nie mają w tym miejscu nic do roboty oprócz biegania za gołębiami.
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Połowa sierpnia.
Michał jest na gościnnych występach, więc mamy przerwę w pracy. Codziennie
podjeżdżam na Jabłkowskiego, by sprawdzić jak się mają nasze dzieła. Któregoś
dnia okazuje się, że ktoś wydrapał Marysi prawe oko.
Sobota 27 sierpnia.
Na portalu Calisia.pl ukazuje się mój artykulik Skwer nie dla dzieci.

Poniedziałek 29 sierpnia.
Malujemy Alexa. Przechodząca ulicą starsza pani zatrzymuje się, żeby pogawędzić. To emerytowana pielęgniarka, która codziennie przechodzi ulicą Jabłkowskiego
do miasta i z powrotem. „To taka ładna ulica, mówi, tylko tak strasznie zadbana”.
Opodal rozmawiają ze sobą trzy mamy „naszych” dzieci. Idę się im przedstawić.
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Piątek 2 września.
Alexowi też ktoś wydrapał jedno oko. Malujemy Anię. Przychodzi jej mama. Razem z koleżanką z Biura Rewitalizacji oglądamy podwórka. Ulica szczęśliwie znalazła się w granicach obszaru, który ma zostać zrewitalizowany. Ponieważ dzieci chętnych na portret jest więcej niż zostało okien, na ostatnie dwa okna musimy urządzić
losowanie.

Piątek 9 września.
Malujemy Saszę. Przechodzi jego mama i starszy brat. Zerkają na wizerunek Saszy i chichoczą.
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Wtorek 13 września.
Malujemy Nataszę. Schodzi do nas pani Janina, ta, która kiedyś dawała nam wodę. To dziecko grzeczne, to też, a to już nie, mówi, wskazując na kręcące się wokół
dzieciaki. Pani Janina opowiada nam o swoim życiu.

Piątek 16 września.
Malujemy Oskara. Pan Włodek mówi, że prowadzi żłobek, pyta Michała czy by mu
w nim czegoś nie namalował. Mieszka na Jabłkowskiego od lat, ma stumetrowe
mieszkanie, nigdzie nie będzie się przeprowadzał.
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Poniedziałek 19 września.
Wszystkie dzieci mają wydrapane co najmniej jedno oko.

Październik.
Ktoś wysmarował portret Alexa błotem...
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II. OD SZTUKI DO ŻYCIA
Komentarze zamieszczone na portalu Calisia.pl

ale fajne! oby więcej takich akcji

A Plaszczak mówi że to kolory spod znaku LGBT
Promocja gender od pacholskiego, czy na tej ulicy nie ma prawdziwych Polaków i
patriotów żeby zrobili porządek ?
Wyburzyć tę część miasta bo to wstyd!
Bardzo dobra inicjatywa. Tylko ktoś powinien jeszcze skosić to zielsko przy budynku, żeby efekt był pełniejszy. Myślę, że ZBM, skoro wspiera tę akcję, powinien o to
zadbać. Jak jego pracownicy sami tego nie widzą, to niech organizatorzy na zwrócą
im uwagę. Wcale nie myślę, że zaraz ktoś to zniszczy, jak twierdzi cytowana mieszkanka ulicy. Ludzie generalnie szanują, jak ktoś robi coś pozytywnego. Takie działania wpływają na mentalność ludzi a nie wywołują agresji. Powodzenia.

Bardzo fajna sprawa
Lepiej by pomalowali coś, co zostanie na dłużej. Tak na logikę – po co tracić pieniądze na malowanie czegoś, co zostanie wyburzone? To wyrzucanie pieniędzy w błoto
i to z premedytacją! Nie podoba mi się ten pomysł.
Oj się Duda weźmie za tą tęcze oj się weźmie :) Zaraz to spalą
A mnie marzą się takie murale jak np. w Łodzi. Chętnie dorzucę

z własnej kieszeni na taką sztukę. Projekt na Jabłkowskiego
mam wrażenie, że nie jest do końca przemyślany. Kwiaty byłby
tańsze a tak samo trwałe jak te malunki.
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fajny kolor
Największym problemem tej okolicy jest nadużywanie alkoholu przez rodziców tych
dzieci i brak poświęcania im czasu… Taki placyk oczywiście by się przydał, bo widziałam jak rodzice z dziećmi przeskakują przez płot i sobie urządzają piaskownice
ze skoczni w dal III LO!!! Z drugiej strony na prawdę bałabym się inwestować dużych
pieniędzy w tym miejscu, bo ryzyko dewastacji jest bardzo duże!!! Boisko przy Koperniku też było często dewastowane przez sąsiadów….Ryzyko wybicia zębów w tej
okolicy jest większe i to raczej nie przez wybrukowaną kostkę! Trzymam kciuki za
realizację projektu przez p. Pacholskiego tylko niech tylko na wstępnej diagnozie się
nie skończy i będzie realizowana długofalowa pomoc i nadzór nad takim obiektem,
najlepiej przez p. Pacholskiego w godzinach wieczornych

pojeby !!!
Kiedyś jak się wprowadzałam na Jabłkowskiego urzekł mnie właśnie skwerek z portretami żydowskich rodzin – niestety wkrótce

zlikwidowany z powodu dewastacji tychże obrazów… niestety oko-

lica nie sprzyja realizacji czegokolwiek, gdyż szybko “miłośnicy” to zniszczą… okolica również nie sprzyja “normalnym”

rodzinom w wychowywaniu dzieci, gdyż nie pijąc, nie wystając

po bramach i plotkując, dzieci nie bawią się z innymi na ulicy, nie kradną, nie biją są w tej okolicy uważane za delikat-

nie ujmując dziwadła – między innymi kiedy tylko nadarzyła się
okazja uciekłam stamtąd (między innymi w obawie o życie swoich

dzieci) – sam fakt – mam tam mieszkanie, którego sprzedaży nie
chce się podjąć żadne biuro nieruchomości ponieważ nie znaj-

dzie klienta chętnego na zamieszkanie w tej dzielnicy – tam z

własnej woli nikt nie przyjdzie mieszkać, no chyba, że dostanie przydział z miasta to musi… Najlepsze to jest to, że nawet
policja boi się tam interweniować.
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Współczuję mieszkańcom tej ulicy i przyległych. Ja sama z moim chłopakiem przez
głupotę i naiwność wynajęłam mieszkanie na Jabłkowskiego. Wytrzymałam tam 2
miesiące .Gdy jakieś menele uszkodzili nam auto odpuściliśmy i spadaliśmy stamtąd z
piątku na sobotę. A są tam ludzie, którzy nie mają dokąd uciec. Na tej ulicy większość
to normalni ludzi, niestety ta mniejszość jest taka specyficzna, taka inna niż wszyscy,
że niszczy całą społeczność tam.
Nie ma co współczuć to mieszkańcy są odpowiedzialni za zniszczenia i dewastacje
Demonizujesz — i tyle. Znam ludzi mieszkających w tej okolicy. Łatwo jest się
********* do Jabłko, bo ulica brzydka, domy zapuszczone, ludzie skromni. Patologia
jest wszędzie, ale z jakiegoś powodu mówi się tylko o Jabłkowskiego, Wroniej, Podgórzu. Najlepszym dowodem na twoją krzywdzącą ściemę jest historia o skwerku –
te portrety stały tam KILKA LAT, a ty piszesz, że zostały “wkrótce zlikwidowane”. Jak
na tego typu instalację — kilka lat to kawał czasu.
Zburzyć te meliny! Wstyd!
Zaangażować mieszkańców dzielnicy w sprzątanie miejsca zamieszkania i
budowę placu zabaw. Ryzyko dewastacji się zmniejszy. Niestety najprostsze pomysły w tym kraju są dalej ignorowane.
Ci ludzie nie bardzo chcą pracować.
Sorry bardzo ale… nikt sam z siebie nie jest biedny, głodny
ani brudny bo chce.
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III. OBRAZY

Wrota do...

Marysia
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Alex

Ania

Oskar
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Sasza

Natasza
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IV. WYKONAWCY PROJEKTU

Michał Mąka – autor graffiti. Artysta plastyk, absolwent Wydziału PedagogicznoArtystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureat wyróżnień
honorowych na XIII i XVI Konkursie Sztuk Plastycznych ARS UNIVERSITATIS Kalisz
2013 i 2016 oraz I Nagrody na V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym IKONY POPKULTURY Wrocław 2015, zdobywca I miejsca w Ogólnopolskim konkursie na projekt i wykonanie muralu na budynku Wydziału Sztuki Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie (projekt w realizacji).

Arkadiusz Pacholski – kurator projektu „Sztuka w oknie”. Eseista i powieściopisarz,
laureat Nagrody Literackiej Fundacji Kościelskich. Aktywista miejski, prezes Stowarzyszenia Kalisz Literacki. Laureat II Nagrody w kategorii seminaria na Międzynarodowym Biennale Architektury Kraków 2015 za multimedialną prelekcję Dotyk, słuch i
wzrok najlepszymi projektantami nowoczesnego chodnika.
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Projekt Sztuka w oknie zrealizowało Stowarzyszenie Kalisz Literacki dzięki dotacji
samorządu Województwa Wielkopolskiego. Farby ufundował Miejski Zarząd Budynków Miejskich w Kaliszu. Ulotki i afisze wydrukowała Galeria Sztuki im. Jana Tarasina.
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