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*** 

To może być opowieść o tym, jak projektujemy sobie i innym świat 

lub jak ten świat jest nam projektowany. 

Opowieść ta zaczyna się w Dessau, we wnętrzach Bauhausu, 

legendarnej szkoły artystycznej, bez której nie tylko nie istniałby 

współczesny dizajn, ale cała nasza kultura wyglądałaby inaczej. 

To w dużej mierze dzięki Bauhausowi i jego mistrzom wszyscy dzisiaj 

doświadczamy idei modernistycznych – dwudziestowieczna 

architektura betonu, żelbetu, szkła i stali, wszystkie proste formy 

mieszkaniowe, biurowce, szkoły i biblioteki korzystają jeśli nie z ich 

założeń, to z wypracowanych przez nich rozwiązań. Zresztą, 

architektura postmodernistyczna na pozór odróżnia się od tych 

prostych, funkcjonalnych form modernistycznych, ale jest możliwa 

tylko i wyłącznie dzięki temu, że używa ich technicznych osiągnięć 

i rozwiązań. 

Same założenia Bauhausu były wspaniałe – funkcjonalność oparta nie 

tylko na mechanice i przestrzeni, ale przede wszystkim na potrzebach 

emocjonalnych i psychicznych. Tworzenie jako praktyka służąca 



ludziom, a więc nie tylko elitom, ale wszystkim – być może dlatego 

różnice między artystami, rzemieślnikami, architektami 

i przemysłowcami się znosiły, a najlepiej w ogóle pracować 

w zespołach. To tłumaczy, dlaczego w Bauhausie Waltera Gropiusa 

wykładał Wassily Kandinsky, Paul Klee, László Moholy-Nagy i tak dalej 

(ekhym, tak, biali mężczyźni w średnim wieku…). I wiecie co? To czuć 

tam, na miejscu, kiedy chodzi się po tej szkole, a jeszcze bardziej po 

domkach mistrzów. Perfekcyjne wykorzystanie światła, uważność na 

człowieka, człowiek na pierwszym planie w jego wszystkich 

potrzebach, egalitarność, użytkowość, ale w wysokiej jakości, 

w połączeniu ze sztuką. Tam człowiek czuje się po prostu dobrze. Och, 

jak bym chciał tam zamieszkać, pracować, tworzyć. Wspaniałe idee, 

wielkie modernistyczne narracje.  

Opowieść kończy się w Gruzji, a konkretniej – w Chiaturze. To mała 

miejscowość górnicza, w której pod koniec XIX wieku odkryto złoża 

manganu. Złoża były na tyle bogate, że w XX wieku dające 

zatrudnienie kilkudziesięciu tysiącom osób kopalnie w Chiaturze 

odpowiadały za 60% światowego (!) wydobycia manganu. Górnicy – 

jak to górnicy – cieszyli się licznymi przywilejami. Jako jedni 

z pierwszych na terenie Rosji mieli 8-godzinny dzień pracy (bez 

nocnych zmian!), a z racji, ze miasteczko położone jest w głębokim 

kanionie i występują w nim przewyższenia na poziomie 200 metrów, 

to wybudowano im sieć kolejek linowych, które odpowiadały za 

transport lokalny – były darmowe i całodobowe, więc można było np. 

wybudować z wielkiej płyty blok na klifie 150 metrów nad miastem 

i połączyć go z centrum kolejką. Na innym wzgórzu – kolejny. Jeśli 

z centrum nie dało się pociągnąć kolejki – można było przecież 



pociągnąć z sąsiedniego wzgórza. Uważność na człowieka i jego 

potrzeby, egalitarność, użytkowość. Praca dla każdego, tam człowiek 

miał czuć się po prostu dobrze – mały raj na ziemi. Tylko współcześnie 

kolejki już nie działają, kopalnia bankrutuje, a ludzie egzystują 

z trudem. Bywam tam czasami – zawsze rozważam, czy chciałbym 

tam mieszkać, pracować, tworzyć. Zawsze odczuwam wtedy wielką 

melancholię, bo czuję te wspaniałe idee, wielkie modernistyczne 

narracje, które w swoich realizacjach okazały się aspołeczne, 

nieludzkie, a na dodatek antropocentrycznie niszczące świat, bo 

przecież mamy „czynić ziemię sobie poddaną”. 

Głęboko wierzymy w obrazy świata, które stworzyliśmy w naszych 

wyobrażeniach. Ale w rzeczywistości idee zawsze są rozmyte. 

 

*** 

Co widzę, kiedy podnoszę aparat do oka, a przede mną pozuje naga 

kobieta? Jakie idee stoją za mną, białym mężczyzną w średnim wieku, 

kiedy decyduję się zrobić zdjęcie wypiętej dupy? Kieruje mną 

pożądanie i podniecenie czy uważność i czułość? Czy czuję 

współtwórczość modelki w procesie, czy – jak przystało na 

modernistycznego artystę – moja muza jest dla mnie kamieniem, 

w którym rzeźbię obiektywem aparatu w rzeczywistości, a penisem 

w wyobraźni? Czy kobieta przed aparatem to zawsze kobieta pod 

presją spojrzenia?  

I jak się to ma do spojrzenia na drugą osobę – tak na co dzień, bez 

aparatu?  



*** 

To jest modernistyczna, melancholijna narracja. Ale przecież można 

podejść do wszystkiego inaczej. Bauhaus dał nam nie tylko 

prefabrykaty i wielką płytę, ale także światło i ciepło w mieszkaniach. 

Chiatura po latach darkturyzmu remontuje kolejki i tworzy programy 

społeczne dla młodych. Kobiety niestety są ciągle pod presją, ale 

świadomie i ciałopozytywnie zarządzają swoimi wizerunkami. Na 

żywo spotykamy nie obrazy, tylko prawdziwych ludzi. 

A na zdjęciach są po prostu nagie ciała – erotyczne i estetyczne. 

 

 

 

 

*** 

Wystawa missunderseeing jest stworzona przez trzy osoby. Za całość 

prezentowanej narracji odpowiada fotograf, ale współtwórczyniami 

poszczególnych zdjęć są modelki, które przy ich pomocy opowiadają 

swoje własne historie, czasami podobne do opowieści fotografa, a 

czasami zupełnie odmienne. 

(Dziękuję Wam za to współtworzenie! – J.D.) 
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