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Z OSLO
Tu˝ przed uroczystymi obchodami w Gdaƒsku 25. rocznicy przyznania Pokojowej Nagrody Nobla
Lechowi Wa∏´sie wspólnymi wysi∏kami Klubu Polskiego w Norwegii oraz Europejskiego Centrum
SolidarnoÊci w Gdaƒsku zorganizowano w Oslo wystaw´ Lech Wa∏´sa – The Man, the history, the symbol. By∏a to ekspozycja plenerowa
umieszczona przed ratuszem,
w pobli˝u Centrum Pokojowej Nagrody Nobla, w samym sercu Oslo.
Przy sprzyjajàcej pogodzie przyby∏o wielu Norwegów, rodaków,
w tym liczne grono aktywnej artystycznie w Oslo Polonii. Mowy wyg∏osili: Danuta Kobzdej z Europejskiego Centrum SolidarnoÊci,
reprezentujàca nieobecnego Lecha Wa∏´s´, Edith Stylo, przewodniczàca Polskiego Klubu w Norwegii, oraz reprezentant Centrum
Pokojowej Nagrody Nobla. Ambasador RP w Oslo, Wojciech Ludwik Kolaƒczyk, przypomnia∏
m.in.: Polska SolidarnoÊç wzbudzi∏a równie˝ fal´ ˝yczliwoÊci i zainteresowania wÊród zwyk∏ych ludzi po
drugiej stronie ˝elaznej kurtyny. Jedno z g∏ównych ognisk pomocy dla
polskiej SolidarnoÊci pojawi∏o si´
w Norwegii. Za∏o˝ony wówczas Komitet Solidaritet Norge–Polen zmobilizowa∏ masowe poparcie wÊród
Norwegów dla polskiej opozycji.
Z Norwegii przekazywano do Polski
powielacze, papier, maszyny do pisania, ale tak˝e rzeczy potrzebne
w codziennym ˝yciu, których paƒstwo kryzysu swoim obywatelom
nie dostarcza∏o: ubrania, ˝ywnoÊç, lekarstwa. Stàd Êwi´tujàc
dwudziestopi´ciolecie Nobla dla
przewodniczàcego ówczesnej SolidarnoÊci, obchodzimy po trosze
równie˝ Êwi´to wszystkich Norwegów i Polaków zamieszkujàcych
wówczas w Norwegii, którzy pomagali wielkiej idei SolidarnoÊci. Idei,
dzi´ki której dzisiaj Polacy i Norwegowie mogà bez przeszkód odwiedzaç si´, podejmowaç prac´, jeêdziç
na wycieczki. Mam nadziej´, ˝e inaugurowana dziÊ wystawa przypomni
wszystkim historyczne chwile pierwszej SolidarnoÊci, uczestnikom wydarzeƒ pomo˝e powróciç pami´cià
do tamtych lat, a tym, którzy w tym

Fragment wystawy w Oslo

zrywie nie uczestniczyli, da ˝ywy
przyk∏ad, jak wielkie idee przekuwaç w codziennà rzeczywistoÊç.
Wystawa cieszy∏a si´ bardzo
du˝ym zainteresowaniem, co warto podkreÊliç, równie˝ Norwegów.
Sk∏ada∏y si´ na nià 32 fotogramy
umocowane na aluminiowych
planszach, które wstawiono w ˝elazne ramy w samej Stoczni Gdaƒskiej. Wyró˝niono trzy cz´Êci tematyczne: cz∏owiek, historia,
symbol. Zdj´cia prezentowa∏y Wa∏´s´ w ró˝nych etapach jego ˝ycia
i uj´ciach: jako dziecko w szkole,
przed lustrem w ∏azience w trakcie
golenia, na tle jeziora w czasie ∏owienia ryb, na rowerze na ukochanych Kaszubach, z ˝onà Danutà,
ze swoimi dzieçmi, a tak˝e w historycznych momentach biografii: jako stoczniowca, w czasie rozmów
Okràg∏ego Sto∏u. I ju˝ jako symbol, w trakcie spotkaƒ z Janem
Paw∏em II czy Eltonem Johnem.
By∏a to wystawa multimedialna:

odwiedzajàcy mogli zobaczyç równie˝ film z 10 grudnia 1983, który
przedstawia∏ ˝on´ Wa∏´sy, Danut´, odbierajàca wraz z synem Bogdanem Pokojowà Nagrod´ Nobla
w Auli Uniwersyteckiej w Oslo. Te
same fotogramy znalaz∏y si´ 5 i 6
grudnia na g∏ównym deptaku
gdaƒskim na ulicy D∏ugiej, w czasie uroczystych obchodów podwójnej rocznicy Lecha Wa∏´sy (tej wystawie, jak wiadomo, towarzyszy∏a
konferencja, na którà przyby∏o pokaêne grono Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, prezydentów,
premierów i innych polityków).
Nast´pnie fotogramy pow´drowa∏y do Pary˝a.
Wszyscy, którzy pojawili si´ na
uroczystym otwarciu wystawy
w Oslo, zostali zaproszeni do zwiedzenia Centrum Pokojowej Nagrody Nobla. Nie jest to pod
˝adnym wzgl´dem tradycyjne muzeum. Utworzono je w zabytkowym budynku, w miejscu starej
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stacji kolejowej Vestbanen, po∏o˝onym nad malowniczym fiordem
w centralnym punkcie miasta. Zosta∏o ono otwarte w czerwcu 2005.
Zawiera szeroki zestaw informacji dotyczàcych wojen, pokoju na
Êwiecie i rozwiàzywania konfliktów mi´dzynarodowych. Centrum
wykorzystuje najnowsze formy
i Êrodki przekazu, co sprawia, ˝e
treÊci przedstawiane sà w niezwykle atrakcyjny sposób. Na pierwszym jego pi´trze goÊci obecnie
multimedialna instalacja znanego
fotografika Jonasa Bendiksena
The places we live in, poruszajàca
temat ˝ycia w slumsach wielkich
miast dwudziestego pierwszego
wieku – zaplanowana tak, ˝e odwiedzajàcy ma okazj´ znaleêç si´
w budynkach slumsów, obejrzeç
ich wn´trza i wys∏uchaç, co o swych
domostwach majà do powiedzenia
ich mieszkaƒcy. Istnieje te˝ wirtualna wersja tej instalacji pod adresem www.theplaceswelive.com.
Drugie pi´tro Centrum to obszar
zarezerwowany dla treÊci dotyczàcych bezpoÊrednio Pokojowej
Nagrody Nobla. Znajduje si´ tu
Ogród Noblistów. Robi wra˝enie
niezwyk∏e. Jest to ciemna sala,
w której jedyne, niebieskie Êwiat∏o
pochodzi od mnogoÊci drobnych
˝arówek umocowanych na czubkach stalowych nó˝ek, rozsianych
po ca∏ej przestrzeni Ogrodu.
WÊród nich, niczym kwiaty, wystajà ekrany ze zdj´ciami wszystkich
Laureatów Pokojowej Nagrody
Nobla. W pod∏odze pod ekranami wmontowano specjalne czujniki, tak ˝e zbli˝ajàc si´ do zdj´cia
noblisty, automatycznie widz napotyka na informacje dotyczàce jego ˝ycia i zas∏ug dla Êwiatowego
pokoju. Odwiedzajàcy majà te˝
okazj´ przejrzeç tu papierowà
ksi´g´ Alfreda Nobla, dotyczàcà
kolei ˝ycia tego nieprzeci´tnego
cz∏owieka – ona te˝ jest wyjàtkowa: sà to stronice niezapisane, wype∏niajàce si´ treÊcià z rzutnika za
dotkni´ciem palcem danego obszaru kartki. Dzieci nazywajà jà
magicznà ksi´gà, doroÊli Êwietnym
rozwiàzaniem najnowszej techniki.
Po wizycie w Centrum Pokojowej Nagrody Nobla udaliÊmy si´
do koÊcio∏a Êw. Olava, gdzie od-

by∏a si´ msza w j´zyku polskim, by
póêniej przenieÊç si´ do Ambasady RP na przyj´cie po∏àczone
z prezentacjà przeêroczy dotyczàcych norweskiej i polonijnej pomocy Polakom po wprowadzeniu
stanu wojennego w 1981 roku.
Przeêrocza prezentowa∏ bardzo
wówczas zaanga˝owany w pomoc
SolidarnoÊci Przemys∏aw Zagierski. Dzieƒ ten zapisa∏ si´ jako
wa˝na data w pami´ci naszych
rodaków przebywajàcych w kraju
fiordów. Wszystko podporzàdkowano oczywiÊcie zamiarowi
uczczenia pami´ci Lecha Wa∏´sy,
który jest jednym z pierwszych skojarzeƒ Norwega zapytanego o to,
z czym mu si´ Polska kojarzy!
Na zakoƒczenie warto dodaç,
˝e Lech Wa∏´sa nie jest jedynym
Polakiem, który zosta∏ laureatem
Pokojowej Nagrody Nobla. By∏
nim tak˝e Sir Joseph Rotblat. Fakt
ten znany jest jednak ma∏o komu.
O tym presti˝owym wydarzeniu pisa∏a zarówno w swojej polskiej
ksià˝ce Od Ibsena do Twardowskiego. Polsko-norweskie pejza˝e kulturalne, jak i w norweskiej Med hjertet i to land (Sercem w dwóch
krajach) Janina Januszewska-Skreiberg. Obie pozycje nb. zebra∏y
Êwietne recenzje i w Polsce,
i w Norwegii, a tak˝e w USA,
Wielkiej Brytanii, Szwecji. Otó˝
Sir Joseph Rotblat (1908–2005),
przed wojnà doktor fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, potem profesor fizyki londyƒskiego uniwersytetu, otrzyma∏ to zaszczytne
wyró˝nienie w 1995 roku – za dzia∏alnoÊç na rzecz nuklearnego rozbrojenia. Ciekawostkà mo˝e byç
to, co ∏àczy∏o naszych dwóch noblistów. Otó˝ równie˝ Sir Rotblat
w okresie swojej m∏odoÊci pracowa∏ jako elektryk. W wywiadzie
udzielonym autorce wspomnianych ksià˝ek on mówi, ˝e w sercu
zawsze czu∏ si´ Polakiem, a przewrotny los nie pozwoli∏ mu wróciç
do rodzinnej Warszawy. W swej
dzia∏alnoÊci naukowej prowadzi∏
badania biologiczno-radioaktywne oraz w pewnych dziedzinach fizyki, czym zyska∏ sobie mi´dzynarodowy rozg∏os. Jego ksià˝ka
Nauka i odpowiedzialnoÊç – walka
przeciw broni atomowej ukaza∏a si´
tak˝e w Norwegii. W rozmowie

z Janinà Januszewskà-Skreiberg
Joseph Rotblat podkreÊla∏ wag´
moralnych skrupu∏ów w wykorzystywaniu wiedzy przez naukowców.

Karolina Armata

KULTUROWE MEDIACJE
Trzy wyró˝niajàce si´ drogi
wiod∏y w g∏àb labiryntu, jakim okaza∏ si´ poznaƒski Miesiàc Mediacji.
Trzy rozmaite narracje, podejmujàce wyzwanie zmierzenia si´
z problemami wspó∏czesnoÊci, prezentowane by∏y na tle kontekstów
lokalnych w wymiarze polskim,
Êrodkowoeuropejskim oraz azjatyckim. Trzy ca∏kowicie odmienne
osobowoÊci kuratorów: Loranda
Hegyiego, Yu Yeon Kim i Gu
Zhenqing stworzy∏y g∏´boko refleksyjny horyzont dla rozwa˝aƒ.
Tytu∏owe Mediacje stanowiç mia∏y
prób´ okreÊlenia to˝samoÊci Êrodkowoeuropejskiej w kontekÊcie innych kulturowych narracji. Ich zadaniem by∏o stworzyç p∏aszczyzn´
dialogu mi´dzy ludêmi porozumiewajàcymi si´ nieprzek∏adalnymi j´zykami artystycznej ekspresji.
W tekÊcie stanowiàcym komentarz do wystawy Tolerance and
Identity Gu Zhenqing kreÊli wizj´
roli, jakà wzgl´dem Êwiata i w∏asnego kraju winna spe∏niaç wspó∏czesna sztuka chiƒska. Jego zdaniem brak w niej intelektualnego
odniesienia, które to przyczyni∏oby
si´ do wykszta∏cenia w pe∏ni niezale˝nego j´zyka wypowiedzi. Pojawiajàce si´ mi´dzy s∏owami
wywodu analogie do sztuki europejskiej zdajà si´ wybrzmiewaç jako kompleks w stosunku do tradycji artystycznej, która wykszta∏ci∏a
ogólnie identyfikowalne narz´dzia
wypowiedzi. Powszechne zbli˝anie
si´ do awangardy, charakteryzujàce
zdaniem kuratora sztuk´ chiƒskà,
ka˝e zapytaç o kulturowà to˝samoÊç chiƒskiej sztuki. AwangardowoÊç ta stanowiç mia∏aby
wypadkowà eksperymentalnego
podejÊcia do wykorzystywanego
medium czy spo∏ecznego zaanga˝owania, wyra˝ajàcego si´ nie
w nacechowaniu ideologicznym,
lecz eksponowaniu duchowego

