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Aneta Panek: Porozmawiajmy chwilę o początkach Galerii Foksal. Jak to się
wszystko zaczęło?

Wiesław Borowski: W  roku udało nam się ulokować w oficynie
pałacu Zamoyskich małą placówkę, której nadaliśmy nazwę Galeria
Foksal. Ustanowili ją artyści: Zbigniew Gostomski, Tadeusz Kantor,
Edward Krasiński, Roman Owidzki, Henryk Stażewski oraz krytycy
sztuki: Mariusz Tchorek, Anka Ptaszkowska i ja. Galeria Foksal składa
się do dziś z tego biura, w którym teraz siedzimy i małej przestrzeni
wystawienniczej, tworzącej coś na kształt pomniejszonego modelu rze-
czywistej galerii, zminiaturyzowaną wersję wolnego świata międzyna-
rodowej sztuki. Na tym zdobytym skrawku wolności, na marginesie
oficjalnego życia artystycznego udało nam się zainicjować nową for-
mułę działania galerii sztuki. Nasz program minimum to było: działać
,,normalnie” w ramach systemu i w otoczeniu, które daleko odbiegały
od normalności. Tutaj w tym biurze właśnie spędziłem ostatnie  lat.
To była wcześniej taka mała kuchenka i tu urzędowała taka przesympa-
tyczna starsza pani, parzyła kawę dla urzędników i roznosiła tę kawę po
biurach. To był taki mały nikomu niepotrzebny kącik. No i w końcu
to dostaliśmy.

AP: W jakim kontekście polityczno-kulturalnym powstawała Galeria Foksal? Co
do Was wówczas z Zachodu docierało?

Wywiad z Wiesławem Borowskim,
Galeria Foksal, Warsaw, ..

Aneta Panek





WB: Odwilż w  roku obudziła nadzieje na nowoczesność i zbliże-
nie ze światem, zresztą dużo się wtedy zmieniło na lepsze. Trzeba jednak
pamiętać o tym, że myśmy nie mieli żadnej możliwości wyjazdu, czyta-
liśmy więc łapczywie to, co dochodziło za żelazną kurtynę, a więc z prasy
francuskiej np. Les Lettres Françaises, tygodnik wydawany przez
Komunistyczną Partię Francji, redagowany przez Louisa Aragona. Czasem
udawało się też zdobyć inne pisma, czy wycinki z gazet. Myśmy to
wszystko chłonęli.

AP: Kiedy mimo trudnej rzeczywistości postanowiliście stworzyć Galerię Foksal,
nic nie wskazywało na to, że to przedsięwzięcie ma jakiekolwiek szanse na to,
aby się powieść i chyba nikt Was nie brał na poważnie (co pewnie na początku
było pomocne!). Skąd się wziął ten entuzjazm, skąd ta wiara, że to się musi
udać?

WB: Byliśmy owładnięci ideą sztuki radykalnej, pasją przygody i ryzyka,
zyskaliśmy przywilej bliskiej współpracy z Henrykiem Stażewskim i
Tadeuszem Kantorem, a także z Romanem Owidzkim, Zbigniewem
Gostomskim, Edwardem Krasińskim, Kojim Kamojim i innymi. Jurek
Ludwiński, który był jednym z nas, dał nam najwcześniej ważne impulsy,
wyznaczające naszą drogę. I najmłodszy - Mariusz Tchorek, który w roz-
mowach i tekstach krytycznych rozwijał swoją myśl niezależną, teore-
tyczną, a zarazem poetycką refleksję o sztuce. Dane nam było
uczestniczenie i zbliżenie do takich miejsc na ówczesnej mapie naszej
kultury jak galeria Krzywe Koło, galeria Krzysztofory, grupa Zamek,
teatr Mirona Białoszewskiego, Muzeum Sztuki w Łodzi [pod dyrekcją
Ryszarda Stanisławskiego]. Miejscami szczególnymi były pracownia
Henryka Stażewskiego i Mewy Łunkiewicz oraz teatr Cricot  Tadeusza
Kantora. To były ważne momenty, fascynujące postacie.

AP: No i mieliście po swojej stronie takie autorytety jak Tadeusz Kantor i Henryk
Stażewski…

WB: Tak, był Kantor, był Stażewski – obaj byli dla nas szalenie ważni.
Bywaliśmy wszyscy u Stażewskiego w pracowni, przesiadywaliśmy w
kawiarni SPATiFu tu obok. Jak tylko zdobyliśmy ten lokal, to Kantor
kiedyś tu przyjechał. On zawsze do nas przejazdem wstępował – albo
skądś wracał albo dokądś jechał. Zdaje się, że wtedy wrócił z Nowego
Jorku, Kantor był tam w  roku na stypendium. On dużo jeździł już
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bardzo wcześnie, oni i w Paryżu siedzieli z Marią [Stangret] i potem jakiś
czas spędzili w Szwajcarii. Także jak on tu do nas przyszedł po którymś
z takich wypadów, to myśmy go pytali jak tam jest, a on mówił: No tam
jest w porządku. Tu jest źle [śmiech]! A jak już zdobyliśmy ten lokal i tutaj
odbywały się remonty, malowanie, sprzątanie przed otwarciem, to ja
byłem trochę zażenowany, że tu ten Kantor, a my tu chcemy robić gale-
rię, ale to takie małe jakieś wszystko… A Kantor mówi: Bardzo dobrze!
Takie są w Paryżu galerie [śmiech]! Także to nas podbudowywało, no a poza
tym mieliśmy też nasze własne przemyślenia: czym chcemy być, czy
przede wszystkim: czym nie chcemy być, powstał pewien program nasz,
ważne teksty, Teoria miejsca...

AP: No właśnie, porozmawiajmy o genezie Teorii miejsca i jej znaczeniu.

WB: Teoria miejsca powstała w wyniku naszych wspólnych rozważań i
dyskusji na ten temat. Sformułował ją Mariusz Tchorek, który był od
początku na specjalnych prawach w galerii. Był jej współtwórcą, stał nieco
z boku, zawsze głębiej drążył kwestie teoretyczne i egzystencjalne, a my
zajmowaliśmy się bardziej praktyczną stroną; codziennymi problemami,
prowadzeniem galerii. No więc Mariusz Tchorek przedstawił Teorię miej-
sca jako program Galerii Foksal, współautorami tego tekstu była Anka
Ptaszkowska i ja. [,,O miejsce dla sztuki czyli TEORIA MIEJSCA”, in
M. Tchorek, A. Ptaszkowska, W. Borowski, Program Galerii Foksal PSP.
Wprowadzenie do ogólnej Teorii Miejsca, Warszawa .] Mowa tam była o
tym, że: „Racja istnienia miejsca wynika z potrzeby twórcy, z jego oso-
bowości, artysta wybiera miejsce i nadaje mu ważność: Miejsce nie jest
ani konstrukcją, ani destrukcją. W świecie nie istnieje żadna wystarcza-
jąca racja miejsca. Racja ta istnieje w artyście. On powołuje miejsce. Ten,
kto się w nim znajdzie, kreuje je. Tylko w miejscu, a nie poza nim, sztukę
tworzą wszyscy”. Wystąpienie spotkało się z natychmiastowym prote-
stem Kantora, który zarzucił autorom „plagiat” własnych idei. Twórca
zakazał krytykom wygłaszania manifestów, zachowując prawo do ich kre-
owania i upowszechniania jedynie dla artystów.

Mariusz Tchorek bardzo wcześnie wyjechał, podobnie zresztą jak Anka
Ptaszkowska, która w  roku zdecydowała się zostać w Paryżu. Jemu
także w  roku udało się wyjechać do Austrii, chyba ostatniego dnia
grudnia , który był grudniem dramatycznych wydarzeń na Wybrzeżu.

AP: Czy rozważania wokół Teorii miejsca odbywały się niezależnie od Waszych
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lektur czasopism zagranicznych, widzianych wystaw i tego co mogło do Was
docierać z Zachodu?

WB: Raczej niezależnie. Tym bardziej, że wtedy do nas niewiele docie-
rało. Tak jak przed chwilą wspomniałem, bardzo wielką rolę odegrał tu
Mariusz Tchorek, ale to wszystko powstawało w atmosferze ciągłych
dyskusji w Galerii Foksal: Czym chcemy, żeby ta galeria była i czym
chcemy, żeby nie była! Chcieliśmy, żeby nie była ekspozycją, żeby nie
była komercyjna, żeby nie była hierarchiczna, itd. Z tego zrodziła się
odrębna wartość w tym konkretnym kontekście. To była rzeczywiście
nasza pasja. Chociaż nie mieliśmy żadnej szansy na normalność i wie-
dzieliśmy o tym. Trochę tak z ukrycia próbowaliśmy wyszarpać to i owo.
Nawet te decyzje, które trzeba było od urzędników uzyskać. W codzien-
nej praktyce galerii trzeba było mimo wszystko działać zgodnie z prze-
pisami. Przy wystawie zagranicznego artysty np. musiało być specjalne
zezwolenie Ministerstwa Kultury i Sztuki. Pisało się takie pismo z uza-
sadnieniem, oczywiście tam nikt nie wiedział, o co chodzi więc na ogół
dostawaliśmy zgodę. Tylko mnie powiedziano raz np., „że proszę pana,
dwie wystawy rocznie mogą być z Zachodu, nie więcej!” [śmiech], no to
już i tak było bardzo dużo wtedy.

AP: Czasami się zastanawiam kto i na jakich zasadach ustalał te normy?
Podobnie było przecież po wystawie zorganizowanej przez Prof. Mieczysława
Porębskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie w  roku, od kiedy to doz-
wolono na wystawach oficjalnych maksymalnie  % abstrakcji i tylko gdzieś z
tyłu [śmiech].

WB: No tak, to były bzdury, wie Pani? Myśmy w tym tkwili, ale nikt z
nas się tym specjalnie nie przejmował, tym bardziej, że myśmy nie mieli
żadnego programu politycznego. Oczywiście wiadomo było, że ten sys-
tem jest naszym wrogiem. I my mogliśmy różnymi aluzjami dawać do
zrozumienia, że „my to widzimy” – tak jak to było w przypadku hap-
peningu My was widzimy. To Kantor wymyślił, że my przyciskamy nosy
do szyby galerii, Tadeusz Rolke to sfotografował i myśmy to wprawili w
okno. I bawiliśmy się tym, że tu przechodzą wszyscy ci oficjele do pałacu
obok, gdzie mieścił się Związek Artystów Plastyków. Więc różni panowie
tu chodzili; jury, komisje, a my tu z tym My was widzimy [śmiech]. Przede
wszystkim dużo humoru było w tym wszystkim. To wisiało nawet parę
lat w oknie galerii, ale to tyle było naszej zabawy z władzą.
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AP: Ma Pan na myśli, że to nie było szczególnie niebezpieczne?

WB: Tak, że to było stosunkowo nieszkodliwe, że było nie do wykrycia
przede wszystkim! Wtedy trzeba było stosować jakieś kamuflaże ciągle!
Zresztą czasem to się udawało, a czasem nie. Władza niejednokrotnie
interweniowała w wielu wypadkach, na przykład wtedy, kiedy zerwano
z okien Galerii wielki transparent, na którym Ben Vautier napisał trzy
zdania: ,,. Nowe jest zawsze rewolucyjne . Aby stworzyć nowe, trzeba
zmienić człowieka . Aby zmienić człowieka, trzeba zmienić ego”. Ale
istota rzeczy polegała na tym, że wierzyliśmy w pewne wartości twór-
cze. Poza tym trzeba się było opowiedzieć za jakąś definicją sztuki. Takie
refleksje krążyły między nami, pytania o to, co to właściwie jest ta awan-
garda? Dla nas wtedy to wszystko było dość czytelne. Można było się
opowiedzieć za jakimś tam neokonstruktywizmem, czy za neodadaizmem,
czy za konceptualizmem. Ale ponieważ myśmy mieli tych dwóch
patronów: Kantora i Stażewskiego, wywodzących się z dwóch przeci-
wnych kierunków, to wszystko traciło znaczenie, przestawało być istotne!
To, że idziemy w jakimś kierunku. Nie wiedzieliśmy, w jakim kierunku
idziemy. Stworzyliśmy pewną zupełnie odrębną sytuację, która pozwalała
nam na otwarcie, na nawiązywanie kontaktów, i to było szalenie ważne.

AP: A gdybyśmy chcieli pokusić się o znalezienie takiej ogólnej kategorii w
odniesieniu do Galerii Foksal? Czym była w tych pierwszych latach Galeria
Foksal, bo jeśli nie konstruktywizm i nie informel, to co? Konceptualizm?
Otwarcie i ciekawość oraz aktywny kontakt z tym, co działo się na Zachodzie?
Pewna niezależność i oderwanie od realiów otaczającego świata? Czy w ogóle
warto szukać takiej szufladki?

WB: My nie szukaliśmy takich szufladek, właściwie to się wszystko wza-
jemnie znosiło, bardzo krytycznie podchodziliśmy też do własnych prze-
myśleń, formułowaliśmy je ciągle na nowo [śmiech]... W gruncie rzeczy
chodziło o wolność po prostu! O wolność i swobodę wypowiedzi! Ale
jednocześnie wierzyliśmy w pewne wartości, filozoficznie nawet tłu-
macząc, czym sztuka może być dzisiaj, jaką rolę powinna spełniać w
społeczeństwie. Ale głównie to tam gdzieś była ta wolność, no bo jej tu
nie było w zasadzie. Chociaż w Polsce nigdy nie czuliśmy aż tak bardzo
cenzury, jak w innych krajach byłego bloku wschodniego. I chyba każdy
z nas podzielał założenie, że sztuka musi działać własnymi środkami, a nie
posiłkować się, tak jak to dzisiaj jest powszechne, zdobyczami czy ideami
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z innej dziedziny. No więc myśmy wierzyli w sztukę i w wolność po
prostu!

AP: Można zatem powiedzieć, że chodziło o wymóg pewnej jakości, pewnego
poziomu i prawdy?

WB: Tak, oczywiście! Jakości, formatu! To było ponad wszelkimi takimi
pomysłami, że komuś się bardziej podobały nurty takie, albo takie, że
albo abstrakcja geometryczna, albo informel, albo abstrakcja, albo figu-
racja. To wszystko traciło jakiekolwiek znaczenie. Wydawało się sztuczne
i niepotrzebne.

AP: Jacy jeszcze artyści i ludzie świata sztuki odegrali w historii galerii szczególną
rolę?

WB: Z Galerią Foksal współpracowali historycy sztuki: Andrzej Turowski
(przez dziesięć lat), później Milada Ślizińska, Jaromir Jedliński, Justyna
Budzyk, teraz Katarzyna Krysiak, Lech Stangret i inni. Ogłaszano w
Galerii ważne teksty i deklaracje: Co nam się nie podoba w Galerii Foksal,
Galeria przeciw galerii, Żywe archiwum, Dokumentacja, Kolekcja przeciw galerii,
Muzeum Nieistniejące itp. W życiu galerii uczestniczyli, przede wszystkim,
tacy artyści jak: Zbigniew Gostomski, Stanisław Dróżdż, Koji Kamoji,
Krzysztof Wodiczko, Maria Stangret, Andrzej Szewczyk, Leon Tarasewicz,
Marek Chlanda, Tomasz Tatarczyk, Tomasz Ciecierski i wielu innych.
Kluczową rolę, w różnych okresach, odegrali Henryk Stażewski, Tadeusz
Kantor, Edward Krasiński i Mirosław Bałka. Współpracowali z nami
fotograficy: Kossakowski, Rolke, Barącz, Targowski. Galeria Foksal naw-
iązała kontakty z artystami z wielu krajów na dużą skalę, zupełnie niepro-
porcjonalną w stosunku do swego mizernego potencjału. Na ogół jest
to rozumiane i doceniane, gdyż w PRL, poza Muzeum Sztuki w Łodzi,
nie istniała wówczas żadna płaszczyzna kontaktów na tym poziomie.

AP: Jaka była rola Muzeum Sztuki w Łodzi i Ryszarda Stanisławskiego, który
objął stanowisko dyrektora Muzeum w  roku, a więc w roku powstania
Galerii Foksal i piastował je aż do  roku?

WB: Nie do przecenienia! Kiedy Ryszard Stanisławski w  roku objął
funkcję dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi, rozpropagował je na świecie
i przywrócił należne mu znaczenie historyczne jako pierwszemu muzeum
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sztuki współczesnej na świecie. To wszystko było wówczas zapomniane!
Poza tym on docierał do ludzi, miał kontakty na Zachodzie, zależało mu
na otwarciu, na kontaktach. Zaprosił np. Michela Seuphora, znanego nam
już wtedy jako autora Słownika sztuki abstrakcyjnej. Oczywiście myśmy ten
słownik czytali, mieliśmy go nawet tutaj w galerii. Michel Seuphor przy-
jechał na jakiś zjazd do Łodzi, przy okazji wybrał się też do Warszawy i tutaj
przyszedł. Michel Seuphor, który się na co dzień spotykał ze Stażewskim
w Paryżu w latach . Stażewski miał tam wiele kontaktów i oni się znali
jeszcze z tego wczesnego paryskiego czasu. No i jak Seuphor tu przy-
jechał, to dla nas to była niebywała rzecz! Zresztą oni wiedzieli, może
nawet lepiej od nas, jak wielkie znaczenie miało to dla nas i że tu dochodz-
iło do tarcia jakiegoś, że to było wówczas wyjątkowe miejsce, jedyny
wówczas tego rodzaju punkt takiej niezależnej działalności.

AP: To znaczy ciągnęło ich do was z Zachodu? Takich ludzi jak Michel Seuphor
czy później Pierre Restany? To było dla nich interesujące, może nawet egzoty-
czne?

WB : Tak no właśnie, to było dla nich interesujące. Chociaż to były jed-
nak jednostronne kontakty; myśmy nie mogli naszych artystów tam
prezentować. W tym sensie była to jednostronna działalność. Wtedy te
kontakty zagraniczne mieliśmy bardzo dobre i przez Kantora i przez
Stażewskiego i przez Stanisławskiego, który zawsze jak tam byli jacyś goś-
cie, to myśmy byli też zapraszani na te spotkania do Łodzi, tam się odby-
wały różne dyskusje i rozmowy, mówili: przyjedziemy do Warszawy! I
przyjeżdżali. W ten sposób doszło np. do wystawy Alaina Jacqueta.
Wspaniały chłopak, znakomity! Obejrzeliśmy jego wystawę w Łodzi i
on przyjął nasze zaproszenie do Galerii Foksal. Specjalnie przyjechał
później. To była świetna rzecz! Tricot - robienie tkaniny na oczach pub-
liczności. Razem z Jacquetem wybierałem tutaj na Bagnie w Warszawie
tam w tych sklepikach prywatnych sznurki takie, które mu do tego były
potrzebne. Jemu strasznie podobało się, że te sznurki są takie surowe,
takie jakieś konopne [śmiech]. Także mieliśmy tego typu przygody. Ja to
wspominam raczej tak pogodnie. Oczywiście trzeba było napisać pismo,
że artysta Alain Jacquet zrobi u nas wystawę, ale tam nikt z tych urzęd-
ników nic z tego nie rozumiał, więc dawali nam te zezwolenia. Alain
Jacquet był też oczywiście lewicujący, no bo kto z artystów we Francji w
tym czasie nie był lewicujący? Później oni się trochę z tego wyleczyli.
To tylko myśmy nie byli lewicujący [śmiech]!
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AP: Paradoksalnie, no bo wy znaliście to od środka, dla was ten system bardzo
wcześnie był skompromitowany.

WB: Ale co ciekawe, nigdy nie było żadnych rozmów ideologicznych, ani
politycznych. To się odbywało jakoś tak poza słowami. Myśmy też wtedy
prowadzili taką politykę, że ze wszystkich zachodnich gazet, które wtedy
do nas różnymi drogami docierały, ktoś coś przywiózł, przysłał, no bo
przecież tu w ogóle żadnych pism nie było. Ale myśmy to mieli. Myśmy
z tych gazet wybierali trochę na nosa wszystkie ważne adresy galerii,
muzeów i tam wysyłaliśmy zaproszenia lub informacje jeżeli mieliśmy
akurat coś ciekawego i w języku obcym. To dawało reakcje, na ogół
bardzo pozytywne. Dzisiaj to się nazywa networking! Później, kiedy Andrzej
Turowski tu do nas dołączył, to myśmy razem z nim przedsięwzięli akcję
wymiany archiwalnej, wymiany dokumentów. Ta sieć adresów i ta kore-
spondencja – ona była naszym głównym narzędziem, bo wtedy jeszcze
nigdzie się przecież nie wyjeżdżało. Oczywiście w tych latach Ministerstwo
nas jeszcze na szczęście nie traktowało poważnie.

AP: W związku z tym was nie szykanowali?

WB: Myśmy się tam domagali czegoś, np. żeby dali nam możliwość jakie-
goś kontaktu, wyjazdu, czy spotkania... Na ogół spotykaliśmy się z
odmową. Ale co zaskakujące, z odmową spotykały się też przez cały czas
próby nawiązania kontaktu z Czechosłowacją, z Rosją, z Węgrami. Nigdy
nie mieliśmy żadnych kontaktów oficjalnych z tymi krajami – takie pod-
ziemne kontakty czasem udało się nawiązać np. z paroma Czechami, czy
Węgrami. Ale sporadycznie. To się spotykało na ogół z totalną odmową
– tam nie! Możecie już prędzej jechać do Francji. I jak już ten komunizm
upadał, to ja się tak zastanowiłem, że kompletnie nie znam artystów z
tych krajów, że nie mamy tam żadnych kontaktów. Dzisiaj myślę, że taka
była świadoma polityka w bloku wschodnim, że to było zarezerwowane
wyłącznie do kontaktów oficjalnych.

AP: To samo dotyczyło artystów z NRD?

WB: Oczywiście! Nie było żadnych kontaktów! Nul!

AP: Wspomniał Pan o Andrzeju Turowskim, który przez dziesięć lat pracował
w Galerii Foksal i odegrał w jej historii dość ważną rolę.
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WB : Tak, to było już po wyjeździe Anki i Mariusza Tchorka – ja wtedy
zostałem tu sam. Andrzej Turowski przyszedł tu do galerii któregoś dnia,
on był wtedy młodym historykiem sztuki, no w każdym razie sporo
młodszym ode mnie. I zaczęliśmy współpracę, która trwała  lat. Powstało
wtedy sporo ważnych tekstów. Pracowaliśmy razem nad kwestią archiwum,
wymiany dokumentacji, jakieś takie przy okazji małe manifesty pisali-
śmy o tych rzeczach. Wtedy nastąpiło nasilenie tych relacji korespon-
dencyjnych, nadal trwały też kontakty osobiste, które polegały na tym, że
tutaj ktoś przyjechał, albo coś nam się udało załatwić, były wystawy np.
Bena Vautiera, Roberta Barry’ego, etc. W latach . Turowski współ-
tworzył‚ program artystyczny Galerii Foksal. Pracował też z teatrem Cricot
 Tadeusza Kantora. W  roku wyjechał na stałe do Francji.

AP: Wtedy też nasiliło się zainteresowanie Galerią Foksal ze strony Zachodu?

WB: Oczywiście, to zainteresowanie było cały czas. Pontus Hulten, za
namową Englunda, wziął do kolekcji chyba Kantora, Zbyszka
Gostomskiego i Krasińskiego jakąś pracę. Ale myśmy w tamtym kie-
runku nie mieli żadnej przekładni. Przede wszystkim to były galerie
komercyjne, a myśmy zawsze działali na innych zasadach. Ale były bar-
dzo intensywne osobiste kontakty. No i nasza znajomość tamtych sto-
sunków była bardzo ograniczona z dzisiejszego punktu widzenia, no bo
dzisiaj jak ktoś chce coś załatwić, to jedzie i spotyka się, dla nas takiej
możliwości nie było. Ja np. zacząłem wyjeżdżać przede wszystkim z
Kantorem w latach . No i ja, dzięki Kantorowi, dzięki temu, że on
mnie tam potrzebował, nie musiałem się martwić o zezwolenia, zapro-
szenia, etc. Później, w latach . byłem jeszcze na kilku stypendiach, jako
reprezentant galerii.

AP : Był jeszcze kontakt z Richardem Demarco w Edynburgu – on bardzo
wcześnie robił wystawy artystów z Galerii Foksal.

WB : Tak, to prawda. Dzięki Richardowi Demarco, którego nikt nie brał
na poważnie, nawiązaliśmy też kontakt ze Szkocją, z Irlandią, z Wielką
Brytanią. Richard Demarco to moim zdaniem postać świetlana, bo on taki
brat łata, bez pieniędzy... Ale to on zaprosił Kantora i wielu artystów pol-
skich do Edynburga. To tam wyszedł na świat teatr Kantora – to przeszło
przecież przez Londyn. Galeria Foksal miała wtedy, dzięki temu kontaktowi
wystawy w Edynburgu właśnie – to była wystawa dokumentacji galerii,
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później w Dublinie, w ICA w Anglii. Zaczęliśmy coraz więcej jeździć. W
 roku była też wystawa ème Salon international des Galeries Pilotes w
Musée Cantonal des Beaux-Arts w Lozannie, która kilka miesięcy później
pokazywana była też w Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris – mój
pierwszy wyjazd do Paryża zresztą! I ta mała galeria stała się nagle realna.
Bo to już były poważne kontakty, już nie na poziomie prywatnym, tylko
na poziomie instytucja-instytucja, chociaż myśmy nie byli instytucją, byliśmy
wciąż uzależnieni od tej hierarchii. Ale jakoś to się udawało...

AP: Proszę opowiedzieć o Paryżu – tam doszło do pierwszego rozłamu...

WB: Tak, to był  rok, myśmy pojechali we troje: Eustachy
Kossakowski, Anka Ptaszkowska i ja. To wtedy właśnie nastąpił rozłam,
wtedy oni zostali w Paryżu, ku mojemu zaskoczeniu zresztą. Pamiętam,
że ja do nich dołączyłem później, razem z naszym Japończykiem Koji
Kamoji, który do dziś jest artystą Galerii Foksal. Ktoś nas odebrał na lot-
nisku, to był wieczór i pojechaliśmy prosto do muzeum, wystawa była
jeszcze rozłożona i niegotowa... Myśmy dzielnie pracowali nad tą wystawą,
siedzieliśmy całą noc jedną czy drugą, żeby tę wystawę ułożyć. Pierre
Gaudibert był dyrektorem, a jego asystentką była wtedy bardzo ładna,
młoda i energiczna Suzanne Pagé [śmiech]. To ona zajmowała się naszą
wystawą. Ich zaangażowanie i opiekuńczość były dla nas czymś niesły-
chanym! Ja się tam zatrzymałem prywatnie u znajomych, przez Marysię
Kantorową, u Henri’ego Gallicarta, krytyka sztuki, który bardzo angażował
się wówczas w ten ruch informel. Był też Georges Boudaille, również
znana postać z historii tych ruchów – on był krytykiem w Les Lettres
françaises i wieloletnim dyrektorem Biennale Młodych w Paryżu – nawet
byliśmy tam kiedyś jako galeria zaproszeni. Później, w  roku w tym
samym muzeum odbyła się kolejna wystawa, Suzanne Pagé była już wtedy
dyrektorką. Wystawa nosiła tytuł Échanges entre artistes i była wymianą z
artystami amerykańskimi, zrobioną zresztą na dużą skalę. Co dziwne, ta
wystawa zorganizowana została oficjalnie! To była jedyna rzecz w his-
torii Galerii Foksal (oprócz wystawy Galeries Pilotes w Lozannie) zorga-
nizowana drogą oficjalną; przez Ambasadę, z umową między
Ministerstwem Kultury i Musée de la Ville de Paris... To już były bardzo
wczesne lata ., prawie że stan wojenny. My wtedy mieliśmy bardzo
duże poparcie we Francji, była jakaś taka solidarność. Wtedy, w tym
okresie stanu wojennego, następowały tak bliskie relacje osobiste, to było
zupełnie wyjątkowe. Przy okazji tej wystawy urządzono nam niesłychaną
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balangę! To zresztą było też zasługą Anki, ale głównie Suzanne Pagé.
Wernisażowe przyjęcie odbyło się na statku na Sekwanie, z tańcami. Była
żona Sama Francisa, który był patronem amerykańskim tej wymiany.
Jakaś liczba prac amerykańskich znalazła się w Muzeum Sztuki w Łodzi,
a polskie znalazły się w Muzeum Sztuki w Los Angeles. To było wszys-
tko na wielką skalę robione, trochę też dla Polski. Wtedy była taka pod-
niosła atmosfera solidarności z Polską, wspierania nas.

AP: Zresztą na tej fali powstała też wystawa Présences polonaises w Beaubourg.

WB: Tak, to robił Stanisławski z Zielińskim. Pani jest za młoda, żeby to
pamiętać. Ale to były rzeczywiście dowody jakiegoś wsparcia.

AP: A jak to doszło do spotkania z Pontusem Hultenem?

WB: Chyba Lars Englund go tu przysłał. W każdym razie Pontus Hulten
nas rzeczywiście odwiedził kiedyś w galerii. To było jeszcze zanim Centre
Pompidou powstało. I on pokazywał nam tutaj plany Centre Pompidou
[śmiech]! Przyjechał zdaje się razem ze Stanisławskim – i on to tutaj nam
pokazywał, opisywał te plany, opowiadał nam o swojej wizji muzeum.
Nawet nie pamiętam już, czy myśmy w ogóle coś z tego zrozumieli... I
później w  roku powstało Centre Pompidou! Potem utworzyła się taka
tradycja, że jak ktoś jechał z Centre Pompidou do Łodzi, czy do Moskwy,
czy jak podróżowali np. w ramach tej wystawy Paris-Moscou, to tutaj
zawsze do nas przyszli. Tu zawsze zajrzał albo Zadora z kimś, albo Pontus
Hulten też tu był kilka razy. Także te proporcje były takie śmieszne, no
bo co to jest Galeria Foksal wobec Centre Pompidou? A oni nas tu
poważnie traktują. To było przedziwne, wyjątkowe, nawet chyba nie do
powtórzenia w dzisiejszym świecie.

AP: Jak rozwiązywaliście problemy organizacyjne, logistyczne, finansowe? Przecież
Galeria Foksal nie dysponowała w zasadzie żadnym godnym tej nazwy budżetem.

WB: Większość wystaw to były wystawy konceptualne, więc nie było
problemów z ich realizacją, no bo my byómy w ogóle nie mogli sprostać
tym problemom. Koszty, pozwolenia, cło... Na ogół albo tu na miejscu coś
robiliśmy – jak z Alainem Jacquetem, czy z Boltanskim, który coś przywoził
w kieszeni, jakieś slajdy, żarówki... Coś tam się też wysyłało, ale większość
powstawała jednak na miejscu. To były prywatne kontakty, które polegały
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na tym, że mieliśmy dokument z Ministerstwa, gdzie było napisane np.,
że ,,nie wyrażamy sprzeciwu na zorganizowanie wystawy Boltanskiego”.
To dla nas był już papier, to trzeba było załączyć do cenzury i cenzura
zgadzała się na zaproszenie dajmy na to Boltanskiego [śmiech].

AP: A jak wreszcie doszło do upadku komunizmu, do transformacji w Polsce,
jak galeria to przeszła?

WB: Kiedy upadł komunizm, zabrakło systemu, z którym można było
walczyć, czy kolaborować. Ryszard Stanisławski na kilka dni przed swoją
śmiercią zadał mi, a zarazem sobie, pytanie: ,,Kto jest teraz naszym wro-
giem?”. Tadeusz Kantor, który - jak wielu innych - utracił (po  r.)
„mur, w który można było bić głową”, w ostatnim swoim odczycie (w
Starym Teatrze), apelował: ,,Przestańmy sobie tu w Polsce schlebiać, przy-
pominać zasługi... Nie schlebiać - na miłość Boską, nie schlebiać! Od tej
powodzi pochlebstw można umrzeć z nudów. Proszę już nie opowiadać o
prześladowaniach, które musieliśmy wycierpieć, o minionych bojach, zasłu-
gach i zaszczytnych bliznach. Wszystko to było wczoraj. Najwyższa pora
przyjrzeć się, jacy jesteśmy dzisiaj”. Tam było potem niestety dużo pery-
petii związanych z rozłamem Galerii Foksal i Fundacji Galerii Foksal, a
ostatnio z polemiką wokół książki Anki Ptaszkowskiej pt. Wierzę w wol-
ność, ale nie nazywam się Beethoven. Napisałem nawet tekst o tym do Obiegu:
Przeklęci Tadeusz Kantor i Galeria Foksal. To są zawiłe kwestie, nawet nie
bardzo chcę do nich wracać – odsyłam raczej do tego tekstu.

AP: Gdyby miał Pan podsumować rolę, jaką Galeria Foksal odegrała w naj-
nowszej historii sztuki, jakby ją Pan opisał?

WB: Galeria Foksal nawiązała bezpośrednie kontakty z artystami z wielu kra-
jów na dużą skalę, zupełnie nieproporcjonalną w stosunku do swego mizer-
nego potencjału. Na ogół jest to rozumiane i doceniane, gdyż w PRL,
poza Muzeum Sztuki w Łodzi, nie istniała wówczas żadna płaszczyzna kon-
taktów na tym poziomie. Przyjeżdżali do Polski i związali się z Galerią tacy
artyści jak Robert Barry, Ben Vautier, Lars Englund, Lawrence Weiner,
Christian Boltanski, Tony Cragg, Giovanni Anselmo, Michael Craig-Martin,
Annette Messager, Alan Charlton, Royden Rabinowitch, Anselm Kiefer
i wielu innych. Jakie to miało znaczenie? Sądzę, że pomagało w wydoby-
waniu się sztuki polskiej z zaścianka i przyczyniało się do dialogu o sztuce
w szerszym horyzoncie. To było i jest po prostu wyjątkowe miejsce.


