


Artysta odwo∏uje si´ do tradycji konstrukty-
wistycznej i dadaistycznej dzie∏ Kazimierza Male-
wicza, W∏adimira Tatlina, Marcela Duchampa
i Alexandra Caldera oraz do nowszej tradycji
Land Artu. Âwiadomie nawiàzujàc do artystów
mi´dzynarodowego ruchu Fluxus, g∏ównie Geor-
ga Brechta i Johna Cage’a, który proponowa∏, by
artysta tworzy∏ przestrzeƒ dla ujawniania dêwi´-
ków, Kalinowski tworzy instalacje ujawniajàce
dialektyk´ si∏ natury i kultury.

Rodzice Adama Kalinowskiego (ur. w 1959 r.
w Poznaniu), Tadeusz i Anna kontynuowali
w swym malarstwie najlepsze tradycje polskiego
konstruktywizmu. W ich pracowni w latach 60.
i 70. odbywa∏y si´ d∏ugie nocne dyskusje po-
znaƒskiego Êrodowiska artystycznego. Adamowi
najbli˝szy by∏ ironiczny luz, aneksja codziennoÊci
przez procesualne dzie∏a sztuki, gesty absurdalne
z punktu widzenia zwyk∏ego cz∏owieka wià˝àce
si´ z tradycjà ruchu Fluxus. W 1977 r. wspó∏pra-
cowa∏ w Galerii Akumulatory 2 w Poznaniu nad
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Marianna Konarska

Adam Kalinowski, 
Podniebny Hamak, 2001, model, 
Japan Design Foundation, 
Osaka, Japonia

Adam Kalinowski, Podniebny Tor Kolejowy, model, 2004

Adam Kalinowski jest autorem kilkunastu monumentalnych

ruchomych realizacji przestrzennych, które zbudowa∏ 

w∏asnor´cznie stosujàc technologi´ konstrukcji stalowych.

W przestrzeni publicznej umieszcza instalacje, w których

widz znajdujàcy si´ w ruchomej cz´Êci dzie∏a mo˝e 

zajmowaç pozycj´ zale˝nà od si∏y i kierunku wiatru 

w danej chwili. Konstrukcje Kalinowskiego - to antypomniki1

- w przeciwieƒstwie do pomników organizujàcych ludzi 

wokó∏ nieruchomych mitów. Ostatnio projektuje ˝ywe 

rzeêby z ziemi poroÊni´tej trawà, zmieniajàce si´ w czasie,

wymagajàce troski i piel´gnacji.

˚ywa rzeêba 
i antypomniki 
Adama Kalinowskiego



Festiwalem Fluxusu, w 1986 r. obroni∏ prac´ magi-
sterskà na UAM analizujàcà semantyk´ dzie∏ arty-
stów Fluxusu, a w 2000 r. wystàpi∏ w filmie po-
Êwi´conym Fluxusowi (Spotkanie Fluxus, 
TVP 2000). W sposób twórczy Kalinowski nawià-
zuje do dwudziestowiecznej artystycznej dialekty-
ki ruchu i umocowania (dos∏ownego i mentalne-
go), dialektyki przedmiotu i konstrukcji. W 1998 r.
Adam Kalinowski za∏o˝y∏ Fundacj´ Artystycznà 
im. Tadeusza Kalinowskiego, która zajmuje si´
promocjà twórczoÊci Anny Cyronek i Tadeusza 
Kalinowskiego oraz innych przedstawicieli polskiej
sceny artystycznej.

Inny wymiar hamaka
W 1932 r. Duchamp u˝y∏ nazwy „mobil” wo-

bec obiektów Caldera, które odtàd mia∏y kon-
strukcj´ opartà na równowadze wielu podwieszo-
nych elementów. Ruchome elementy – jak rucho-
me fizyczne oraz mentalne punkty widzenia.
Zmieniajàce si´ szybko w XX w. paradygmaty arty-
styczne i polityczne „wyprodukowa∏y” mobilny
mentalnie podmiot, podwa˝ajàcy stabilne kon-
wencje. Od po∏owy lat 90 Kalinowski tworzy∏
obiekty nap´dzane motoreduktorami, których elementy zmienia∏y swoje po∏o˝enie w d∏ugich interwa∏ach
czasowych, a nast´pnie, poczàwszy od Ziemskiego Statku (1997), konstruuje przezroczyste obiekty o dyna-
micznej charakterystyce przeznaczone na otwartà przestrzeƒ. W 1998 r. Kalinowski zbudowa∏ i zawiesi∏
przestrzenny obiekt mi´dzy trzema masztami zwieƒczonymi Êmig∏ami wiatraków. Pokój Ob∏oków – prosto-
pad∏oÊcian o kraw´dziach z metalu i Êcianach cz´Êciowo z siatki, a cz´Êciowo z tkaniny z koncentrycznymi
otworami – ca∏oÊç lekka i a˝urowa. W 2000 r. mi´dzy trzema masztami zawiesi∏ Podniebny Hamak – me-
talowe a˝urowe siedzisko o formie przypominajàcej ponaddêwi´kowe samoloty. Za to dzie∏o otrzyma∏ rok
póêniej Bràzowy Medal na 10. Mi´dzynarodowym Konkursie Projektanckim w Osace (2001). Te dwie prze-
strzenne konstrukcje o boku d∏ugoÊci 6 m sà projektami dla realizacji o wymiarach kilkakrotnie razy wi´k-
szych. W instalacjach tych widz mo˝e zajàç miejsce w „pokoju” lub „hamaku” i dzi´ki linom i przek∏adniom
mo˝e wznieÊç si´ w obiekcie nad ziemi´. Wtedy dopiero nast´puje zasadnicza cz´Êç procesu artystyczne-
go. Zale˝nie od tego, z której strony wieje wiatr i z jakà si∏à, dzi´ki wiatrakom napr´˝ajà si´ lub luzujà liny,
na których zawieszone sà obiekty – hamak i pokój. Czasem prze∏o˝enie ruchu
tylko jednego wiatraka powoduje napr´˝enie tylko jednej liny, czasem uk∏ad
wiatrów jest taki, ˝e kr´cà si´ dwa wiatraki w ró˝ne strony, czasem nawet
trzy. Osoba w obiekcie znajduje si´ z w∏asnej woli, a jednak doÊwiadcza te-
go, ˝e zajmuje takà pozycj´, jakà wyznaczajà si∏y natury. Wolny racjonalny
podmiot jest poddany grze si∏ zewn´trznych. Na ile mo˝na byç tylko obser-
watorem w szybko zmieniajàcym si´ Êwiecie, a na ile trzeba w∏aÊnie byç tyl-
ko zrelaksowanym obserwatorem ze spokojem uczestniczàcym w naturze?
Uczestniczàcym dzi´ki technicznie zaawansowanej instalacji artysty! Taka jest
w∏aÊnie artystyczna dialektyka techniki i natury w dzie∏ach Kalinowskiego.

Ucho w przestrzeni
Jerzy Truszkowski wnikliwie analizuje rzeêb´ Wielkie Ucho, najwi´kszà re-

alizacj´ ze znajdujàcych si´ w zbiorach CRP Oroƒsko: Wchodzàc do Parku
Rzeêby Centrum Rzeêby Polskiej w Oroƒsku od strony ruchliwej szosy mo˝na
zauwa˝yç prac´ Kalinowskiego zrealizowanà wiosnà i latem roku 2005. Na
tle drzew nad ∏àkà – olbrzymie ucho w przestrzeni. W∏aÊciwie „rysunek” ucha
wykonany przy pomocy gi´tych rur podwieszonych do kratownicy, która z ko-
lei unosi si´ w powietrzu dzi´ki czterem linom i czterem podporom. Konstruk-
cje szeÊcianów ró˝nej wielkoÊci zawieszone na ró˝nych g∏´bokoÊciach i ró˝-
nych wysokoÊciach. G∏oÊniki umieszczone na kraw´dziach szeÊcianów. Czte-
ry odciàgi utrzymujà konstrukcj´, która zdaje si´ byç olbrzymià scenà przezna-
czonà dla emisji dêwi´ków i dla prezentacji olbrzymiego wizualnego symbo-
lu zmys∏u s∏uchu.

Klasyczne pomniki i wielkie budowle umieszczano centralnie na i dooko∏a
placów po to, by organizowaç wokó∏ nich przestrzeƒ fizycznà i przestrzeƒ
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Adam Kalinowski, Jàdro, drewno, 
balony z gazem, 400 x 400 cm, 
transmisja; Galeria Miejska 
Arsena∏ w Poznaniu, 2002

Adam Kalinowski, 
Podniebny Cylinder, bambus, 
balony z gazem, 1600 x 1000 cm, 
otwarcie Traktu Galeryjnego, 
Poznaƒ, 2004



mentalnà. MyÊl obywatela mia∏a zatrzymy-
waç si´ na symbolach w∏adzy lub ideologii,
napotykajàc figury nie do ruszenia i Êciany
nie do przebicia. Plac by∏ scenà, a bramy bu-
dynków by∏y wejÊciami do kolejnych scen, na
których odgrywano spo∏eczne dramaty.2

Balonowe uk∏ady
otwarte

Od 2002 r. Kalinowski tworzy elastyczne
a˝urowe konstrukcje z listewek czy z bambu-
sa które wype∏nione balonami lateksowymi sà
pe∏nione helem lub wodorem. Taki charakter
mia∏ Podniebny Kubik czy bardziej z∏o˝ony
projekt Jàdro (oba zrealizowane w 2002 r.),
gdzie w unoszàcym si´ w powietrzu obiekcie
o kszta∏cie wielkiego a˝urowego szeÊcianu
by∏y zainstalowane 4 kamery, z których sz∏a
na ˝ywo projekcja do galerii na kubik zbudo-
wany z ekranów. Podobnymi w charakterze
konstrukcjami sà Podniebny Cylinder i Ga∏àz-

ka. W obu projektach zastosowano ró˝nej Êrednicy ˝erdzie bambusowe i du˝e trójstopowe przezroczyste ba-
lony. Podniebny Cylinder to ca∏kiem spora realizacja o wysokoÊci oko∏o 16 m i Êrednicy 10 m o nieusztyw-
nionej konstrukcji, sk∏adajàcej si´ z trzech bambusowych kr´gów po∏àczonych jedynie linkami, do których 
na ca∏ej wysokoÊci by∏o przywiàzanych 200 sztuk trójstopowych przezroczystych balonów wype∏nionych 
wodorem technicznym, wykonujàca swój podniebny taniec inaugurujàcy Noc Muzeów w maju 2004 r.
w Poznaniu. Z kolei 15-metrowa Ga∏àzka zrealizowana w 2009 r. w I-Park, CT w USA, promujàcym posta-
wy proekologiczne, jest ˝artobliwà grà ze skalà i dziewiczym otoczeniem, w którym jest usadowiony park.
Te „jednodniowe rzeêby” Kalinowskiego (gdy˝ ostatnia faza prezentacji trwa zazwyczaj jeden dzieƒ) sà
przyk∏adem „uk∏adów otwartych” b´dàcych antytezà „uk∏adów zamkni´tych”, form upodobnionych i za-
le˝nych w du˝ym stopniu od czynników naturalnych, jak s∏oƒce i wiatr, o czym pisze artysta w tekÊcie Prze-
zroczyste Symbole3.

W styku z nieskoƒczonoÊcià
Innà kategorià projektów sà Podniebne Tory Kolejowe, w których artysta proponuje u˝ycie realnych pod-

k∏adów z szynami, które by∏yby podwieszone w powietrzu przy pomocy lin i dêwigarów lub wertykalnie
osadzone w ziemi. Jeden z projektów z tego cyklu by∏ finalistà konkursu LICC w Londynie w 2008 r. w ka-
tegorii rzeêba. Brytyjska kuratorka Karen Ingham opisywa∏a instalacj´: Czysta ˝ywio∏owoÊç i zabawowoÊç
„Podniebnego Toru Kolejowego” oznacza artystycznà zdolnoÊç zobaczenia nadzwyczajnego w zwyczajnym,
b´dàcà êród∏em nieustannej reinwencji i rewitalizacji, która ma charakter interdyscyplinarny i w coraz wi´k-
szym stopniu globalny. Instalacja KALINOWSKIEGO powsta∏a jako rozwini´cie dzieci´cej mi∏oÊci do miniatu-
rowych kolejek elektrycznych i nieskoƒczonych mo˝liwoÊci aran˝acji uk∏adów torów kolejowych, które trak-
tuje jako rodzaj abstrakcyjnych rysunków. Zwiàzki pomi´dzy modelem i rzeczywistoÊcià, kwestia skali i real-

noÊci wyimaginowanych Êwiatów, sà rozgrywane
w tej wybuja∏ej pracy, która wydaje si´ unosiç
w powietrzu, wolna od ograniczeƒ grawitacji
i zdrowego rozsàdku. Faktycznie przyziemny
i ukryty tor kolejowy, nale˝àcy do niewidzianego
i nieu˝ywanego pejza˝u, nagle przekszta∏cony
pozostaje, zgodnie ze s∏owami artysty, w „dra-
matycznym punkcie styku z nieskoƒczonoÊcià”.4
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Park z Kolorowego Piasku,
Warszawa, 2009, detal

Park z Kolorowego Piasku, 
kolorowy piasek, p∏yta osb, 
1550 x 1100 x 150 cm,
Warszawa, 20 lipca 2009

Na dole od lewej:

Park z Kolorowego Piasku,
Warszawa, 26 sierpnia 2009

Park z Kolorowego Piasku,
Warszawa, 26 sierpnia 2009, detal



T´cza na ziemi
Zupe∏nie inne pole zainteresowaƒ artysty wyra˝a si´ w pro-

jektach Park Do Chodzenia Na Boso, wyró˝niony w Japonii na
XII International Design Competition w Osace (2004), którego
istotà jest po∏àczenie prostej ikonologii z doÊwiadczeniem czy-
sto sensualnym, jakim jest dotyk oraz Park z Kolorowego Pia-
sku, który powsta∏ w Warszawie w 2009 r. na wybrze˝u Wis∏y
w ramach festiwalu Transform, gdzie u˝yto 60 ton kolorowe-
go i naturalnego piasku i p∏yty drewnianej. Kolorowy piasek
jest elementem dystynktywnym i jednoczeÊnie interaktywnym;
widzowie chodzàc po parku, najlepiej na boso, mieszajà kolo-
ry zw∏aszcza na granicy plam piasku tak, ˝e pojawià si´ jego
nowe barwy, np. na styku czerwonego z niebieskim powsta∏
fiolet, piasek ˝ó∏ty zmieszany z czerwonym da∏ kolor pomaraƒ-
czowy itp. Z biegiem czasu dosz∏o do pewnego wymieszania i zatracenia intensywnoÊci plam kolorowego
piasku, ale z drugiej strony powsta∏a nowa jakoÊç kompozycyjna koloru, który p∏ynnie przechodzàc jeden
w drugi, przypomina rozk∏ad Êwietlnego widma i w zaskakujàcy sposób pi´knie po∏àczy∏ si´ z nadwiÊlaƒ-
skim pejza˝em – widz dos∏ownie brodzi∏ po piasku w kolorach t´czy na ziemi. By∏oby to wed∏ug autora po-
niekàd przywo∏aniem psychodelicznej, hipisowskiej utopii dzieci kwiatów. Projekt ten tak˝e cz´Êciowo na-
wiàzuje do buyesowskiej koncepcji rzeêby spo∏ecznej.

Piel´gnujàc rzeêb´
Âledzàc prawie dwie dekady twórczoÊci Adama Kalinowskiego zobaczymy wyraêny lejtmotyw, jakim jest

koncepcja ˝ywej rzeêby jako fenomenu konstrukcyjnego i mentalnego. W tekÊcie z 2009 r. artysta pisze:
Koncepcja ˝ywej rzeêby interesowa∏a mnie od po∏owy lat 90.; najpierw by∏y to obiekty nap´dzane mini sil-
nikami elektrycznymi z motoreduktorami, które zmienia∏y po∏o˝enie elementów obiektu w bardzo powol-
nych cyklach; póêniej projekty na otwartà przestrzeƒ przy u˝yciu turbin wiatrowych czy wiatru jako si∏y
sprawczej, tworzàce rodzaj „jednodniowej rzeêby”. Teraz ˝ywa rzeêba to koncept formy polegajàcy na u˝y-
ciu elementów konstrukcyjnych, który mo˝e obejmowaç tak˝e interwencj´ w powierzchni´ ziemi przy wy-
korzystaniu wegetujàcych roÊlin, np. trawy czy kwiatów, które po∏àczone w jeden obiekt umieszczony
w przestrzeni publicznej wymagajà prostej opieki, na którà mo˝e si´ sk∏adaç udzia∏ widzów wolontariuszy
przy podlewaniu roÊlin, którymi sà obsadzone elementy rzeêby czy te˝ przy ich przycinaniu. Mo˝e to wy-
tworzyç rodzaj spo∏ecznego rytua∏u, a w efekcie uczucia empatii i poczucia odpowiedzialnoÊci za pewien
symbol, który jednoczeÊnie jest jak ˝ywy organizm; wymaga dba∏oÊci i pewnej niewielkiej opieki by nie zgi-
nà∏ i nie sta∏ si´ symbolem opuszczenia i upadku.

W koƒcowym fragmencie autor komentuje najnowsze realizacje, m.in. Grób, który powsta∏ na S∏owacji
w ramach XV Festiwalu Socha a Obiekt w Bratys∏awie i planowany projekt Dom-Drzewo b´dàcy fuzjà formy
drzewa, budynku i jakby tuby-teleskopu, gdzie przez warstwy poroÊni´te trawà widz b´dzie móg∏ obserwo-
waç niebo. Dzie∏o sztuki zgodnie ze s∏owami autora staje si´ symbolicznym „instrumentem” (nie narz´-
dziem)…, na którym mo˝na graç, jak i z którym mo˝na graç (o sens naszego cz∏owieczeƒstwa), a tworzenie
sztuki to nie-perfekcyjne tworzenie ˝ycia. Grób, najnowsza praca artysty, powsta∏a nie bez sprzeciwu zacho-
wawczego s∏owackiego organizatora, wystraszonego (?) funeralnym tytu∏em, który próbowa∏ ograniczyç ska-
l´, jak i akt nazwania realizacji zgodnie z wolà autora. Jakkolwiek realizacja na S∏owacji wyglàda jak rozwini´-
cie projektu o tej samej nazwie, który powsta∏ w I-Park w USA w 2009 r., to jednak u˝ycie trawy wiele zmie-
ni∏o. Zabawna i wa˝na jest dychotomia w tej pracy, a mianowicie
jest to forma, o którà trzeba dbaç jak o ˝ywy organizm; trzeba jà co-
dziennie podlewaç i przycinaç traw´ od czasu do czasu, by nie wy-
glàda∏a na zaniedbanà. Zw∏aszcza trzeba zadbaç o to, co znajduje
si´ nad powierzchnià ziemi; warstwy z p∏yty pokryte warstwà ziemi
z nasadzonà trawà, to elementy dope∏niajàce odcisk le˝àcej na pra-
wym boku postaci (tak to wyglàda z góry). Wydrà˝enie w ziemi po-
kryte trawà nie jest zbytnio nara˝one na wyschni´cie, gdy˝ czerpie
wod´ bezpoÊrednio z ziemi (symbolicznie to, co pod powierzchnià
ziemi ju˝ do niej nale˝y, jak z∏o˝one cia∏o do grobu staje si´ cz´Êcià
pejza˝u). O elementy znajdujàce si´ nad ziemià trzeba dbaç, by nie
usch∏y i nie sta∏y si´ dos∏ownym przyk∏adem opuszczenia i Êmierci.l

www.adamkalinowski.com

Przypisy:
1. Termin u˝yty przez Jerzego Truszkowskiego w kontekÊcie twórczoÊci Adama Kali-
nowskiego
2. Szerzej na ten temat – tekst Jerzego Truszkowskiego Antypomnik i sztuka publicz-
na, kwartalnik Oroƒsko, 4/2005
3. Kwartalnik Oroƒsko, 3/2002
4. Memory, Inscription, Place: Landscape as a Transformational Process, UK, 2008;
patrz te˝ tekst Jerzego Truszkowskiego o sztuce artysty Antypomniki, Arteon 12/2005
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Adam Kalinowski, Ob∏ok 2, 2010,
projekt formy z metalu 
lakierowanej na kolor 
widma Êwiat∏a bia∏ego

Adam Kalinowski, Grób, 2010, trawa, 
p∏yta osb, 900 x 400 x 180 cm
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