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/ Gos Łapńsa /
„Homer” 
jest strukturą przeznaczoną na jedną osobę, zbudowaną 
w ciągu jednego dnia z przeważnie znalezionych 
materiałów oraz noża jako jedynego narzędzia...

/ Mar Sołty /
„up – chwila, w której coś się kończy, ktoś lub coś 
przestaje istnieć” (ze Słownika Języka Polskiego).

/ orza: 
Wydł Inemów ASP 
im. Jan Mat w Krae /
ulotny pomysł... chwilowy kurator: Mariusz Sołtysik
wyjątkowy współorganizator: Mariusz Front
tymczasowy dokumentalista: Rafał Pogoda
DziękujeMY wszystkim miłym i pomocnym osobom 
w realizacji  poszczególnych działań.

/ OPCJA ULOTNA /
Wystawa jaką proponuje Galeria Opcja pt. „Opcja Ulotna” 
organizowana przez OPCJĘ Galerię Wydziału Intermediów 
w Krakowie ma charakter działań efemerycznych. 
Zaproszeni artyści poproszeni zostali o przygotowanie 
i wybranie miejsca do swoich działań, które powinno się 
znajdować w przestrzeni publicznej miasta Krakowa. 
Ma ono zwrócić uwagę na tymczasowość i nietrwałość 
ludzkich działań. Jest to pytanie do artysty i widza 
o podjęcie dialogu. Liczymy, że nasze wydarzenie będzie 
stymulować i zachęcać do wzajemnej komunikacji 
i otwartości w czasach „podziałów i stawiania murów”.

Synonimy do słowa efemeryczny:
chwilowy, doraźny, efemerydalny, krótki, krótkotrwały, 
niedługi, niestały, nietrwały, nikły, okresowy, prowizoryczny, 
przejściowy, przelotny, przemijający, przemijalny, szybko 
psujący się, tymczasowy, ulotny, zwiewny, krótkookresowy, 
krótkoterminowy, czasowy, dorywczy, kampanijny, sezonowy, 
krótkowieczny, chwiejny, niepewny, niestabilny, incydentalny, 
jednostkowy, nieczęsty, nieliczny, nieregularny, niespotykany, 
rzadki, rzadko spotykany, sporadyczny, wyjątkowy, 
odosobniony, pojedynczy, unikatowy, przygodny, szybki, 
złudny

/ Wojh ajk /
„9 zaców Pitwa Pare pku 
soh owy”...     

/ Kryz mi / 
„Bez łu”
8 kwietnia to dzień kameralnego pleneru, podczas którego 
Krzysztof Maniak wraz z zaprzyjaźnionym artystą zrealizują 
�lm wideo. Film – oparty o dokumentacje drobnych gestów 
i sytuacji tworzonych przez Maniaka – oglądać będzie 
można w dniach (10–14 kwietnia w Galerii Opcja 
przy ul. Krzemionki 30). 
Po zakończeniu wernisażu i zarazem �nisażu wystawy 
„Opcja Ulotna”, który odbędzie się 14 kwietnia, wszystkie 
oryginalne kopie �lmu (a także materiały wyjściowe) 
zostaną utracone. 

/ Tom Matk /
„Na ChiĘ”

/ AG /
zdecydowany niezdecydowanie...

/ Dom Set /
„Two im” 
Działanie efemeryczne skupione wokół dychotomii 
narodowości i mitologii polsko żydowskiej.Obecność ciała 
podzielonego tworzy interwencje zakłócającą, łamiącą 
bariery, uprzedzenia ikon�ikty. Praca jest przeskokiem 
między kiełkującą nienawiścią, różnicą kultur, 
a jednocześnie połączeniem idei wewnątrz ciała 
performera.
/
„Spah, la” 
Praca skupiona wokół, zabawy i absurdu, opisująca 
wady ludzkiego ciała oraz jego materialną strukturę. 
Działanie to jest walką z fobiami, a jednocześnie naiwną 
i nieodpowiedzialną próbą zwrócenia uwagi 
na bezcelową walkę z naszymi ograniczeniami. 
Odwracając czynność tak prozaiczną jak skok na głęboką 
wodę, artysta decyduję się na syzyfowe działanie 
prowadzące do wycieńczenia organizmu i odczucia 
nowych bodźców.

/ Dom Set /
„Two im” 
Działanie efemeryczne skupione wokół dychotomii 
narodowości i mitologii polsko żydowskiej.Obecność ciała 
podzielonego tworzy interwencje zakłócającą, łamiącą 
bariery, uprzedzenia ikon�ikty. Praca jest przeskokiem 
między kiełkującą nienawiścią, różnicą kultur, 
a jednocześnie połączeniem idei wewnątrz ciała 
performera.
/
„Spah, la” 
Praca skupiona wokół, zabawy i absurdu, opisująca 
wady ludzkiego ciała oraz jego materialną strukturę. 
Działanie to jest walką z fobiami, a jednocześnie naiwną 
i nieodpowiedzialną próbą zwrócenia uwagi 
na bezcelową walkę z naszymi ograniczeniami. 
Odwracając czynność tak prozaiczną jak skok na głęboką 
wodę, artysta decyduję się na syzyfowe działanie 
prowadzące do wycieńczenia organizmu i odczucia 
nowych bodźców.

/ Mon Skińsa /
...czeka na deszcz...

 fow is k:

/ Aura Mank /
„Zakan” / typoinstalacja
 
oraz „Na Króli s” / pop-up shop' z tkaninami /
Zapatrzeni w nowoczesne technologie, badacze Kosmosu 
ciągle dostrzegamy w tym wszystkim, że największe 
odległości wydają się dzielić człowieka od człowieka. 
O skokach miedzy historiami opowie, w formie obrazów, 
Królik. Niebylejaki królik, Królik Re-enactment, przeskoczy 
z twórczości Katarzyny Kobro, by zaprosić do pop-up shop'u 
z tkaninami.
Jednego dnia mieszkańcy Krakowa i goście Krakersa będą 
mogli otrzymać w  „sklepie bławatnym” tkaniny dekorowane 
postacią Królika Re-eanctmentu zabawki wykonanej przez 
Katarzynę Kobro dla swojej córki Niki Strzemińskiej
Dodatkowym elementem pop-up shop'u będą także 
„Światy”  wykonane przez Alicję Kujawska, tym razem 
jednak nie z opłatków, jak w polskiej tradycji ludowej, 
lecz z krakersów (żartobliwy ukłon w stronę sławnych 
krakowskich słonych ciasteczek).  

/ Mar Nov /
„SKOK” | 11 | coga aloc 
 real / experience, ready made situation, jump /

„Ten, kto wskakuje w pustkę, nie jest winien żadnego 
wyjaśnienia tym, którzy stoją i patrzą”. * 
Wyjaśnienie poprzedza koncepcję, nie jest w języku, jest 
częścią zdarzenia. Zatem przyjdź i patrz. (Tańcz). 
 *Powiedział to Jaen-Luc Godard, rozmyślając o Yvesie 
Kleinie 

/ Zuz Bodń /
„Gra  la” Popularna, dziecięca zabawa, którą zna 
każdy to prawdziwa nauka samokontroli, opanowania 
i skupienia. Może warto zatrzymać się na chwilę, 
odetchnąć i zjednoczyć się z otoczeniem?

/ Mar Pyr /
...Zostawiamy dla was wiele niezrobionych rzeczy. 
Jest jeszcze wiele do odkrycia.
O czym mówił Neil Armstrong dowódca Apollo 11 
w 1994 roku w Białym Domu?

„CRÈME DE LA CRÈME” an, SOMETHING FOR US.
Dzięki pierwszym konstrukcjom teleskopów (ok. 385 r. 
p.n.e.) można było obserwować co się dzieje na Księżycu. 
Jak wynika z różnych podań, zapisów czy przekazów 
ustnych, już w starożytności trochę tłoczno było na tym 
Księżycu! Pełno na nim wilgoci, lepkości, duchoty, 
zgnilizny. Pojawiają się, znikają i przemykają różne 
Znakomitości. Crème de la Crème!
Moje badania są skierowane na odnalezieniu 
przemykającej Śmietanki Towarzyskiej. Popijając wodę 
z Morza Spokoju, przez teleskop przy dźwiękach możemy 
dostrzec między innymi: Ptasznika, Stare Panny 
czy Paparyma, Św. Jerzego, Chłopa gnój 
rozpościerającego po polu, itd.

/ Gos Łapńsa /
„Homer” 
jest strukturą przeznaczoną na jedną osobę, zbudowaną 
w ciągu jednego dnia z przeważnie znalezionych 
materiałów oraz noża jako jedynego narzędzia...

/ OPCJA ULOTNA /
Wystawa jaką proponuje Galeria Opcja pt. „Opcja Ulotna” 
organizowana przez OPCJĘ Galerię Wydziału Intermediów 
w Krakowie ma charakter działań efemerycznych. 
Zaproszeni artyści poproszeni zostali o przygotowanie 
i wybranie miejsca do swoich działań, które powinno się 
znajdować w przestrzeni publicznej miasta Krakowa. 
Ma ono zwrócić uwagę na tymczasowość i nietrwałość 
ludzkich działań. Jest to pytanie do artysty i widza 
o podjęcie dialogu. Liczymy, że nasze wydarzenie będzie 
stymulować i zachęcać do wzajemnej komunikacji 
i otwartości w czasach „podziałów i stawiania murów”.

Synonimy do słowa efemeryczny:
chwilowy, doraźny, efemerydalny, krótki, krótkotrwały, 
niedługi, niestały, nietrwały, nikły, okresowy, prowizoryczny, 
przejściowy, przelotny, przemijający, przemijalny, szybko 
psujący się, tymczasowy, ulotny, zwiewny, krótkookresowy, 
krótkoterminowy, czasowy, dorywczy, kampanijny, sezonowy, 
krótkowieczny, chwiejny, niepewny, niestabilny, incydentalny, 
jednostkowy, nieczęsty, nieliczny, nieregularny, niespotykany, 
rzadki, rzadko spotykany, sporadyczny, wyjątkowy, 
odosobniony, pojedynczy, unikatowy, przygodny, szybki, 
złudny

/ Wojh ajk /
„9 zaców Pitwa Pare pku 
soh owy”...     

/ AG /
zdecydowany niezdecydowanie...

/ Mat Świs /
„Re:Bul ” /
Opuszczone budynki istnieją i nie istnieją jednocześnie. 
Są elementem wtopionym w krajobraz miejski, niestety 
stają się niezauważalne przez ludzi pokonujących 
codzienne trasy. Budynki te są nosicielami niekiedy 
ważnych historii i wartości. Dlatego przykrym staje się fakt, 
że przez upływ czasu porasta je kurz i powolne 
zapomnienie. Jeżeli jednak zniknęłyby na zawsze, każdy 
zauważyłby ich brak. Projekt „Re:Built it” ma na celu 
zwrócić uwagę na istnienie tych miejsc. Projekcja na 
fasadach tych budynków przywróci im utraconego ducha, 
by na te parę chwil skupić na nich uwagę przechodniów 
i mieszkańców. Będzie to również moment na re�eksję 
historyczną, która pozwoli na wskrzeszenie wspomnień 
o tych miejscach, a także pomoże ocalić je od zapomnienia.

/ Mat Świs /
„Re:Bul ” /
Opuszczone budynki istnieją i nie istnieją jednocześnie. 
Są elementem wtopionym w krajobraz miejski, niestety 
stają się niezauważalne przez ludzi pokonujących 
codzienne trasy. Budynki te są nosicielami niekiedy 
ważnych historii i wartości. Dlatego przykrym staje się fakt, 
że przez upływ czasu porasta je kurz i powolne 
zapomnienie. Jeżeli jednak zniknęłyby na zawsze, każdy 
zauważyłby ich brak. Projekt „Re:Built it” ma na celu 
zwrócić uwagę na istnienie tych miejsc. Projekcja na 
fasadach tych budynków przywróci im utraconego ducha, 
by na te parę chwil skupić na nich uwagę przechodniów 
i mieszkańców. Będzie to również moment na re�eksję 
historyczną, która pozwoli na wskrzeszenie wspomnień 
o tych miejscach, a także pomoże ocalić je od zapomnienia.

/ Mar Nov /
„SKOK” | 11 | coga aloc 
 real / experience, ready made situation, jump /

„Ten, kto wskakuje w pustkę, nie jest winien żadnego 
wyjaśnienia tym, którzy stoją i patrzą”. * 
Wyjaśnienie poprzedza koncepcję, nie jest w języku, jest 
częścią zdarzenia. Zatem przyjdź i patrz. (Tańcz). 
 *Powiedział to Jaen-Luc Godard, rozmyślając o Yvesie 
Kleinie 

/ Zuz Bodń /
„Gra  la” Popularna, dziecięca zabawa, którą zna 
każdy to prawdziwa nauka samokontroli, opanowania 
i skupienia. Może warto zatrzymać się na chwilę, 
odetchnąć i zjednoczyć się z otoczeniem?

/ Mar Pyr /
...Zostawiamy dla was wiele niezrobionych rzeczy. 
Jest jeszcze wiele do odkrycia.
O czym mówił Neil Armstrong dowódca Apollo 11 
w 1994 roku w Białym Domu?

„CRÈME DE LA CRÈME” an, SOMETHING FOR US.
Dzięki pierwszym konstrukcjom teleskopów (ok. 385 r. 
p.n.e.) można było obserwować co się dzieje na Księżycu. 
Jak wynika z różnych podań, zapisów czy przekazów 
ustnych, już w starożytności trochę tłoczno było na tym 
Księżycu! Pełno na nim wilgoci, lepkości, duchoty, 
zgnilizny. Pojawiają się, znikają i przemykają różne 
Znakomitości. Crème de la Crème!
Moje badania są skierowane na odnalezieniu 
przemykającej Śmietanki Towarzyskiej. Popijając wodę 
z Morza Spokoju, przez teleskop przy dźwiękach możemy 
dostrzec między innymi: Ptasznika, Stare Panny 
czy Paparyma, Św. Jerzego, Chłopa gnój 
rozpościerającego po polu, itd.


