
Find Art

Tytuł projektu Translocal: Museum as Tool-
box nie poddaje się prostemu przekładowi 
na język polski. Można go spolszczyć tak: 
„Ponad-lokalnie: Muzeum jako skrzynka  
z narzędziami”. Pomysł powstał w 2015 
roku, gdy pięć muzeów sztuki współ- 
czesnej, zlokalizowanych w pięciu cokol-
wiek peryferyjnych miastach Europy, 
zdecydowało się badać nowe formy komu-
nikacji z publicznością: poprzez niestandar-
dowe formy wystawiennicze, innowacyjne 
formaty edukacyjne i niecodzienne fora 
wymiany doświadczeń. To właśnie są nowe 
narzędzia dla muzeów, które współtworzą 
młodzi, kuratorzy, edukatorzy i artyści 
skupieni wokół Kunsthaus Graz,  
KUMU Tallinn, MSU Zagrzeb, Muzeion  
Bozen / Bolzano i Muzeum Sztuki w Łodzi. 
  Projekt Museum as Toolbox koncentruje 
się na szczególnie problematycznej dla 
muzeów grupie publiczności – młodzieży 
i młodych dorosłych w wieku 15–25 lat. 
Pierwszym wyzwaniem jest jej nieobec-
ność. W tym wieku młodzież już uchyla 
się od szkolnej sztampy wizyt w muzeach, 
a nie sięga jeszcze po muzealną ofertę 
razem z własnymi dziećmi. Staje się zatem 
muzealną „nie-publicznością”. Drugie wy-
zwanie to jej odmienne strategie komu-
nikacyjne, włączające na równych prawach 
to, co formalne i to, co nieformalne, to 
co językowe i to, co niewerbalne, kontakt 
twarzą w twarz i komunikację zapośred-
niczoną poprzez sieć. Ta różnorodność 
znalazła odbicie w interaktywnym i interdy-
scyplinarnym charakterze projektu  
w każdym z pięciu muzeów. 
  Geograficzna, językowa i historyczna 
różnorodność doświadczeń młodych ludzi 
z Grazu, Tallinna, Zagrzebia, Bozen/Bolzano 
i Łodzi, zaproszonych do współpracy przez 
poszczególne muzea, sprawiła, że „narzę-
dzia” wypracowane w projekcie są fak-
tycznie wielorakie. Współpraca toczyła się 
równolegle na trzech poziomach – edu- 
kacyjnym, kuratorskim i komunikacyjnym. 
Projekt rozpoczęła faza badawcza, na którą 
złożyły się kwestionariusze internetowe, 
rezydencje kuratorów, artystów i eduka-

torów, wielomiesięczne warsztaty z młody-
mi ludźmi, wreszcie – konferencja, konfron-
tująca doświadczenia partnerów.
  Jednym z efektów projektu Museum  
as Toolbox jest wędrująca ekspozycja, 
której elementy pojawiają się w 2017 roku 
w każdej z pięciu instytucji muzealnych.  
W każdym miejscu zostanie zaadaptowana 
tak, by odpowiadać historię konkretnej ko- 
lekcji, budynku, lokalnego kontekstu. Wy- 
stawa Find art to wersja przygotowa-
na przez 18 członków nieformalnego, 
młodzieżowego klubu Muzeum Sztuki  
w Łodzi, jaki wyłonił się w trakcie projektu. 
To również jeden z jego efektów. 
  Ekspozycja Find art zestawia prace  
z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, odwołu-
jące się do tematu komunikacji. Jej trój- 
dzielny porządek zrodził się w maju 2016 
r. podczas rezydencji Aldo Giannottiego, 
włoskiego artysty pracującego w Wiedniu, 
który zaproponował młodzieży działania 
dotyczące obecności sztuki w przestrzeni 
publicznej – jak jej szukać i jak ją znaleźć? 
Dwa inne pytania, które stawiają młodzi 
kuratorzy, to: „Kiedy w muzeum będzie 
można dotykać eksponatów?” oraz „Kiedy 
sztuka współczesna zestarzeje się?”. 
Wystawa Find art jest projektem partycypa-
cyjnym: scenariusz wystawy oraz teksty 
ekspozycyjne są efektem kolektywnej pracy 
zespołu młodych kuratorów.
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Translating the title of the Translocal: Muse-
um as Toolbox project into Polish is a very 
difficult task. One of the ways to do that 
would be ‘Beyond the Local: Museum as  
a Set of Tools’. The idea of the project was 
born in 2015, when five museums of con-
temporary art, situated in slightly peri- 
pheral European cities, decided to inves-
tigate new forms of communication with 
their publics: non-standard ways of exhib-
iting, innovative educational workshops, 
fresh platforms of knowledge exchange. 
This is what we mean by new tools for the 
museum – tools co-created by youngsters, 
curators, educators and artists from  
Kunsthaus Graz, KUMU Tallinn, MSU  
Zagreb, Muzeion Bozen / Bolzano and 
Muzeum Sztuki Łódź.
  The Museum as Toolbox project focuses 
on a particularly difficult museum public – 
teenagers and young adults between  
15 and 25 years old. The first challenge 
concerning this group is its absence in mu-
seums. At this age youngsters often reject 
the rigour of organized school visits in mu-
seums, and it will take some time before 
they come back to museums with their 
own children. Thus this group becomes  
a ‘non-public’. The second challenge is cre-
ated by distinct communicative strategies 
practiced by this group – engaging equally 
the formal and informal, the spoken and 
unspoken, direct contact and mediated 
experience through various web channels. 
This diversity was mirrored by the interac-
tive and interdisciplinary character of the 
project realized in each of five museums. 
  The geographical, linguistic and historic 
diversity of the experience of young people 
from Graz, Tallinn, Zagreb, Bozen /Bolzano 
and Łódź, who were invited to cooperate 
with the aforementioned institutions, con-
tributed to the diversity of tools, which have 
been invented. The cooperation between 
the institutions was developed on three 
levels simultaneously: educational, curato-
rial, and on the level of marketing strategy. 
A project began with research phase, which 
included Internet questionnaires, curatorial, 

artistic and educational residencies, work-
shops with young people, and a conference 
comparing the experiences of the five insti-
tutions, initiated the project. 
  One of the effects of the Museum as 
Toolbox project is a travelling exhibition 
presented at each of the institutions in 
2017. It will be adapted to the hosting  
institutions in order to tell the story of  
a specific collection, building, and location. 
The Find art exhibition was prepared by the 
eighteen participants of the informal youth 
club of the Muzeum Sztuki Łódź, which 
came to being during the project and it is 
one of its effects also. 
  Find art show juxtaposes specific works 
from the collection of the Muzeum Sztuki 
Łódź  that deal with the topic of commu-
nication. Its three-part structure was de-
veloped in May 2016, during the residency 
of Aldo Giannotti, an Italian artist based in 
Vienna. He asked the participants to reflect 
on the role of art in public spaces: where 
should one look for public art? Where can 
one find it? The other questions the young 
curators ask are: ‘When will museums allow 
visitors to touch the presented objects?’ and 
‘When will contemporary art get old?’. 
  Find art is a participatory project – 
– the script and texts of the exhibition are 
the effect of the collective work of young 
curators. 

ŚCISKAM ludziom dłonie podczas pierw- 
szego spotkania. Dotykam kotów i psów, 
ubrań, sztućców, przycisków, ciasta wygnia-
tanego na kluski i miękkich kocyków. Czuję 
rękami, całym ciałem, dla przyjemności  
i żeby coś poznać. 
  Mnie dotyka płacz dziecka i krytyka. 
Dotykają mnie sytuacje rodzinne, memy, 
brak szacunku i błędy ortograficzne. 
  Nie wolno dotykać ognia, przewodów 
wysokiego napięcia, ostrza noża, używek 
przed ukończeniem 18 lat i umytych okien. 
  W muzeum nie wolno dotykać sztuki. 
Ale sztuka dotyka.

I SHAKE hands with people that I meet for 
the first time. I touch cats and dogs,  
clothes, cutlery, buttons, dough and soft 
blankets. I feel with my hands, my whole 
body. It gives me pleasure and knowledge. 
  I’m touched by a sound of a crying 
baby and by critical words. I feel touched 
by family issues, memes, lack of respect, 
and grammar mistakes.
  You mustn’t to touch fire, electric wires, 
edge of a blade, certain substances till you’re 
18, and windows that were just cleaned.
  You’re not allowed to touch art in  
a museum. But you can be touched by art.

SZUKAM towarzystwa, czasu, sukienki na 
bal gimnazjalny i sensu życia. Znajduję przy 
literach Manu, na Piotrkowskiej, pod Sas-
polem i u siebie na osiedlu.
  Znajduję miejsce, żeby usiąść ze zna-
jomymi. Kawiarenka, coś z jedzeniem, na-
leśniki, kebab. Znajduję miejsce, w którym 
umawiam się na rolki, na rowery, na siat-
kówkę.
  Szukam tam, gdzie nie ma tłumów, 
hałasu, zimna i smrodu. Nie ma też sensu 
życia. Szkoda, trudno.
  Czy można szukać tam sztuki? Czy 
można znaleźć tam sztukę?

I LOOK fOR some time, looking for com-
pany, for a dress suitable for a school ball, 
and for the meaning of life. I find some of 
these things next to the Manu letters, on 
Piotrkowska Street, next to the Saspol, and 
on my own yard. 
  I find a place to spend time with 
friends. A cafeteria, a joint with some 
food, pancakes, a kebab. I find the right 
place to go roller-skating or biking, to play 
volleyball.
  I look in places that are not crowded, 
not noisy, not too cold and stinky. Where 
there’s no meaning of life neither. It’s a pity 
but whatever. 
  Can you look for art there? Can you 
find art there?

NA STAROŚć mam pomarszczoną twarz 
i różowawe włosy. Ale zachowuję optymizm 
i cieszę cię z każdego dnia, mimo słabej 
odporności. 
  Mam dwanaścioro wnucząt, stado 
psów i bibeloty. Wciąż myję okna i wieszam 
firanki, albo steruję wysuwaniem mebli 
ze ścian za pomocą głosu. Niczego nie 
pamiętam i wygrzewam się w koronkowej 
pościeli. Mam łańcuszek do okularów. Chy-
ba, że stać mnie na operację oczu. 
  Nie tylko ja się starzeję. Dyskietki 
i płyty CD już się zestarzały. Podobnie 
maszyna do pisania, telefon stacjonarny, 
telegazeta i kaseta wideo. Oraz tapety na 
ścianach, piosenki Maryli i obchodzenie 
imienin.
  Jaka jest starość sztuki współczesnej?

I’M OLD so my face is wrinkled and my hair 
is pinkish. But I’m optimistic and looking 
forward to another day despite of weak 
health.
  I have a dozen of grandchildren, a herd 
of dogs, and endless bric-à-brac. I do my 
windows cleaning and put on new curtains 
all the time. Or I control arrangement of 
the furniture coming out of walls remo-
tely just with my voice. I don’t remember 
anything and I spend whole days in fancy 
bed sheets. I have a chain that holds my 
glasses. Or maybe I can afford corrective 
eye surgery.
  I’m not the only thing that’s getting 
old. Floppy discs and CD records became 
old already. A typewriter, a landline phone, 
teletext, VHS, wallpapers, songs by Maryla 
Rodowicz, and celebrating your name day – 
– all of them are old and out of fashion.
  So what will be the old days of  
contemporary art?

Teksty ekspozycyjne powstały metodą verbatim podczas 
warsztatów twórczego pisania dla młodych kuratorów.

Walltexts has been written by young curators utilising 
verbatim method during creative wiriting workshop.

WYDARZENIA TOWARZYSZąCE 

31.05, g. 17:17
Oprowadzanie kuratorskie. Prowadzą 
młodzi kuratorzy z projektu Museum as 
Toolbox.

7.06, g. 17:17 
Oprowadzanie kuratorskie.

14.06, g. 17:17
Oprowadzanie kuratorskie.

24.06, g. 11:11 i 13:13
„Find Art” – warsztat dla dzieci. Prowadza-
nie: Agnieszka Wojciechowska-Sej / Maja 
Pawlikowska i młodzi kuratorzy z projektu 
Museum as Toolbox.

28.06, g. 17:17
Oprowadzanie kuratorskie.

27.08, g. 17:17
Finisaż – oprowadzanie kuratorskie.

RELATED EvENTS

May 31 at 5:17 p.m.
Guided tour by young curators  
participating in Museum as Toolbox  
project.

June 6 at 5:17 p.m.
Guided tour.

June 14 at 5:17 p.m.
Guided tour.

June 24 at 11:11 a.m. and 1.13 p.m.
‘Find Art’ – workshop for children run by 
Agnieszka Wojciechowska-Sej / Maja  
Pawlikowska and young curators participa-
ting in Museum as Toolbox project.

June 28 at 5:17 p.m.
Guided tour.

August 27 at 5:17 p.m.
Guided tour on the last day of the show. 
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ALDO GIANNOTTI przyjechał do Łodzi  
w maju 2016 na rezydencję artystyczną  
w projekcie Toolbox. Zaprosił młodych ucze- 
stników projektu do interwencji w prze- 
strzeni publicznej. Wykorzystując czcionkę 
zaprojektowaną dla identyfikacji wizualnej 
Muzeum Sztuki w Łodzi, wspólnie wydru- 
kowali plakaty z 26 literami łacińskiego 
alfabetu i trzema znakami interpunkcyj- 
nymi. Opracowali prostą instrukcję: litery 
należy zestawić w słowa, słowa w komu-
nikaty i oznajmić coś światu w przestrzeni 
publicznej.
  Prototypowe działanie wydarzyło się 
25 maja 2016 obok Miejskiego Punktu Kul-
tury Prexer–UŁ, ul. Pomorska 39. Młodzież 
zmieniła instalowanie haseł w akcję  
artystyczną: przez megafon, przyciągając 
uwagę przechodniów i pasażerów tramwa-
jów, stłoczonych w ulicznym korku. Jedno 
z haseł to pozornie przypadkowe litery  
na plakatach ułożonych w prostokąt. 
Wszystkie te litery są pierwszymi literami 
imion uczestników akcji. Pośród nich trzy 
układają się – w skośnej linii – w słowo ART. 
Obok instrukcja: „Find art”. Znajdź sztukę.

ALDO GIANNOTTI arrived for his residency 
in Łódź in May 2016. He asked young  
participants of the Toolbox project to  
intervene in public spaces. Together they 
printed large posters with 26 letters and 
a three punctuation marks using the font 
designed for Muzeum Sztuki w Łodzi. The 
manual was simple: create words out of 
the letters and sentences out of the words 
in order to make a statement of some kind 
in the public space.
  The prototype was installed on 25th of 
May 2016 in a building of City Culture Point 
Prexer–UŁ, on 39 Pomorska Street. Howev-
er, the young participants turned the pro-
cedure of installing the signs into an artistic 
performance – using a megaphone to draw 
the attention of passers-by and tram pas-
sengers. One of the slogans looked like ran-
dom letters shaped in a rectangular plane. 
All of the letters are the first letters of the 
participant’s names. Diagonally, three of 
them form the word ART. There was an 
instruction next to it: ‘Find art’. 

NA ZDJĘCIU OD LEWEJ /  
ON THE PHOTO fROM THE LEfT:
Stoją / standing: Julia Kaczmarek,  
Sabina Bałulis, Julia Lewańska,  
Helena Sej, Jagoda Sydor, Maria Dorenda, 
Zuzanna Masierek, Matylda Suska,  
Agnieszka Wojciechowska-Sej,  
Magdalena Płaczek, Michał Kropiwnicki;  
z przodu / in the front: Dominika Grzelak, 
Aldo Giannotti 
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1 Dominika Grzelak
2 Dominika Grzelak, Julia Lewańska, Michał  
 Kropiwnicki, Helena Sej
3 Julia Lewańska, Jagoda Sydor, Dominika Grzelak,  
 Helena Sej
4 Helena Sej, Michał Kropiwnicki
5 Sabina Bałulis, Maria Dorenda, Julia Kaczmarek, 
 Helena Sej, Julia Lewańska, Dominika Grzelak,  
 Jagoda Sydor
6 Julia Kaczmarek
7 Aldo Giannotti
8 Witryna Prexera z hasłem młodych / The Prexer 
 window with a youngsters’ slogan
9 Julia Kaczmarek, Helena Sej, Dominika Grzelak,  
 Julia Lewańska, Michał Kropiwnicki, Maria Dorenda
10 Łukasz Zaremba, Aldo Giannotti
11 Instalacja hasła / An instalation of a slogan
12 Instalacja hasła / An instalation of a slogan
13 Julia Kaczmarek
14  Makieta wystawy / Exhibition model
15 Maria Dorenda
16 Ręcznie pisany tekst na ścianie galerii / A hand-made  
 walltext
17 Michał Kropiwnicki, Sabina Bałulis, Maria Dorenda,  
 Zuzanna Masierek, Julia Lewańska, Helena Sej
18  Maria Dorenda
19 Weronika Ławniczak
20 Dominika Grzelak
21 Michał Kropiwnicki


