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W czerwcu 2008 roku szwedzka kuratorka Torun Ekst rand wywołała inwazję polskiej sztuki współczesnej na hrab
stwo Blekinge realizując wystawę Grannar (Sąsiedzi). Elementem tej inwazji był także nasz projekt Nowelegendy
miastaKarlshamn, przygotowywany spec jal nie na tę wystawę w różnych technikach. Projektowi towa rzy szy ły 
materiały wizualne autorstwa Piotra Sze w czyka: logo typ, wydawnictwo, pocz tów ki, oka zjo nal ny button z wize
runkiem TheNewcomers. Całość pro je k tu można było oglądać na cyplu Östra Piren — we wnę trzach Politechniki 
Blekinge i wokół niej.  

Na samym brzegu morza tymczasowe miejsce pobytu znalazła rzeźba TheNewcomers symbolizująca współ
czesnych przybyszów do miasteczka. Nieoczekiwanie okazało się, że zaprojektowana przez Piotra i zbudo wa na 
przez nas rzeźba, ciepło przyjęta przez więk szość mieszkańców, według innych obraża widok na archipelag. Sta
nowić to może komentarz do aktualnej sytuacji miasteczka, zamieszkałego przez sporą grupę imigrantów spoza 
północnej i zachodniej Europy.

Małgorzata Jabłońska

Kolejnym elementem projektu było dziesięć grafik 
cyf ro wych wydrukowanych na półprzezroczystym two
rzy wie, umieszczonych w oknach budynków na cyplu, 
z moż liwością oglądania prac zarówno od zewnętrznej 
jak i od wewnętrznej strony. Z zainteresowania miejs
cami i wydarzeniami w miasteczku powstały his to rie 
realnych postaci i miejsc jak i pomieszane z nimi zmy
ślone opowieści o nie istniejących bohaterach.

Kilka grafik miało poważniejszy temat: dotyczyło 
sytua cji — plusów i minusów — polskich lekarzy, maso
wo wyjeżdża jących na kont rakty do Szwecji. Podobny 
przekaz miał również duży ban ner Oh,bringbackmy
doctortome! umieszczony na frontonie Politechniki.

Praca bezpośrednio odnosi się do wyda rze nia, które 
miało miejsce podczas realizacji projektu, czyli wyjazdu 
mojego lekarza na emigrację do Szwecji.
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Słowo legenda w pierwszej kolej no ści kojarzy nam się z ba
śniami o elfach, demonach, smokach i je d noroż cach rodem 
z krainy fan tazji. Małgorzata Jabłońska i Piotr Szewczyk 
po  szu  ku ją raczej powszednich historii o lu dziach, miejs  cach 
lub przedmiotach 
w Karls  hamn, by 
potem stworzyć 
no we baś nie 
o współczesnym 
mieście.

Zimą artyści od wie dzili Karls hamn 
i przechadzając się po mieście 
odby wa li zaplanowane i nieza
plano wane spo t kania z ludź mi, 
znajdowali his to rie w ga ze tach, 
an ty k wa riatach, mu zeach i na 
poli technice Blekinge, na której 
pra cowali ze 
studentami kie
runku Crossme
dia i Produkcja 
Medial na.

Wiosną obo je praco  wali nad zobrazowaniem kilku historii 
w formie in stalacji, które oddali potem miastu jako swego 
ro dza ju podarunki dla 
Karlshamn.

Insta lacje te pokazy wane są w miejscach, 
które mają zwią zek z opowiadanymi przez 
nich histo riami. Fikcja po mie szana zostaje 
z rzeczy wisto ścią, a zabawa z po wagą.

Czy ważne jest, by wiedzieć, co jest czym?
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Piotr Szewczyk chciał odwrócić ideę Karlshamn 
jako miasta emi gran tów i zastanowił się nad 
tymi, którzy przeprowadzają się do niego lub 
na chwilę tu za mieszkują. Dzisiejsza Szwe cja to 
zupełnie inny kraj niż biedny XIXwieczny zaką
tek — niemal milion Szwedów urodziło się poza 
granicami kraju.

W rzeźbionym autoportrecie 
zmierzają razem z Małgorzatą 
Jabłońską do Karlshamn, stając 
się symbolem tymczasowego 
imigranta.

Oboje rozmawiają z rzeźbą w parku, przedsta
wiającą postaci z powieści Wilhelma Mober ga 
o szwedzkich emigrantach — KarlaOskara 
i Kristinę. KarlOskar stoi sztywno w kierunku 
morza, a Kristina obraca się za siebie. Para 
Szew czyka przypomina estetyką znaki drogo
we, które symbolizują coś, na co wszyscy się 
zgodziliśmy i co szybko da się zrozumieć.

Czy jest to informacja, nakaz, czy wskazówka dokąd mamy się udać?

[…] Od połowy XIX 
wie   ku Karlshamn 
by ło miejscem spot
kań i przy stankiem 
na dro dze emigran
tów wy jeż dżających 
do Ame ryki. Ponad 
milion Szwe dów 
wy emigro wało 
stąd do kraju, któ ry 
potrzebo  wał ich 
pracy.

Rzeźba może być interpretowana z pers pek tywy nasze
go czasu i kultury. W Nybyggarna (Osadnicy) Moberga, 
trzeciej części powieści, możemy posłuchać rozmowy, 
która w gruncie rzeczy opowiada o Kali fornii, ale może 
opo wiadać także o dzisiejszym Karlshamn:

—Robert.Coztymzłotem,gdzieonoleży?[...]
Znaczy,znaszdokładniemiejsce?
—Nie,dokładnienie.Poszukamy,popytamy.
—Czyonojestrozsypane,czywleżyjednymmiejscu?
—Nie,jestrozsypane.

Torun Ekstrand



8 9The Newcomers (rzeźba) The Newcomers (rzeźba)



10 11The Story Got Lost



12 13The Race



14 15I Must Be Emo



16 17The Little Roofdresser Kit



18 19Sometimes You Loose, Sometimes You Win



20 21Östra Piren



22 23Bring Back My Doctor to Me



24 25The Travel Nerves
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28 29Are You Afraid of the Dark Room? Moosedays
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Cytaty w grafikach TheTravelNerves,AreYouAfraidoftheDarkRoom?,Moosedays pochodzą ze strony www.hrc.pl

Małgorzata Jabłońska (ur. 1976), mieszka w Gliwicach. 
Autorka komiksów cyfrowych, artystka, dizajnerka.

Piotr Szewczyk (ur. 1974), mieszka w Gliwicach, archi
tekt, dizajner, artysta.

Współpracują od roku 2003 przede wszystkim w obsza
rze sztuki nowych mediów i animacji.

www.jablonska.info 
www.indespe.com
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Małgorzata Jabłońska, Piotr Szewczyk

TheNewLegendsofKarlshamn, katalog — edycja druga (PL)

Gliwice, Polska — Karlshamn, Sverige; 2008/2009


