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puls polonii

J
uż sam dobór miejsca na spotkanie zaty-
tułowane „Biznes dla Sztuki i Sztuka 
dla Biznesu” był dobrym posunięciem. 
W budynku Ambasady RP, jak w mało 

którym, można bowiem stworzyć odpowied-
nie warunki dla obydwu środowisk, zarówno 
biznesowego, skupionego wokół elitarnego Bri-
tish Polish Business Clubu, jak i artystycznego, 
którego reprezentantem była z powodzeniem 
promująca na brytyjskim rynku polską kul-
turę, organizacja artystyczna Polish DeCon-
struction.

– To było dla nas wyzwanie, aby zrobić coś 
nowego. Coś, co pozwoliłoby, zaprezentować 
polskich artystów z innej strony dla nowej, szer-
szej publiczności. Do tej pory organizowaliśmy 
bowiem spotkania kulturalne, które trafiały 
do miłośników kultury i sztuki. Tych, których 
przyciągnie i zachęci perspektywa poznania 
nowych artystów oraz spotkania podobnych 
sobie twórczych i kreatywnych osób – mówi 
Marzena Żołądź, współpomysłodawczyni spo-
tkania z ramienia PDC oraz jego współorga-
nizator, wespół z Agatą Smuzniak z PDC oraz 
Anną Marią McKeever z BPBC.

Młodzi twórcy
Organizatorzy spotkania mogli czuć pełną 

satysfakcję z frekwencji. Obecni byli zarówno 
Polacy, jak i Brytyjczycy, do których szczegól-
nie kierowane były owe działania. Wstępna 
prezentacja artystów była okazją do zapozna-
nia z twórczością młodych polskich twórców 
– Tomasza „cyhitski” Cicheckiego, Agnieszki 
Mlickiej oraz Barbary Bachoty.

– Celem tej imprezy było stworzenie 
business mixeru – ze strony klubu oraz do 
zaprezentowania sztuki młodych artystów. 
Te dwa elemety miały wspólnie się wspie-
rać i tak też się stało. Cieszę się, że udało się 
nam dobrać artystów na wysokim poziomie, 
ale przy tym takich, których prace odpowia-
dałyby takiemu wydarzeniu pod względem 
zarówno estetycznym, jak i stylistycznym – 
dodaje Marzena Żołądź.

wspólne cele
Pośród wszystkich wydarzeń, jakie miały 

miejsce tego wieczoru, na uwagę zasługuje 
aukcja sztuki. Zainteresowani kupnem prac 
mogli przy okazji wymienić uwagi z obec-
nymi artystami i... wpisać swój bid w przezna-
czone do tego kateczki. Nie było co prawda 
tradycyjnego młotka, a sposób z karteczkami 
był pomysłem na to, aby skutecznie połą-
czyć wspólne cele organizatorów. I oczy-

Biznes dla sztuki,
sztuka dla biznesu
W środę, 14 maja, w Ambasadzie Polskiej w Londynie odbyło 
się spotkanie networkingowe polskich i brytyjskich organizacji 
biznesowych, w sposób nietypowy połączone z wystawą i aukcją prac 
młodych polskich malarzy. Połączenie sił British Polish Business Club 
oraz Polish DeConstruction dało pozytywny efekt, pokazując, iż tego 
typu inicjatywy w brytyjskiej stolicy trafiają na niezwykle podatny 
grunt.

wiście nie kolidować z samym spotkaniem 
biznesowym. Lekki jazz i standardy ame-
rykańskie, grane na fortepianie, stanowiły 
idealne tło do rozmowy. – To ciekawe, ale 
zawsze naszym spotkaniom w Polish DeCon-
struction towarzyszy muzyka. Oczywiście 
zawsze ją odpowiednio dobieramy, zależnie 
od miejsca i atmosfery – podkreśla z satys-
fakcją Agata Smuzniak.

platforMa dla kreatywnych
Sama aukcja podczas wieczoru „Biz-

nes dla Sztuki i Sztuka dla Biznesu” została 
jedynie zapoczątkowana. Chętni do naby-
cia prac i wsparcia działań artystów pol-
skich, mogą uzyskać informacje na stronie 
www.polishdeconstruction.org. Tam rów-
nież można dowiedzieć się o działalności 
organizacji. Warto wspomnieć, iż strona ta 
jest stosunkowo jeszcze nowa. W zamierze-
niu ma być platformą dla ludzi kreatywnych, 
także z Polski. Jest formą, przez którą można 
komunikować się i wymieniać dośwadcze-
nia. To forum skierowane do osób kreatyw-
nych i w swoim zamiłowaniu artystycznych. 
A poza wszystkim stanowi, co jest swoistym 
novum, informacje kompendium wiedzy, 
gdzie przyjezdni oraz ci, którzy tutaj są już 
dość długo, znajdą mnóstwo informacji doty-
czących artystów, ludzi zainteresowanych 
kulturą i sztuką oraz osób spełniających się 
w „branżach kreatywnych”.

organizacyjne „dziś” i „jutro”
Co się tyczy jednak samego spotkania, uzy-

skało ono jak najbardziej pozytywne kome-
tarze. Był to z pewnością ciekawy ekspery-
ment. – Dla nas ważne jest, aby pokazywać 
ludziom coś nowego, wychodzić poza ste-
reotypy, uczyć i przyzwyczajać. Do tej pory 
nasze spotkania były kierowane głównie do 
młodej publicznosci, która wychowana jest 
w dobie „ebay” i nowości internetowych, 
networkingowych. Osób, które łatwo adop-
tują się do nowych pomysłów i trendów. 
Także praca z nową dla nas publicznością 
była ze wszech miar cennym doświadcze-
niem. Takie wydarzenie napewno wzbo-
gaci życiorys i pomoże w dalszych krokach 
rozwoju zawodowo-artystycznego – mówią 
Marzena Żołądź i Agata Smuzniak, współ-
organizatorki spotkania „Biznes dla Sztuki 
i Sztuka dla Biznesu”, dodając na zakończe-
nie: – W miesiące letnie planujemy rów-
nież coś nietypowego, bardziej „wakacyj-
nego”. I tym razem chcemy ludzi zaangażo-
wać jeszcze bardziej. Będzie to więc okazja 
bycia aktywnym, kreatywnym i na pewno 
kolejna możliwość świetnej zabawy oraz 
zapoznania interesujacych osób.

Wszyscy zainteresowani kreatywnym 
wyjazdem proszeni są o kontakt z organizacją 
Polish DeConstruction. Szczegóły na stronie 
www.polishdeconstruction.org.
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Wieczorowi sztuki w Ambasadzie RP towarzyszyła muzyka jazzowa.
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