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Dekonstrukcja kilku mitów, czyli nie samym chlebem Polak żyje…
Opuszczając stację metra na Brixton

wchodzimy w świat intensywny i pełen
kontrastów, w swoistą esencję wielokultu-
rowego tygla wybrzmiewającego tysiącem
języków, twarzy i zwyczajów. Z mijanych
wnętrz atakuje pulsująca emocjami muzy-
ka, uliczni trampowie, dredziarze rasta,
handlarze złotem i dilerzy. Wielobarwne
życie londyńskiej ulicy.

Właśnie tam w zeszły piątek odby-
ło się party Polish deConstruction –
prężnie działającej grupy skupiającej
polskich artystów, którzy mieszkają i
tworzą na Wyspach. Członkowie „De-
konstrukcji” w piątkowy wieczór zain-
stalowali się w klubie Dogstar, gdzie

odbyło się website launch party czyli
oficjalne otwarcie ich strony interneto-
wej www.polishdeconstraction.org.

Pierwsi goście pojawili się już po
osiemnastej, organizatorzy natomiast
nadmuchiwali jeszcze balony i kończy-
li instalację sprzętu do pokazu slajdów.
Sala na piętrze zarezerwowana przez
PdC miała w sobie coś z klimatu kaf-
kowskiego zamku. Zadbano o wyposa-
żenie baru, gdyż wpływy z niego miały
pokryć koszty wynajęcia sali. Z każdą
chwilą gości przybywało, niektórzy na
prośbę organizatorów szusowali po
parkiecie z różowymi elementami gar-
deroby,wpisując się ubiorem w kolory-

stykę logo PdC. DJ odpalił konsolę,
mając w arsenale pokaźną kolekcję
płyt a jego rozstrzał sympatii muzycz-
nych, którymi raczył imprezowiczów
był zadziwiający. Ciągłe zmiany gatun-
ków i muzyki stawiały przed tancerza-
mi duże wyzwanie. DJ na przemian
bombardował małżowiny rododendro-
nowymi klasykami, czasem mocnym
gitarowym uderzeniem czy polskimi
szlagierami, sam bawiąc się przy tym
doskonale. Balony i bębenki pękały od
nadmiaru decybeli. Impreza z minuty
na minutę nabierała impetu, podobnie
jak jej uczestnicy wywijający dziko na
parkiecie. Młody VJ z Japonii był pod

wrażeniem naszej wschodnioeuro-
pejskiej ekspresji, podobnie jak wielu
„zagranicznych” gości.

Był tego wieczoru żywioł, tempera-
ment i dużo radości. Znalazło się też
miejsce na prezentację artystów i ich
prac w krótkich setach multimedial-
nych. Na schodach prowadzono ży-
wiołowe dyskusje i zawierano nowe
znajomości. Polish deConstraction to
kreatywni ludzie z pomysłami, wy-
obraźnią i determinacją, a ich praca z
całą pewnością zasługuje na poparcie i
uznanie. Połączenie ambicji, dobrego
gustu i konsekwencji, daje jak najlep-
sze rezultaty. W zderzeniu z całą ma-

są pseudoorganizacji, smętnych, nud-
nych wieczorków artystycznych i pro-
mowania zwykłego kiczu, PdC jawi się
niczym jutrzenka na mdłym niebie
polskiej sztuki w Londynie. Dekonstru-
owanie obrazu polskiej imigracji – ja-
ko pozbawionej większych ambicji
bezimiennej masy, która jest tu tylko
dla pieniędzy – to ogromna zasługa ar-
tystów z Polish deConstraction. To
może stanowić zapowiedź mocnego
uderzenia dobrej sztuki. Czego wszyst-
kim zainteresowanym życzę.
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