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puls polonii

Na imprezę zeszła się dusza polskich artystów. 
Oprócz Polaków do klubu przyszło także wielu 
obcokrajowców zainteresowanych naszą kulturą, 
a także zwabionych dobrą muzyką.

Organizatorami imprezy byli Marzena Żołądź, 
Agata Smużniak i Mariusz Kozierak, założyciele 
Polish deConstruction. Była kolorowa dekoracja, 
baloniki oraz DJ, który dbał o dobrą zabawę publicz-
ności. Wśród muzyki dominował acid jazz, gorące 
kubańskie rytmy i polski rock, który zdawał się przy-

paść do gustu szczególnie gościom zagranicznym 
imprezy. Wśród przybyłych, nie dało się nie zauwa-
żyć, dominującego koloru różowego, który pod-
kreślał wyjątkowy, artystyczny charakter imprezy. 
– W naszym logo jest kolor różowy. Przyszło nam 
na myśl, że jeśli poprosimy naszych gości o doda-
nie różowego elementu do swojej garderoby, będzie 
wesoło. Poza tym, to część naszego konkursu, w któ-
rym można wygrać specjalnie zaprojektowaną torbę 
– powiedziała Marzena Żołądź, jedna z organizato-
rem o kolorystycznym motywie przewodnim. Pod-
czas wieczoru wybrano zwycięzcę i zwyciężczynię 
konkursu na różowe wdzianko.

Wszyscy bawili się świetnie. Chyba nie było osoby, 
która nie dałaby się porwać muzyce i nie zatańczyć 
choć jeden raz. Goście przybyli na Polish deCon-
struction Launch Party rozmawiali o sztuce i swoich 
pasjach. Artyści wymieniali się opiniami na temat 
prac. Wielu z nich odnosi sukcesy w tym, co robią, 
a jednak nadal nie czują się doskonali i wciąż szu-
kają perfekcji w swoich dziełach. – Wciąż dostaję 
zapytania o moje zdjęcia z Nowego Jorku czy z Lon-
dynu. Ale co z tego? Ciągle boleję nad tym, że jed-
nak nie umiem robić doskonałych zdjęć. Ale wciąż 
próbuję – powiedział jednen z bawiących się na 
imprezie fotografów.

Klimat piątkowej imprezy określono „kontynen-
talnym” czy „krakowskim”. Artystyczno-muzyczne 
spotkanie było bowiem znacznie inne niż te, na 

które można trafić w Londynie, i to chyba najbar-
dziej podobało się gościom na The Polish DeCon-
struction Launch Party.

– Celem takiej imprezy jest umożliwienie spo-
tkania polskiej społecznosci tutaj, poznanie nowych 
ludzi i nawiązanie kontaktów, a także asymilacja 
z innymi narodowościami. W planach wciąż mamy 
coś nowego. Informacje można zobaczyć na naszej 
stronie – powiedziała Marzena Żołądź. – Teraz 
mogę zdradzić, że pod koniec lata będziemy orga-
nizować warsztatowy camping, na którym między 
innymi będzie fotografia i dziennikarstwo. Zapra-
szamy do udziału.

TeksT i zdjęcia

AnetA SokołowSkA

Pokazy slajdów, dobra muzyka 
i wszechobecny róż jako element 
ubioru przybyłych gości. Polish 
deConstruction, platforma 
zajmująca się artystyczną stroną 
polskiego społeczeństwa na 
Wyspach, oficjalnie otworzyła swoją 
internetową stronę –  
www.polishdeconstruction.org –  
11 lipca na imprezie w klubie 
Dogstar. Spotkali się na niej 
fotografowie, malarze, filmowcy 
i wszyscy zainteresowani sztuką.
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