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Dom na zdjęcia

Tylu autorów zgłosiło chęć prezenta-
cji swoich prac. Na miejscu, w piątek i
sobotę 13 września, stawiło się blisko
dziewięćdziesiąt osób. Na różne spo-
soby wieszali, przyklejali, rozkładali i
montowali swoje zdjęcia. Tak szerokie-
go odzewu nikt się nie spodziewał.

– Chodzę po tych pomieszcze-
niach i nie wierzę własnym oczom.
Takiej liczby ludzi, którzy chwycili
ideę Bezdomnej po prostu się nie spo-
dziewaliśmy – mówiła Agata Smuż-
niak z PdC, która wymiennie z innymi
członkami organizacji dyżurowała
przy stoliku pełniącym funkcję recep-
cji. – Do you speak Polish or English
– pytała, bo realizacja Galerii Bez-
domnej w Londynie przybrała praw-
dziwie międzynarodowy wymiar. Tak
duże zainteresowanie polskimi pomy-
słami kulturalnymi udaje się wzbudzić
w gronie międzynarodowym jedynie
Instytutowi Kultury Polskiej, który
zresztą wsparł PdC w organizacji tego
przedsięwzięcia.

Polish deConstraction konsekwent-
nie stara się dotrzeć do środowisk nie
polskich, a ta impreza jest pierwszym
potwierdzeniem, że jeśli się puka, to w
końcu otworzą. – Rozesłaliśmy infor-
macje o Galerii Bezdomnej do bardzo
wielu fotograficznych i artystycznych
organizacji działających w Londynie i
oto efekt – mówiła Agata.

Ci, którzy nie mogli powiesić się w
piątek, wpadali na chwilę, byle tylko za-
rezerwować sobie wolne miejsce. Zosta-
wiali kartkę z napisem o przywłasz-
czeniu sobie obdartej z tapety ściany i
wypadali z powrotem do pracy. Dopie-
ro wieczorem i w sobotnie przedpołu-
dnie pojawili się w poszukiwaniu swo-
jego miejsca, uzbrojeni w narzędzia po-
trzebne do wywołania odpowiedniego
efektu. A przestrzeń, którą dysponowa-
li, była inspirująca sama w sobie.

Podziemia Shoreditch Town Hall są
oszałamiające. Pełne korytarzy, przejść,
zaułków, przepierzeń. Gdzieś pozostał
kominek po niegdysiejszych lokatorach,

gdzieś stary, wielki piec, umywalki, a
nawet zaśniedziałe lustra. Wszystkie te
pozostałości ludzkiego życia fotografo-
wie skrzętnie zagospodarowali. Kata-
rzyna Dorocińska powiesiła magiczne
pudełko. W dziurach wyciętych w zwy-
kłym kartonie połyskiwały światełka.
Przykładając do nich oko, widziało się
trzy podświetlone fotografie.

Duży format sąsiadował z kilkucen-

tymetrowym fotograficznym żartem,
portret z pejzażem, akt z fotografią
uliczną. Niektórzy powiesili tylko dwa,
trzy zdjęcia, inni zajęli całą ścianę. W
kilku kątach wisiały jednakowe, jedno-
razowego użytku aparaty. Można było
sobie nimi zrobić fotkę, potem na zosta-
wionej przy aparacie kartce napisać nu-
mer klatki i adres e-mailowy i teraz
trzeba tylko wyglądać przesyłki.

W sobotni wieczór grała oldskulo-
wa muzyka, która najlepiej pasowała
do tych zniszczonych, strawionych
czasem, wnętrz. – Na koniec wieczo-
ru, o godz. 22.00, musieliśmy wypro-
sić prawie trzysta osób. Tak im się
podobało. Niestety miejsce mieliśmy
wynajęte tylko do dziesiątej.

Wiktoria August

– Dzień dobry, przyszedłem się powiesić, czy jest jeszcze
wolne miejsce? Galeria Bezdomna, którą w podziemiach
Shoreditch Town Hall urządziła grupa Polish deCon-
struction wzbudziła zainteresowanie 120 fotografów.


