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Projekt "Milcz ca Utopia" jest spekulatywn  fantazj  Paw a Ksi ka na temat przenikania 
i zwi zków wschodnioeuropejskiego modernizmu z niemieckim niemym kinem lat 20. Ods ona
projektu prezentowana na Art Basel Statements skupia si  na filmie Metropolis, dziele 
austriackiego re ysera i architekta Fritza Langa oraz realizacjach wschodnioeuropejskich 
architektów okresu mi dzywojnia.
 W filmie, bed cym fantazj  na temat przysz o ci, jedn  z kluczowych ról gra architektura. 
Pierwotnie wizj  miasta przysz o ci Fritz Lang zaczerpna  w podró y do Nowego Jorku: 
„Widzia em ulic  roz wietlon wiat ami neonów jak za dnia. Ten efekt da  mi pierwsze 
wyobra enie o mie cie przysz o ci. Drapacze chmur wygl da y jak zawieszona na pos pnym niebie 
wybuja a scenografia, która ma ol niewa , rozprasza  i hipnotyzowa ” - pisa  re yser. Jednak 
jego zmaterializowany w filmie sen o przyszlosci nie znalaz  zrozumienia u wspó czesnych i 
okaza  si  kinow  klap .

Zdumiewajace, e w a nie architektura jest idelanym narz dziem do konstruowania wizji 
przysz o ci: nie tylko w fikcji - filmach fantastycznych, ale i w rzeczywisto ci. Architekci lat 20. 
i 30. tak e nili o cz owieku, spo eczenstwie i miastach idealnych. Obydwie wizje – ta fikcyjna i 
ta prawdziwa – mimo wielkich obietnic jakie budzi y, szybko okaza y si  klesk , milczac  utopi
niespe nionych nadziei. 
 Pawe  Ksi ek bada zwi zki cz ce architektur  i kino, i na tej podstawie doszukuje si
hipotetycznych analogii (lub dowodów) na istnienie wspólnej wra liwo ci twórców tamtej epoki. 
Bada estetyk  tego okresu i zastanawia sie, czy istniej  wizualne tropy zapowiadaj ce zbli aj c
si  zag ad ? Spekuluje, jak wygl da yby kadry filmu, gdyby rol  scenografii pe ni a architektura 
powstaj ca w Czechach, na W grzech czy w Polsce tu  przed ogólno wiatow  katastrof . Jak 
wygladalby kadr z Metropolis z praskim modernistycznym budynkiem sklepu Baty w tle (Ludvik 
Kysela, Praga 1929)? Jak sprawdzi by si  kawiarnia ERA Cafe z Brna (Jozsef Kranz, 1927) w 
miejscu budynku z neonem ERA w scenie roz wietlonego noc  Metropolis? I wreszcie, wla ciwie
dlaczego filmu nie nakr cono np. na tle projektu „Ulicy przysz o ci” z 1925 r autorstwa 
architekta Lecha Niemojewskiego.?  
 Obrazy i fotomonta e Ksi ka to narz dzia s u ce arty cie do zatarcia granicy mi dzy
dokumentem a fikcj . Na bazie dwóch, powstaj cych równolegle i w ró nych miejscach 
przedwojennej Europy zjawisk historycznych, które po czy a wiara w przysz o  i kl ska jak
ponios y, Ksi ek zbudowa  kolejn  wizj wiata, co do którego zwykle nie mamy w tpliwo ci:
wizja Ksi ka to fikcyjnna wizja przesz o ci. W zasadzie wszystkie moje obrazy, powsta e w 
oparciu o materia y dokumetalne - s  surrealne – mówi artysta. Bo skoro zarówno przesz o



jak i przysz o  s  nam równie niedost pne, to by  mo e najskuteczniejsz  metod  ich 
do wiadczenia jest w a nie fantazja? 
Monika Branicka 
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Ka da kolejna praca Paw a Ksi ka konstruowana jest z przykurzonych od amków (miejsc, 
plotek czy fantasmagorii), wzajemnie wykluczaj cych si ladów i niewyra nych, trudnych do 
zweryfikowania danych, gromadzonych z obsesyjn , detektywistyczn  precyzj . Jego wcze niejsze
prace konstytuowa y malarskie gabinety osobliwo ci, wype nione pozosta o ciami estetyk 
niechcianych, wypartych, bez nadziei na szybka rehabilitacj . Przyszpilone i zatrzymane w ruchu, 
tworzy y ca e konstelacje faktów, prowadz cych raczej na naszpikowane kolcami manowce, ni
odkrywaj ce koj ce, ostateczne prawdy. Mi siste i absurdalne detale. Opowiedziane ze mierteln
powag  anegdoty, z krwaw  jatk  i zaraz  w tle. Im wi cej danych, tym mniejsza pewno . A 
zatem: gasn ca wiara, coraz s abiej tl ca si  wola.

Tym razem pojawiaj  si  nowe tropy – przedwojenna scenografia zaczerpni ta z 
przedwojennych filmowych dzie , nocne mary, ostre kanty mi dzywojennej moderny i krople potu 
somnambulika. A przy tym wszechobecna architektoniczna pró no : dumna i dostojna pewno ,
osadzaj ca si  przy fundamentach budynków, zdyscyplinowanych a  do zawrotu g owy. 
Kinematograficzne wiaty poddane ci g ej, nieodwo alnej erozji (prawdziwa mier  kina pod 
mikroskopem), zosta y zrekonstruowane na nowo, wed ug nieoczekiwanych procedur, upartych, 
quasi-taksonomicznych porz dków. Architektura, stworzona po to eby straszy  widza 
oszo omionego terkotem kinowego projektora, z impetem zderza si  z architektur , która 
powsta a by leczy  spo eczny nieporz dek i zapobiega  estetycznej nonszalancji. Zamiast 
spodziewanych stert gruzu, powstaj  jednak podejrzanie stabilne struktury, organiczne w swej 
naturze zal ki niemo liwych budynków, koszmarne pi tra, gdzie uprzywilejowane kasty 
uzewn trznia  mog  t umione skrycie, parszywej miary emocje. Futurologiczne fantasmagorie 
(królestwo zamieszkane pospo u przez autorów science-fiction, dzieci i architektów!) s  wolne od 
odpowiedzialno ci i pe ne aru. Nie bez przyczyny slogan reklamowy „Metropolis” z 1926 roku 
g osi : pomi dzy r koma i rozumem po redniczy serce... 

Obrazy i gabloty Paw a Ksi ka mo na przyrówna  do prywatnych mauzoleów obsesji, 
gdzie wdra ane s  brutalne praktyki kuratorskie: wskrzeszanie zmar ych, zmuszanie przedmiotów 
do mówienia czy te  próby o ywiania ca ej historyczno-sztucznej armii zombich, zlepionych z 
och apów przesz o ci: subkulturowych legend, tkliwych marze  i zwyk ego miecia.
Niezaprzeczalnie, mo na pozwoli  sobie na bezruch, poczucie apokaliptycznej b ogo ci. Katastrofa 
tak czy inaczej wisi wi c w powietrzu. Wszystko splata si  ze wszystkim. A mimo to: wola wci
s abnie. 
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