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FILTROWANIE RZECZYWISTOŚCI

Małgorzata Sobolewska 
Fundacja Art Transparent

Projekt pt. „To, czego oczy nie wiedzą” Kariny Mariusińskiej jest efektem mię-
dzyinstytucjonalnej i  międzynarodowej współpracy artystki z  Fundacją Art 
Transparent oraz Centralą i Creative Black Country w Birmingham, w Wielkiej 
Brytanii. Realizując podobne do naszych partnerów cele dotyczące poszerzania 
świadomości artystycznej i społecznej, budowania otwartych postaw i zachęca-
nia do refleksji na temat sztuki i rzeczywistości poprzez inicjatywy artystyczne, 
Fundacja zdecydowała się na rozszerzenie zakresu działania na arenie między-
narodowej, pozostając jednak w obszarze aktywizacji społeczności lokalnych. 
Do współpracy zaprosiliśmy Karinę Marusińską, której dokonania artystyczne 
wykraczają poza granice sztuki, często poprzez realizację interdyscyplinarnych 
projektów społecznych. 

Podczas trzymiesięcznej rezydencji w Birmingham Karina Marusińska zreali-
zowała dwa projekty. Pierwszy to projekt społeczny pt. „Dobra widoczność”, 
przeprowadzony we współpracy z Creative Black Country i Centralą, w dzielnicy 
West Bromwich, zamieszkałej głównie przez imigrantów, w tym wielu Polaków. 
Artystka spotykała się z nimi w Central Library codziennie przez trzy tygodnie 
lipca na warsztatach malowania na szkle. Tematem przewodnim były marzenia; 
stały się one pretekstem do rozmów o zapomnianych pragnieniach i aspiracjach, 
a także o prozie życia na obczyźnie. Inspiracją do wykorzystania motywu okien-
nych kwater i malowania na szkle był dla Kariny Marusińskiej krajobraz miasta 
Birmingham, którego stałym elementem i dumą mieszkańców są witraże okienne.

W trakcie kilkunastu spotkań warsztatowych uczestnicy dzielili się marzeniami 
o  lepszym świecie – takim, jaki chcieliby widzieć za oknem swojego domu. 
Powstało 90 witraży, z których została zbudowana instalacja. W pracach często 
pojawiają się motywy domu, tęczy, słońca i przyrody. Wspólnie spędzony czas był 
także okazją do nawiązania nowych znajomości, sposobem na rutynę i okazją do 
rozmów, odkrycia swoich pragnień oraz zidentyfikowania wewnętrznych blokad 
i kompleksów.

Uzupełnienie instalacji z witraży stanowi dokumentacja fotograficzna z warszta-
tów, a także cytaty z wypowiedzi uczestników. Nie zawsze odzwierciedlają one 
marzenia, ale na pewno odsłaniają obudzone podczas pracy nad witrażami uczucia 
i ukryte talenty. Każdy znalazł w sobie dziecko, które oczami wyobraźni na małym 
okienku kreuje swój własny, idealny świat. Okno, które jest osią projektu, ma tu 
głębszy wymiar. Jest granicą pomiędzy światem prywatnym a publicznym. Może 
być także kolorowym filtrem nałożonym na szarą rzeczywistość lub, przewrotnie, 
filtrem zniekształcającym nasze postrzeganie. 
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FILTERING REALITY 

Małgorzata Sobolewska
ART TRANSPARENT Contemporary Art Foundation

‘What the Eye Doesn’t Know’ a project by Karina Marusińska is the effect 
of the interinstitutional and international cooperation of the artist with ART 
TRANSPARENT Contemporary Art Foundation, Centrala, and Creative Black 
Country in Birmingham in the UK. The Foundation and its partners share the 
same objectives. We strive to broaden social and artistic awareness, to 
open attitudes to art, and to encourage reflection on art and reality through 
artistic initiatives. The Foundation has decided to enter the international 
arena, while still remaining active in the local community. To that aim, we 
have invited Karina Marusińska to partner up with us. Her artistic accom-
plishments, reaching beyond the art world and into the community, serve as 
interdisciplinary social projects as well as artistic endeavors.

During a 3-month residency in Birmingham, Karina Marusińska completed 
two projects under the title, ‘What the Eye Doesn’t Know’ . The first, ‚Good 
Visibility’,  was a social project carried out in cooperation with Creative 
Black Country and Centrala in a West Bromwich neighbourhood where many 
immigrants reside, including many Poles. The glass-working workshops 
took place in Central Library every day for 3 weeks in July. The leitmotif  of 
‘dreams’ became the basis of talks about forgotten longings and aspirations, 
and also of prose about living abroad. The project’s window pane and painted 
glass motif was inspired by the cityscape of Birmingham where stained glass 
windows are a constant element and residents’ pride. 

During numerous workshop meetings, the participants shared their dreams 
of a better world – the world they would like to see outside their own win-
dows. 90 stained glass windows were created, out of which an installation 
was produced. The motif of home, rainbows, the sun, and nature repeats in 
the works. For the participants, the time spent together was also used to 
form new friendships and as an escape from their daily routine. It was also 
an opportunity to talk, to discover aspirations, and identify inner barriers.   

The stained glass installation also included photos of the workshops and 
quotes from the participants. The quotes didn’t always reflect their dreams, 
but they certainly showed the emotions evoked by working with stained 
glass, as well as the hidden talents of the artists. Everyone discovered their 
inner-child who sees a perfect world in their imagination. The window, which 
constituted the axis of the project, has a deeper dimension. The window is 
the border between our private and public worlds. The window could also 
be a colourful filter of the grey reality outside or, perversely, a filter which 
deforms our perception.
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Kontrast dla realizacji „Dobra widoczność” stanowi interwencja artystyczna 
pt. „Punkt widokowy”, prezentowana w Birmingham nad Grand Union Canal 
Minerva Works w dzielnicy Digbeth. W otwartej przestrzeni Karina Marusińska 
zainstalowała charakterystyczną dla okolicznych zakładów przemysłowych kur-
tynę, w subtelny sposób przekłamującą wyodrębniony kadr. Instalacja pozwala 
przemieszczać się pomiędzy światem realnym a przekłamanym. Poprzez mani-
pulację obrazem artystka zwraca naszą uwagę na jedno z największych obecnie 
zagrożeń społecznych, jakim jest powodujące dezinformację i dezorientację zja-
wisko „fake newsów”, ponieważ żyjemy w świecie postprawdy napędzanej coraz 
bardziej wyrafinowanymi manipulacjami obrazów. 

Choć stylistycznie kompletnie różne, to jednak oba elementy projektu pt. „To, czego 
oczy nie wiedzą” eksplorują ten sam temat – motyw filtrowania otaczającej nas 
rzeczywistości lub braku widoczności w ogóle. Wykorzystują strategie manipu-
lowania obrazem po to, aby zaznaczyć, że mamy wpływ na otaczający nas świat, 
który możemy albo modyfikować poprzez uważne jego postrzeganie, albo bezpo-
średnio kreować za pomocą twórczego działania. Ideą projektu było stworzenie 
odbiorcom możliwości, aby wi(e)dzieć więcej, wyostrzać optykę i uruchamiać 
krytyczne myślenie, zarówno w kontakcie ze sztuką, jak i w życiu codziennym. 
Aby sami mogli znaleźć swoje okno na świat. 
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Karina Marusińska’s next project ‘Viewpoint’ stands in contrast to ‘Good 
Visibility’.  ‘Viewpoint’ was presented in Birmingham over Grand Union Canal 
Minerva Works in Digbeth neighbourhood. A curtain, characteristic for the 
surrounding industrial plants, was hung in an open space subtly distorting the 
selected frame of view. The installation allowed viewers to switch from the 
real, to the distorted. By manipulating the picture, the artist drew attention 
to one of the biggest social hazards nowadays which is the concept of ‘fake 
news’. It causes misinformation and disorientation because we live in a more 
and more post-truth world driven by ever more sublimated manipulation.

Stylistically, these projects may widely differ, however, the two projects of 
‘What the Eye Doesn’t Know’ explore the same subject – the filtering of re-
ality surrounding us. A manipulation of the picture is used so as to highlight 
the fact that we do have an influence on the world surrounding us which 
we may modify by careful examination, or directly create by artistic activity. 
The idea of the project was to enable the viewers to see and know more, to 
sharpen the optic, and to initiate critical thinking, both in the contact with 
art and in everyday life, so that they could find their own view of the world.
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CREATIVE BLACK COUNTRY 

Parminder Dosanjh 
Creative Director 

Creative Black Country to trzyletnia kampania mająca na celu moż-
liwie najpełniejsze wykorzystanie kreatywnych talentów w brytyj-
skim regionie Black Country.

Pracujemy z mieszkańcami regionu, którzy odkrywają i rozwijają się w ramach 
bogatego programu artystycznego. Jesteśmy członkiem programu „Creative 
People and Places” stworzonego przez brytyjską Arts Council England, który po-
maga jak największej grupie odbiorców w wyborze i uczestnictwie w warsztatach 
artystycznych w ich okolicy. Istnieje 26 niezależnych projektów, każdy działa na 
obszarze o tradycyjnie mniejszych możliwościach angażowania się w sztukę. 

Region Black Country (czarna kraina), obejmujący swoim zasięgiem okolice 
Wolverhampton, Walsall, Sandwell i Dudley, jest znany jako centrum przemysłu. 
Jego nazwa wzięła się od znacznych połaci ziemi pokrytej czarną sadzą z węgla 
wykorzystywanego w fabrykach podczas rewolucji przemysłowej.

Dzisiaj obszar ten jest znany z lokalnego piwa, dobrego humoru, niepowtarzalnego 
dialektu lokalnego i różnorodności. Black Country zamieszkują w dużej mierze 
przedstawiciele klasy robotniczej, ale jest to swoisty tygiel różnych środowisk, 
w tym jednej z największych społeczności pendżabskich poza terenem Indii, 
a ostatnio również znacznej społeczności z Polski i krajów wschodnioeuropejskich.

Nasze projekty mają na celu dotarcie do tych społeczności w znaczący sposób, 
staramy się uchwycić zakorzenione w ludziach narracje i dzielić się nimi poprzez 
sztukę.

Stworzyliśmy stały projekt we współpracy z brytyjską organizacją artystyczną 
Centrala, który zbada, jak lepiej tworzyć więzi i autentyczne projekty dla polskich 
i wschodnioeuropejskich społeczności z naszego regionu. Jest to początek dłuż-
szej podróży, jako że grupy, do których chcemy dotrzeć, są czasami mało widoczne 
i wewnętrznie złożone, a praca nad ich większym zaangażowaniem nie jest ani 
łatwa, ani szybka. Nie mamy sprawdzonego modelu pracy ani lokalnej infrastruk-
tury artystycznej, dlatego wymagamy bardziej elastycznego podejścia, zaczynając 
od budowania zaufania i prowadzenia działań i projektów pilotażowych w takich 
miejscach jak biblioteki, sklepy, puby i domy kultury. 

Projekt „Good Visibility” jest początkiem naszego dialogu z Polakami mieszka-
jącymi w West Bromwich, stworzenia dla uczestników przestrzeni bezpiecznej, 
w której mogliby się wyrazić, dzielić ze sobą i marzyć. Dążymy do stworzenia 
stałego zespołu i liczymy na ciekawe doświadczenia.
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CREATIVE BLACK COUNTRY 

Parminder Dosanjh
Creative Director 

Creative Black Country is a three year campaign which aims 
to make the most of creative talent in the Black Country. 

We work with local people to discover, explore and grow an exciting and me-
aningful programme of arts activity. We are part of the national Arts Council 
England’s Creative People and Places program, which is about more people 
taking the lead in choosing, creating and taking part in art experiences in 
the places where they live. There are 26 independent projects, each located 
in an area where people have traditionally had fewer opportunities to get 
involved with the arts.

The Black Country, Wolverhampton, Walsall, Sandwell and Dudley, is an area 
in the UK famous for being the centre of industry. In fact, the name comes 
from a large amount of surfaces being covered in black soot from the coal 
used in the factories during the industrial revolution. 

Today, the area is renowned for local ales, good humour, a unique local dialect 
and its diversity. The Black Country consists of largely working-class people, 
it is a melting pot of people from all backgrounds including one of the lar-
gest Punjabi communities outside of India and more recently, a significant 
population of Polish and Eastern European communities. 

Our projects are designed to reach communities in a meaningful way, we 
aim to capture narratives rooted in people and share them through the arts. 

We have developed a residency in partnership with UK based arts organi-
sation Centrala who will explore how we connect better and develop work 
which is authentic to our local Polish and Eastern European communities. 
This is the beginning of a longer journey, as our local communities are at 
times hidden and consumed in layers of complexity, engaging isn’t short and 
fast.  We don’t have a tested model of working nor an accessible local arts 
infrastructure and therefore we require a more flexible approach, starting 
with building trust and piloting arts activity in places such as libraries, shops, 
pubs, and community centres. 

‘Good Visibility’ project is the start of our dialogue with some of West 
Bromwich’s Poles, a safe space for participants express, share and imagine. 
We look forward to developing an ongoing body of work and interesting 
experiences over time. 
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KIEDY WYPOWIADA SIĘ MARZENIA NA GŁOS, 
ŚWIAT SPRZYJA ICH REALIZACJI

z Kariną Marusińską rozmawia Bettina Fisher
lipiec 2017

Karina Marusińska jest artystką interdyscyplinarną, dydaktykiem 
i animatorką społeczno-kulturalną działającą we Wrocławiu, prowa-
dziła serię warsztatów artystycznych z grupami migrantów z West 
Bromwich podczas trzytygodniowej rezydencji artystycznej w lipcu 
2017 roku. Opowiada o pomyśle, realizacji i rezultatach projektu, 
a także o związanej z nim wrześniowej wystawie.

B.F.: W  ramach swojego projektu postanowiłaś zorganizować 
warsztaty szklarskie. Skąd pomysł na zaangażowanie uczestników 
w ten właśnie sposób?

K.M.: Znam zaawansowane technologie i profesjonalny warsztat pracy. W projek-
tach społecznych staram się łączyć dwa obszary. Pierwszy to szlachetne materiały, 
z którymi ludzie mają na co dzień do czynienia, ale w postaci już gotowych produk-
tów, natomiast nie mają możliwości doświadczania właściwości tych materiałów 
w procesie tworzenia. Druga kwestia to dostosowanie poziomu zaawansowania 
technologii do ich możliwości, aby dać im poczucie wolności, że mogą wykonać 
dzieło samodzielnie lub z moją niewielką pomocą. To ma wzmacniać w nich 
poczucie własnej wartości. Mam nadzieję, że kiedy ujrzą w galerii spektakularny 
efekt swojego wysiłku, zaczną bardziej doceniać własne możliwości w innych 
sferach życia i uwierzą w siebie.

Projekt skupiał się na marzeniach w dowolnej formie. 
Czy możesz opowiedzieć o roli, jaką w projekcie odgrywały 
owe marzenia?

Ktoś kiedyś powiedział, że wszelka realna zmiana w świecie jest najpierw „re-
wolucją w dziedzinie kierujących nami obrazów. I dlatego tylko zmieniając wy-
obraźnię, człowiek zmienia egzystencję”. W dzisiejszym świecie ludzie biegną na 
oślep. Nie marzą, bo mają przekonanie, że pewne rzeczy po prostu są poza ich 
zasięgiem. Na szczęście marzenia są dostępne dla wszystkich. Warsztaty były 
momentem przełomowym, kiedy członkowie rodziny nawzajem dowiadywali 
się o swoich potrzebach. W wielu przypadkach było to dla nich sporym zasko-
czeniem. Ludzie przed samymi sobą odkrywali to, czego pragną… bo poświęcili 
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SAY YOUR DREAMS ALOUD 
IF YOU WANTED TO MIX IT UP

Bettina Fisher talks to Karina Marusińska
July 2017

Karina Marusińska is an interdisciplinary artist, lecturer, and socio-
cultural coordinator based in Wrocław, Poland. Marusińska con-
ducted a series of art workshops with West Bromwich’s migrant 
communities during her 3-week art residency in July. She talks 
about the idea, realization, and outcome of her project, as well as 
the exhibit coming up in September.

B.F.: For your residency project you decided to offer workshops 
of glass art. What was your motivation for engaging with pe-
ople in this way?

K.M.: I am not a stranger to advanced techniques or professional workshops 
of this kind. In my public projects, I combine these two techniques. On the 
one hand, we use some materials which are present in people’s everyday 
lives, although as readymade products only. There is no opportunity to expe-
rience these materials in the creation process. On the other hand, we have 
to adjust the level of technique to their ability to experience the feeling of 
freedom so they can get the work done by themselves or with a little bit of 
my help. I believe that when they eventually see the spectacular effects of 
their work, they begin to appreciate their potential in other spheres of life 
as well and to see their worthiness. 

The focus of your project was dreams in all their forms. Can 
you tell us about the role dreams played in this? 

It was once said that any real change in the world is first a ‘revolution in the 
direction of the images that govern us’. And that is why ‘only by changing 
the perception a man changes his existence’. In today’s world, people run 
blindly. They do not dream because they believe that some things are beyond 
their reach. Fortunately, dreams are for everybody. My workshops became 
a turning point for some when family members learned of each other’s ne-
eds. In many cases, it was a big surprise for them. People discovered what 
they want... because they spent a moment taking the time to think about it. 
Painting on glass released their ‘inner child’, for which imagination knows 
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chwilę, aby w ogóle się nad tym zastanowić. Malowanie na szkle uwalniało 
w nich „wewnętrzne dziecko”, dla którego wyobraźnia nie zna granic. Sztuka 
jest tą sferą życia, w której wszystko jest możliwe. Chętnie wykorzystuję ten fakt. 
Podczas wystawy marzenia ujrzą światło dzienne. Myślę, że kiedy wypowiada się 
marzenia na głos, zwiększa się szansa, że świat będzie sprzyjał ich realizacji. Brzmi 
naiwnie, ale sprawdziłam to wielokrotnie na własnym przykładzie.

Co oznacza tytuł projektu 
„Good Visibility” (dobra widoczność)?

„Dobra widoczność” odnosi się do postrzegania rzeczywistości w miarę jej po-
wstawania wokół nas i równoczesnej zdolności dostrzegania możliwości zmian na 
lepsze. „Dobra widoczność” reprezentuje również marzenia ludzi „wypowiedziane 
na głos” i widoczne dla innych podczas wystawy. „Dobra widoczność” jako pozy-
tywny punkt widzenia społeczności migrantów w UK. „Dobra widoczność” odnosi 
się także do mnie samej. Jako prowadząca warsztaty staram się dostrzegać 
i wzmacniać zasoby tkwiące w każdym z uczestników. Przede wszystkim jednak 
sprawiać, by oni sami je zauważyli i wykorzystywali.

Jak w takim razie uczestnicy reagowali na warsztaty? 
Czy możesz podzielić się opiniami, jakie dostałaś? 

Niektórzy przychodzili na warsztaty z wielkim entuzjazmem, inni byli bardzo 
nieśmiali, więc zachęcałam ich do wzięcia udziału. Bali się zacząć, ale kiedy już 
zaczęły wyłaniać się kształty, nie mogli przestać. Niektórzy odkrywali w sobie lub 
w swoich dzieciach twórczy potencjał. Dla innych był to czas zdystansowania 
się i odcięcia się od codziennych problemów. Jednak dla znakomitej większości 
warsztaty były okazją do SPOTKANIA z drugim człowiekiem. Przy jednym stole 
zasiadały osoby w różnym wieku, o różnych poglądach, różnym pochodzeniu, ale 
te różnice przestawały się liczyć podczas warsztatów. Zauważyłam również, że 
większość osób ma pewne trudności ze znalezieniem się w sytuacji absolutnej 
wolności wyrazu.

Czego możemy spodziewać się po wrześniowej wystawie?

Wystawa będzie składała się z  dwóch elementów. Pierwszy to insta-
lacja – efekty pracy uczestników warsztatów „Good Visibility” oraz do-
kumentacja z  ich przebiegu. Druga część to interwencja artystyczna 
pt. „Viewpoint” (punkt widzenia) nad kanałem tuż obok galerii Centrala. 
Te dwa elementy wystawy są stylistycznie różne, ale oba opierają się na motywie 
„filtra” nakładanego na rzeczywistość. Oba projekty wykorzystują strategie mani-
pulowania obrazem, jednak różnią się motywacjami. Chciałam zwrócić uwagę na 
to, że mamy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, chociażby poprzez próbę 
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no boundaries. Art is the sphere of life where everything is possible. I am 
happy to use this fact. During the exhibition, their dreams will see the light 
of day. I think when dreaming out loud, the chances are that the world will 
be favored for their fulfillment. It sounds naive, but I’ve proven it many times 
in my own life.

What’s the meaning of the title of your project, 
‘Good Visibility’?
 
‘Good Visibility’ is to see reality as it comes, and simultaneously to see 
the potential of change for the better. It also represents people’s dreams 
‘spoken aloud’ and visible to others during the exhibition. It also acts as a 
positive point of view on the migrant community in the UK. ‘Good Visibility’ 
applies to me as well. As a workshop leader, I try to discern and reinforce 
the resources inherent in each participant. First and foremost, however, I 
aim to make them self-aware and use their potential.

With this in mind, what was the response to the workshop?
Can you share some of the feedback you got from participants?
 
Some people came to the workshop with great enthusiasm, and others 
were very shy, so I had to encourage them to take part. They were afraid to 
start, but once the shapes began to appear, they could not stop themselves. 
Some discovered a creative potential in themselves or in their children. For 
others, it was a time to distance themselves from their everyday problems. 
But for most, my workshop became an opportunity to meet people. People 
of all ages, views, and different backgrounds met. All these differences did 
not matter there. I also noticed that most people had some difficulty finding 
themselves in a situation of absolute freedom. 

What can we expect to see in the exhibition 
coming up in September?

The show will contain two parts. The first part is the installation of the 
artwork created by ‘Good Visibility’ workshop participants along with the 
documentation of the actual workshops. The second part is an artistic in-
tervention titled ‘Viewpoint’, which will take place outside right next to 
Centrala Gallery. These two elements of the exhibition are different in design, 
but both are based on the theme of the ‘filters’ imposed on our reality. Both 
projects utilize image manipulation strategies, but they differ in motivation. 
I wanted to point out that we have an impact on the reality that surrounds 
us, even by trying to visualize and realize our dreams, but above all through 
the active and reflective reception of the reality surrounding us. 
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wizualizacji i realizacji swoich marzeń, ale przede wszystkim poprzez aktywny 
i refleksyjny odbiór otaczającej nas rzeczywistości. 

Czy będziesz kontynuować projekt poza Birmingham?
 
Tak, ale na pewno nie w tej samej formie. Zawsze staram się, aby moje pro-
jekty odpowiadały na postawione założenia. Dlatego wymyślam je, dedykując 
konkretnej grupie odbiorców i konkretnym okolicznościom, z uwzględnieniem 
specyfiki miejsca, czasu, uwarunkowań kulturowych itd. Chciałabym, aby projekt 
był w przyszłości kontynuowany i rozwijany przez inne osoby, które są na miejscu, 
ponieważ wiem, jak bardzo potrzebne są działania aktywizujące społeczność 
West Bromwich.

Zajmujesz się równocześnie innymi projektami?

Aktualnie przebywam na stypendium – trzymiesięcznej rezydencji artystycznej 
w Graz w Austrii. Tym razem skupiam się na działaniach w przestrzeni publicznej. 
To dopiero początek, więc jeszcze nie wiem, co z tego wyniknie.
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Will you continue the project outside of Birmingham?

Yes, however,  not in the same form. I always try to make my projects take 
into account the uniqueness of a place, time, cultural conditions, etc. I would 
like my project to be continued in the future and further developed by the 
people who  live there because much effort is needed to engage the West 
Bromwich community.

What else are you working on?

Currently, I am doing a 3-month artistic scholarship in Graz, in Austria. This 
time I focus on activities in public spaces. This is only the beginning, so I am 
not sure just yet what will happen next.
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