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Po dwóch latach kreowania i kierowania
wymian> spostrzeceM docieraj>cych na te łamy
z wszelakich kierunków Uniwersytetu Warsza-
wsk iego oraz po t rwaj>cej rok kooperacji
(i konfrontacji) z Kolegium MISH Uniwersytetu
JagielloMskiego, zapragnCliWmy nowego spot-
kania. Czujemy bowiem, ce mocliwoWć patrze-
nia na dyscypliny naukowe oczami pocyczo-
nymi od innych dyscyplin – a zatem wymiana
spojrzeM – jest wpisan> w naturC naszych stu-
diów szans> na dostrzecenie dla siebie nowych
dróg i kierunków. Dróg, które same w sobie sta-
n> siC przedmiotem rozmowy, „miCdzy-mow>”
moce.  I dlatego marzy nam siC nieustannie
spotkanie w dialogu – w sytuacji, w której przez
nas i pomiCdzy nami przepłynie jakaW istotna
wiedza.

W poszukiwaniu rozmówcy przyszło nam
z pomoc> Krakowskie PrzedmieWcie – przekra-
czamy bramC uniwersy teck>, przechodzimy
przez ulicC i na moment (Wwiadomie lub nie)
zajmujemy miejsce dokładnie pomiCdzy dwoma
z najistotniejszych warszawskich oWrodków
akademickich: Akademi> Sztuk PiCknych i Uni-
wersytetem Warszawskim. W planie abstrakcyj-
nym zaW, nie urbanistycznym: pomiCdzy akade-
mi> i uniwersytetem jako specyficznymi typami
myWlenia, pomiCdzy sztuk> i nauk>... pomiCdzy
czuciem, wiar>, szkiełkiem i okiem. JednoczeW-
nie zaW łatwoWć, z jak> powinna wpadać w oko i
je zadracniać znajduj>ca siC naprzeciw brama
Akademii, sprawia, ce wzrok nie spogl>da przez
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Szkic o widoku przez bramC

ni>, odruchowo broni>c oko przed powacniej-
szym podracnieniem. A jednak: Wrodek ulicy
i oko łzawi>ce – to jest dopiero punkt widzenia!

Paralelna sytuacja miała miejsce w poło-
wie szesnastego wieku. Bracia Caracci załocyli
wtedy w Bolonii kształc>c> artystów-malarzy
Accademia degli Incamminati. Program szkoły
zakładał teoretyczne poznawanie historii, kul-
tury i filozofii antycznej w takim samym stopniu,
jak praktykowanie praw perspektywy, Wwiat-
łocienia i anatomii. Sztuka zyskała równoczeW-
nie nowy status: z techne stała siC pełnoprawn>
episteme, a malarz-rzemieWlnik zyskał pozycjC
i szacunek równy ludziom nauki i dworu. Potrze-
ba, by sztuka słucyła badaniu i eksperymento-
waniu na rzeczywistoWci, przejawia siC tak w ry-
sunkach i projektach renesansowych polihisto-
rów, jak w tzw. „sztuce krytycznej”, za swoje
przedmiot i tworzywo bior>cej ingerencje w prze-
strzeM codziennych miCdzyludzkich interakcji.

ZaprosiliWmy do prezentacji na stronach
czasopisma tegoroczne absolwentki Akademii,
OlC Czerniawsk> i SabinC Twardowsk>. W ten
sposób w obraz włoskiej Accademia wpisujemy
Krakowskie PrzedmieWcie. Nie jako liniC podzia-
łu, ale przejWcie ł>cz>ce rócne drogi, jakimi moc-
na opisać i opasać rzeczywistoWć. Podejmuje-
my zatem próbC przetransponowania połocenia
brama-w-bramC w realne spotkanie oko-w-oko.
SpotykaliWmy siC w połowie drogi, na Wrodku
Krakowskiego PrzedmieWcia i zdaje siC, ce pod
powierzchni> ulicy mógłby płyn>ć Ilissos.
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