Wielkie otwarcie nowej Kroniki
Bytomska galeria Kronika zamienia si w centrum sztuk współczesnych
Do tej pory znali my j pod nazw Galeria Kronika, ale od 11 marca wszystko si
zmieni. W Bytomiu zacznie si rewolucja, która przyniesie wi cej
mi dzynarodowej sztuki, wi cej szalonych działa i zmiecie granice.
Przez 18 miesi cy bytomska galeria Kronika była bezdomna, bo trwał remont
kamienicy, w której znajduje si siedziba tej licz cej si w kraju galerii sztuki
współczesnej. Dla wielu tradycyjnych instytucji brak przestrzeni do urz dzania
wystaw sko czyłby si

mierci , ale nie dla Kroniki. - Tych 18 miesi cy

wymusiło na nas wi ksz elastyczno . Zacz li my eksplorowa miasto,
odkrywa dla sztuki obiekty do tej pory z ni niezwi zane - mówi Sebastian
Cichocki, kurator starej Kroniki. Galeria wprowadziła mi dzynarodowe grono
artystów do starej parowozowni w Bytomiu, a berli scy twórcy: Antje Majewski i
Ingo Niermann stworzyli w BCK spektakl "Skarbek", osnuty na l skiej
legendzie. Podczas ostatnich wakacji lokal po byłym sklepie meblowym w
centrum Bytomia zamienił si w Elektropopklub. To efemeryczne miejsce, gdzie
muzyka spotykała si ze sztuk , przyci gało tłumy.
To wła nie m.in. sukces Elektropopklubu nakłonił "kronikarzy" do rewolucji. Elektropopklub pokazał, jak dobrze ludzie reaguj na interdyscyplinarno . Nie
chcemy Kroniki nazywa centrum sztuk współczesnych, ale wła nie tym w
domy le b dzie - mówi Cichocki, teraz dyrektor programowy Kroniki. Z nazwy
wypadła bowiem "galeria", została sama Kronika.
To dopiero wierzchołek zmian. - Koniec z granicami dyscyplinarnymi. Nie
interesuj ju nas te granice czasowe. Niektóre wystawy b d trwały przez jeden
wieczór, inne trzy miesi ce, ale b d cały czas mutowa - Cichocki opisuje
program nowego miejsca, w którym sztuka, muzyka, dizajn i architektura b d
miały równorz dn pozycj .
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Koniec z obawami, e co si nie zmie ci. Kronika to teraz 500 m kw.
powierzchni. Wzbogaciła si o całe pi tro, do tej pory wykorzystane tylko
cz ciowo. Tam b dzie działał "Meeting room", czyli miejsce rocznych wystaw
jednego artysty. - Ka dy z nich przekomponuje całe pomieszczenie w ten sposób,
eby było kloszem, w którym rozgrywaj si wydarzenia towarzysz ce: koncerty,
pokazy filmowe, dyskusje panelowe - mówi Cichocki. Do pracy nad swoj wersj
"Meeting room" zabrał si ju krakowski malarz Grzegorz Sztwiertnia. Gotowa
jest lista atrakcji, jakie czekaj go ci Kroniki w tym miejscu. Zaczyna DJ Mooner,
artysta z Monachium, którego l ska publiczno

poznała w Elektropopklubie. W

ogóle w Kronice wi cej b dzie teraz go ci z zagranicy. Bytomskie centrum sztuk
b dzie zapraszało na dwa tygodnie rezydentów: artystów i kuratorów, którzy na
miejscu b d realizowali swoje pomysły. Koniecznie zwi zane ze l skiem. B dzie to rodzaj bardzo kreatywnych, ekstremalnych wczasów - mieje si
Cichocki.
Na wielkie otwarcie nowej Kroniki przygotowano a trzy wystawy (licz c
Sztwiernitn ) artystów z najwy szej półki. Swoje prace poka e Bogna Burska,
autorka niepokoj cych instalacji, obrazów i fotografii, a Monika Sosnowska,
rozchwytywana teraz artystka zwi zana z Fundacj Galerii Foksal, b dzie miała w
Bytomiu wystaw retrospektywn . Niestety, nie przyjedzie na l sk, bo w tym
samym czasie dyskutuje plany indywidualnego pokazu w ... Museum of Modern
Art w Nowym Jorku.
Je li wszystkie pomysły dojd do skutku, Kronika ma szanse sta si miejscem
wyj tkowym, i to w skali kraju. Tylko czy Bytom jest na to gotowy? - Mo e nie
wygenerujemy od razu nowej publiczno ci, ale kto wie? Sztuka jest produktem, a
my pewn fabryk , wi c sztuk te trzeba sprzeda . Towar wydaje si nam
atrakcyjny - mówi Cichocki.
Otwarcie nowej Kroniki w sobot 11 marca o godz. 19.
Łukasz Kał basiak, Gazeta Wyborcza Katowice, 4 marca 2006
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