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„Słuchaj, sztuka to praca!”, podcast o pracy twórczej i planowaniu drogi zawodowej w świecie sztuki i 
branżach kreatywnych, zaprasza Instytut Kultury Miejskiej. 

Zuza Gadomska i Marek Rogala, to są moi goście dzisiaj. Z Markiem widzimy się na żywo w Instytucie Kultury 
Miejskiej. Cześć, Marku. 

Marek Rogala: Cześć, Ana. 

A z Zuzą łączymy się zdalnie. Halo, halo. 

Zuza Gadomska: Halo, cześć, miło mi. 

Zuza Gadomska to gdańska ilustratorka i graficzka, a Marka Rogalę znam przede wszystkim jako twórcę 
eskaem.pl, wirtualnego informatora o wydarzeniach kulturalnych w Trójmieście i razem tworzą projekt Kick-
off, o którym dzisiaj także porozmawiamy. Ale najpierw chcę was prosić o kilka słów o tym czym się 
zajmujecie, bo przedstawiłam was bardzo ogólnie, co robicie, czym się zajmujecie zawodowo i 
pozazawodowo? 

Marek Rogala: Nie wiem gdzie jest ‘po pracy’ tak naprawdę, bo jeśli rozmawiamy o sztuce i kulturze to w tym 
momencie sztuka i kultura jest pracą. Więc jeżeli chodzi o sztukę, kulturę i pracę, to robię kwadraty eskaem 
informujące o kulturze w Trójmieście, prowadzę też pracownię gdzie one powstają i jednocześnie galerię w 
ramach Gdańskiego Programu Otwartych Pracowni. A po pracy buduję sklepy w naszej trójmiejskiej firmie 
odzieżowej i jeżdżę dużo po całej Polsce. 

Bardzo słuszna jest twoja uwaga, bo praca w kulturze i sztuce to jest praca, aczkolwiek co jest źródłem 
utrzymania dla ciebie? Która z tych prac jest źródłem pieniędzy na co dzień? 

Marek Rogala: To musimy odwrócić kolejność, zawodowo pracuję jako kierownik projektów inwestycyjnych, 
a po pracy robię wszystko co najbardziej lubię, czyli kulturę. 

I do tego wątku wrócimy za chwilę. Zuza, co robisz na co dzień? 

Zuza Gadomska: Ja z zawodu jestem ilustratorką, graficzką i tu powinnam postawić kropkę. To jest moje 
główne zajęcie w ciągu dnia i źródło utrzymania. Ostatnio też zaczęłam pracować na stanowisku, które się tak 
wdzięcznie nazywa, nie potrafię tego dobrze przetłumaczyć na język polski, więc posłużę się niestety angielską 
nazwą; communication graphic designer. I to jest stanowisko, które dba o to, żeby zewnętrzna i wewnętrzna 
komunikacja marki była spójna i trzymała się jakiś wytyczonych brand bookowych kolein. 

Ciekawym wydaje mi się fakt, że oboje z wykształcenia jesteście troszkę z innej bajki, ty Zuza ukończyłaś 
architekturę, skandynawistykę też, a Marek budownictwo na politechnice? 

Marek Rogala: Zgadza się, budownictwo. 

Więc co się zdarzyło po drodze od waszych studiów, że jesteście w tym miejscu, gdzie jesteście? 

Zuza Gadomska: W moim przypadku to długa i kręta droga, to jest temat na oddzielną rozmowę. Zaczęłam 
edukację wyższą na kierunku skandynawistyka na Uniwersytecie Gdańskim, to były bardzo przyjemne studia, 
nauczyłam się mówić po szwedzku, to zawsze jest taki smaczek, mało osób kojarzy jednak ten język tutaj na 
miejscu. I w trakcie studiowania skandynawistyki zorientowałam się, że brakuje mi czysto kreatywnego zajęcia, 
albo w obrębie skandynawistyki nie byłam w stanie sobie takiego kreatywnego zajęcia dla siebie znaleźć. Bo 
nie można powiedzieć, żeby tłumaczenia nie były kreatywnym zajęciem, na pewno są. Ale jako że znam 
architekturę jako kreatywne zajęcia z domu, ponieważ moi rodzice, dziadkowie są architektami, to tak w stronę 
tej architektury patrzyłam, oczywiście nie chciałam udowadniać rodzinie, że mieli rację i powinnam iść na 
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architekturę od samego początku, ale w końcu się przemogłam. Dostałam się na tą architekturę, przez jakiś 
czas studiowałam oba kierunki na raz, ale też w trakcie studiowania architektury, poznając jeszcze bardziej 
realia bycia architektem, realia rynku i to jak dużo czynników ogranicza tą twórczość i od jak dużej ilości 
czynników architekt w Polsce i nie tylko jest zależny, to próbowałam znaleźć sobie zajęcie jeszcze bardziej 
czysto kreatywne, żeby jak najmniej tych zewnętrznych czynników mnie ograniczało. I w trakcie studiowania 
zaczęłam ilustrować architekturę, to był czysty przypadek, po prostu w pewnym momencie w toku trwania 
studiów architektury od studentów aby prezentować projekty są wymagane wizualizacje architektoniczne i to 
bardzo nie jest moja bajka estetyczna. Więc próbowałam w trakcie studiów znaleźć jakiś inny sposób żeby te 
swoje pomysły i projekty prezentować i tak dziwnymi metodami doszłam w końcu do ilustrowania architektury 
i to jest to, czym ja się teraz zajmuję. Właśnie z racji tego wykształcenia architektonicznego, od tego się zaczęła 
moja ilustratorska kariera, od ilustrowania architektury. To jest coś pomiędzy grafiką, a wizualizacjami, może 
to jest subiektywne określenie, ale mam wrażenie że z bardziej artystycznym sznytem to jest przedstawiane. 

Mówiłaś o ograniczeniach, które widziałaś studiując architekturę. Będąc ilustratorką czujesz się bardziej 
wolna? 

Zuza Gadomska: Ograniczają mnie inne rzeczy, takie, na które jestem w stanie się zgodzić i to są pola, na 
których łatwiej jest mi iść na kompromis. Mam też wrażenie, że w przypadków projektów architektonicznych 
wchodzą w grę zdecydowanie większe budżety, zdecydowanie więcej osób decyzyjnych, bardzo dużo osób ma 
coś do powiedzenia, więc ostateczny efekt jest kompromisem bardzo wielu osób, prawodawstwo też dużo 
ogranicza, albo nadaje rytm temu wszystkiemu. W przypadku ilustracji, która, nie ukrywajmy, w porównaniu 
z domem jest raczej fanaberią, to nie jest produkt niezbędny do życia, tak jak dach nad głową, jest więcej 
miejsca na takie kompromisy, cały proces jest bardziej miękki. 

Myślę, że rozumiem. 

Zuza Gadomska: Czuję się zdecydowanie bardziej wolna robiąc ilustrację architektury niż wydaje  mi się, że 
bym się czuła robiąc architekturę. 

A Marku, u ciebie jak ta droga wyglądała? 

Marek Rogala: Ona wyglądała trochę tak, że ja pochodzę z dosyć małego miasta, bo z Łeby, później chodziłem 
do liceum w Lęborku, później studiowałem w Koszalinie, do pracy przyjechałem do Trójmiasta i tak naprawdę 
dopiero w Trójmieście miałem kontakt z dużą ilością bardzo dostępnej kultury. To był duży przeskok z 
miasteczka, przez średnie miasto do dużego miasta i ja byłem strasznie zaczarowany tą dostępnością, chociaż 
teraz uważam, że jeszcze szersza jest oferta, to i tak dla mnie to było coś niesamowitego, byłem szalenie 
wdzięczny i stwierdziłem, że muszę jakoś podziękować tej kulturze w jakiś sposób. Kupiłem podręcznik do 
nauki kodowania w HTML-u, zrobiłem pierwszą stronę, najłatwiej było to robić za pomocą formy tabeli, a 
kwadrat był najłatwiejszą formą do obsługi i projektowania dla mnie wtedy tej strony. Tak zacząłem robić 
kulturalne kwadraty eskaem.pl, czyli szybką kulturę miejską. W podstawówce chodziłem do domu kultury w 
Łebie na zajęcia plastyczne, później w liceum miałem przez jeden rok plastykę, nawet miałem szóstkę, więc 
było superfajnie, mama też mi nie pozwoliła iść do liceum plastycznego, bo powiedziała, że to żaden zawód 
jest i co ty będziesz robić po tym plastyku. Więc ja sobie odkułem to wszystko, zebrałem i postanowiłem sobie 
odreagować, po pracy robić kwadraty i w sumie od tego się zaczęło. Trochę zacząłem być kojarzony wśród 
instytucji kultury, słyszałem mnóstwo głosów, że nasz trójmiejski portal rozwiązuje informacje informowania 
o kulturze, bo ma super kalendarz i niepotrzebne to jest, jakoś specjalnie się tym nie przejąłem. I to właściwie 
było takie informowanie, czyli bycie cały czas odbiorcą kultury i człowiekiem, który o niej informuje, ale też w 
przydatny sposób, robiłem coś dobrego, tak mi się wydawało. A jak dwa lata temu dostałem nagrodę miasta 
Gdańska za promocję kultury, to stwierdziłem, że etap promocji kultury został zamknięty, on cały czas trwa, 
ale poziom już został wyczerpany, jest nagroda, więc zróbmy coś dalej i zgłosiłem swoją ofertę w ramach 
programu gdańskich, otwartych pracowni, aby otrzymać miejsce gdzie mógłbym robić swoje kwadraty. Bo już 
w mieszkaniu się nie mieściłem, miałem strasznie dużo papierów i różnych akcesoriów, z których one powstają. 
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Ale w związku z tym, że ten program jest taką trochę umową wiązaną, powinienem udostępniać lokal 
mieszkańcom, to spełniła się druga z rzeczy, którą zawsze chciałem robić, czyli prowadzić miejsce, do którego 
przychodzą ludzie. W  związku z tym, że kultura jest mi bliska, to z automatu wyszło, że to będzie galeria i od 
roku, z sukcesem i coraz lepszym skutkiem sobie prowadzę ten eskaemowy dom dla kwadratów, który jest 
moim miejscem do pracy i galerią. Doszliśmy do tego miejsca, w którym teraz jesteśmy. 

Zuza się podzieliła swoimi odczuciami o ograniczeniach i możliwościach, natomiast cały czas gdzieś z tyłu 
głowy mam, że pracujesz powiedzmy od 9.00 do 17.00 w korporacji, a poza tymi godzinami tworzysz kulturę, 
animujesz kulturę i chcę cię zapytać o kompromisy. Czy też musisz z czegoś rezygnować czasami? Czy ta 
współpraca pomiędzy tymi dwoma działami twojego życia jest taka, że współistnieją między sobą 
bezkonfliktowo? 

Marek Rogala: Te dwa światy nauczyłem się w jakiś sposób łączyć. Na początku miałem dwa osobne 
kalendarze, teraz mam zmutowany jeden. Są takie momenty kiedy jestem w pracy, czyli w korporacji i myślę 
o tym, że nie chciałbym wcale w niej być, bo jest tyle rzeczy do zrobienia w kulturze, jeszcze jak człowiek się 
orientuje w tym co się dzieje, co ludzie robią, jak robią, jak można działać, to się nakręca i chciałby cały czas 
coś tworzyć i wymyślać i realizować pomysły. O dziwo nie mam w drugą stronę, jak jestem w kulturze to nie 
tęsknię za robotą, przepraszam moja praco! Bo też ją lubię, ale widać w tym momencie, że bardziej ciągnie 
mnie w stronę kultury, udaje mi się to łączyć. Im bardziej kultura jest absorbująca tym jest to łączenie trudne. 
Ja mam o tyle komfort, że pracuję, mam zadaniowy czas pracy, więc bardzo płynnie mogę sobie jedną rzecz z 
drugą łączyć. Jest to trudne, ale jest to do zrobienia, są takie momenty kiedy nerwy gdzieś mi siadają, bo nie 
daję rady wszystkiego ogarnąć, ale to są pojedyncze dni, kiedy jest akumulacja wszystkiego, ale na razie udaje 
się łączyć. Też na tyle się udaje łączyć, że zaczęliśmy z Zuzą jeszcze wspólne działania, które przekonują mnie, 
że to jednak kultura jest dla mnie ważniejsza, ale muszę jakoś się utrzymać, nasze działania są totalnie oddolne 
i nie ma pomysłu na to, żeby je jakoś monetyzować, może kiedyś się on pojawi, ale w tej chwili chcemy pomóc 
innym przeżyć to, co my już przeszliśmy i mówimy tutaj o przeżyciu swojej pierwszej wystawy, 
przygotowaniach do niej. 

Przed naszym nagraniem chwilę rozmawialiśmy i powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, jeśli chodzi o twoje 
kulturalne działania, to one są głównie bezpłatne, nie zarabiasz na tym. Z kolei Zuza stoi z tej innej strony, 
tworzenie jest jej pracą zawodową i to wasze doświadczenie jest zupełnie inne. Jak wy się w ogóle 
spotkaliście i skąd się pojawił pomysł na projekt kick-off? 

Zuza Gadomska: Wydaje mi się, że myśmy się bardzo długo kojarzyli z różnych działań w Trójmieście, ale się 
nigdy osobiście nie poznaliśmy i oficjalnie poznaliśmy się dokładnie rok temu, kiedy Marek otwierał swoją 
galerię w ramach Gdańskie Otwarte Pracownie. Marek zaprosił mnie, Magdę Król i Agnieszkę Nagórską do 
zorganizowania wspólnie pierwszej wystawy otwierającej działalność tego miejsca i wtedy wydaje mi się, że 
się oficjalnie poznaliśmy i od tamtej pory sobie knujemy wspólne pomysły, wspólne działania. Mieliśmy wiele 
pomysłów na różne rzeczy, wiele z tego nie wypaliło, natomiast jednym z powodów, dla których różne z tych 
pomysłów w ogóle nie doszły do skutku jest to, że mamy takie wspólne wrażenie, może Marek mnie poprawi 
potem, że jest bardzo dużo twórców i specjalnie używam słowa twórcy, a nie artyści, którzy czują, że aby wziąć 
udział, albo się pokazać na tym poletku sztuki, jest po prostu wysoki próg wejścia do tego miejsca, gdzie 
człowiek może zacząć nazywać się artystą. To był moment kiedy się pojawił w ogóle pomysł na kick-off, 
stwierdziliśmy, że połączymy nasze wspólne doświadczenia, Marek jako organizator wystaw i promotor 
kultury, ja mam swoje doświadczenia z wystawami i taki wgląd w środowisko artystyczne, skomercjalizowane, 
chociaż o komercjalizacji sztuki możemy jeszcze porozmawiać, bo to bardzo źle brzmi i gdzieś znaleźć złoty 
środek pomiędzy tym i doświadczeniem kuratora, promotora kultury i artystki, która robiła wystawy. 

Marek Rogala: Ja mogę się tylko zgodzić tutaj i chyba to też niewyjątkowo, nie wiem skąd się bierze to, że my 
tak dobrze się rozumiemy znając się stosunkowo krótko. Oboje mamy to doświadczenie, ja cały czas mam 
problem z tym, żeby nazwać się artystą, nie używam o sobie takiego określenia, wałkuję ten temat z wieloma 
osobami, które mówią, że śmiało, że trzeba, ale właśnie to co Zuza powiedziała, ten brak zaplecza 
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edukacyjnego czy czegoś co nadaje tobie status artysty sprawia, że jest mniejsza odwaga. I właśnie rozmowy 
o tym, to było zaczynkiem do tego że powstał kick-off, dać ludziom odwagę do tego, żeby zacząć myśleć o 
sobie jak o artyście, bo wiemy, że to nie zawsze jest łatwa droga. 

To, co proponujecie w tym swoim nowym projekcie to są warsztaty. To jest bardzo ciekawy format, 
intensywne, pięciodniowe przeżycie całego procesu stworzenia, przeprowadzenia i zamknięcia wystawy. 

Zuza Gadomska: Bardzo zależało nam na tym, żeby to było bardzo intensywne, spakowane w pięć dni, żeby to 
było możliwe do wykonania dla nas, bo każdy z nas pracuje zawodowo, ale zależało nam na tym, żeby przez 
ten czas, który twórca z nami spędza, faktycznie się temu twórcy poświęcić. Bo wydaje mi się, że ten nasz 
poświęcony czas jest najważniejszą i największą wartością. Zaczynamy w czwartek od pierwszego roboczego 
spotkania, wiadomo, że z każdym twórcą jesteśmy wcześniej w kontakcie, ale w czwartek teoretycznie 
spotykamy się pierwszy raz i montujemy wystawę. Piątek jest chyba najbardziej stresującym dniem z tego 
całego warsztatu bo jest pierwsze zderzenie z odbiorcami twórczości, my oczywiście jesteśmy cały czas na 
miejscu, żeby twórcę wspierać. Też staramy się, żeby cały ten proces i przygotowania i przeprowadzenia tej 
wystawy nie naruszał zbyt mocno strefy komfortu takiego twórcy, bo wiadomo, że to są wszystko pierwsze 
wystawowe doświadczenia i mi się wydaje, że to jest ważne, żeby nie popychać tej osoby za bardzo, żeby do 
niczego twórcy nie zrazić. Więc to wszystko się odbywa w poszanowaniu tej strefy komfortu. Sobota i niedziela 
to są dni kiedy wystawa jest udostępniana odbiorcom, jeżeli ktoś nie mógł się pojawić na wernisażu, ale 
zachęcamy do tego, żeby pojawiać się na wernisażu, na uroczystym otwarciu. W poniedziałek mamy dzień 
podsumowań, demontaż wystawy. Zależało nam również na tym, żeby od technicznej strony twórca był 
całkowicie zaangażowany w każdy z tych etapów i miał pełną świadomość tego z czym to się je. 

Z waszego doświadczenia pracy z twórcami, co jest dla nich nowością, albo czym są najbardziej zaskoczeni 
w procesie organizacji i realizacji wystawy? 

Marek Rogala: Ja mam wrażenie, że taki zaskoczeniem jest realizacja tego co nam siedzi w głowie, forma 
prezentacji, wizja tego, co zobaczymy kiedy wejdziemy do miejsca. Ja mam też wielką ochotę, żeby poza 
ekspozycją na ścianach było coś więcej. Zawsze staram się przekonać i namówić do pokazania czegoś 
nietypowego, albo nietypowej formy prezentacji, żeby nie tylko wisiały prace na ścianach, ale często jest tak, 
że trzeba sprowadzić ludzi na ziemię, bo nie wszystko możemy na tych ścianach powiesić, przynajmniej nie 
tylko w takich warunkach, w jakich my proponujemy. Czyli to też jest pierwsze zderzenie, że coś może być za 
ciężkie, albo montaż szkła bezpośrednio do ściany to tez nienajlepszy pomysł. Wydaje mi się, że te technikalia 
są taką pierwszą rzeczą, która mi przychodzi do głowy. Druga jest też taka, że możemy się spotkać z sytuacją, 
że bardzo dużo chcemy od razu opowiedzieć o swojej twórczości, a trzeba umieć przedstawić siebie, ale nie 
od razu powiedzieć co zobaczymy. Zachęcić do przyjścia na wystawę, ale nie powiedzieć dokładnie co 
zobaczymy, żeby odbiorca był zainteresowany, zaciekawiony, ale nie miał obrazu tego, co będzie pokazane i 
to chyba są rzeczy, które mi przychodzą do głowy. Co tam pani Zuza powie? 

Zuza Gadomska: Ja bym jeszcze dodała kadrowanie tej swoje twórczości, możemy się wypowiadać tylko na 
przykładzie tych zgłoszeń, które do tej pory dostaliśmy i prawda jest taka, że dostaliśmy bardzo dużo wachlarz 
twórców w różnym miejscu swojej twórczości, swojego rozwoju artystycznego, część twórców przychodzi z 
gotowym pomysłem, całym scenariuszem, rozpisanym układem ekspozycji w naszej galerii. A są tacy twórcy, 
którzy pokazują, że tu są rzeczy, które robiłem, 10 lat do szuflady, czy to jest w ogóle materiał na to, żeby 
pokazać, czy to jest materiał na wystawę? I wydaje mi się, że to jest najtrudniejsze dla nich, żeby wykadrować 
z tego wszystkiego cząstkę, która się nadaje jako całość, zamknięta historia na wystawę. 

I tego można się nauczyć? 

Zuza Gadomska: Może nie, że można się tego nauczyć, natomiast trzeba mieć tego świadomość, że trzeba tą 
twórczość jakoś wykadrować i nadać temu jakąś zamkniętą narrację. 
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Słuchając was, myślę, że stworzyliście tymi warsztatami, kick-offem taki inkubator dla debiutujących 
artystów. Bo w zasadzie bierzecie trochę ich pod swoje skrzydła i prowadzicie w krótkim, intensywnym 
czasie, ale przez wszystkie etapy stworzenia wystawy. Ze swojego doświadczenia, czy możecie powiedzieć 
czy wystawy to jest najlepszy sposób prezentacji swojej twórczości wizualnej, czy są alternatywy wobec 
tego? Jak pokazać swoją twórczość kiedy się zaczyna? 

Zuza Gadomska: Ja mogę znowu opowiedzieć tylko i wyłącznie o swoim własnym doświadczeniu, zacznę od 
wystaw, ja po raz pierwszy robiłam wszystko sama, zaczynając od wystaw w kawiarniach, bo też sama miałam 
przeświadczenie, że galeria to są za wysokie progi dla mnie, więc nawet nie startowałam do tych miejsc i 
pamiętam jaki to był dla mnie straszny stres, właśnie dlatego, że nikt mnie przez to nie przeprowadził, nie 
powiedział, że powinnam na wernisażu i otwarciu wystawy coś powiedzieć, przywitać gości. Wydaje mi się, że 
bardzo dużo tego stresu mogłabym uniknąć i chętniej i częściej bym się wystawiała gdyby ktoś mi powiedział; 
‘słuchaj, musisz zrobić to i to, ja tu jestem żeby ci pomóc’. A co do alternatyw pokazywania swojej twórczości, 
wydaje mi się, że to jest strasznie indywidualna kwestia, ja na przykład jestem zakochana w Instagramie i 
uważam, że to jest doskonała metoda do promowania swojej twórczości, ale ile razy zderzę się z kimś z 
ilustratorskiego środowiska to doznaję takiego szoku trochę, że Instagram albo się kocha, albo nienawidzi. 

W ogóle odnoszę wrażenie, że media społecznościowe mają ten problem. 

Zuza Gadomska: Możliwe. Ja akurat bardzo lubię to robić, nigdy tego nie przeanalizowałam biznesowo, czy to 
faktycznie przynosi mi klientów, natomiast ja się po prostu dobrze tam odnajduję i tam promuję swoją 
twórczość. Ale wiem, że bardzo dużo jest takich zdań w ilustratorskim świecie, że tworzenie prac na samego 
Instagrama, tylko po to, żeby je tam zamieścić, nie jako referencja do jakiegoś większego projektu, to na to się 
średnio patrzy, więc każdy ma jakieś swoje przekonania. 

A ty, Marku, masz też duże doświadczenie jeśli chodzi o promocję twórczości czy promocję wydarzeń 
kulturalnych w Trójmieście przez internet tak naprawdę. Dotychczasowa twoja ścieżka, zanim otworzyłeś 
galerię to bazowała na internecie. 

Marek Rogala: U mnie była najpierw strona, później Instagram, gdzie liczą się te serduszka, ale ja powiem, że 
w związku z tym, że jestem Instagramowy, układam sobie wszystko na biurku, robię zdjęcie, to jest 
krótkotrwałe, znika i zostaje tylko to zdjęcie na Instagramie i na stronie. Ale megafajną przygodą była moja 
pierwsza wystawa z kwadratami w Sztuce Wyboru w Gdańsku Wrzeszczu, gdzie jak zobaczyłem swoje prace, 
że one mogą wyjść, mogę je pokazać i to były kwadraty informujące o kulturze, to było tak ekscytujące i 
przyjemne doświadczenie, aczkolwiek stresujące. Ja chodziłem góra-dół w tej sztuce i co i jak mam powiedzieć, 
z Magdą, która prowadzi Sztukę Wyboru, ona mnie uspokajała, mówiła, że damy radę, porozmawiamy, będzie 
fajnie. 

Potrzebowałeś kick-offu po prostu. 

Marek Rogala: Tak, potrzebowałem. Ja wcześniej miałem wystawę w kawiarni u Agnieszki Nagórskiej jak 
prowadziła, to też jest inne doznanie, fajnie bo w tym momencie kawiarnia stała się na jeden dzień galerią, na 
to jedno popołudnie. Ale wydaje mi się, że to jest trochę inny level jak się idzie do miejsca, które w tym 
momencie z automatu staje się świątynią tego człowieka, bo pokazujemy to, co w danym momencie jest u 
niego najważniejsze, najlepsze i to czym chce się dzielić. I to jest takie uczucie, które jest bardzo przyjemne. 
My jeszcze przygotowujemy te nasze kick-offy i mamy wybrane osoby, z którymi będziemy rozmawiać, ale ja 
prze miniony rok, mimo całej pandemii, jakoś specjalnie się nie poddawałem, udało mi się zorganizować 11 
wystaw i też miałem osoby, które wyciągnąłem z Instagrama, bo one nigdy wcześniej tam nie były, ale byłem 
tak zajarany ich twórczością, że mówię ‘widzę twoją wystawę w tym miejscu, czy ty też to czujesz?’. I to było 
zagadanie po prostu na Instagramie, pierwsza rozmowa, z drugiej strony jest chęć, że chcemy wyjść do ludzi, 
pokazać się i chcemy kontaktu na żywo i spotkać się z ludźmi to też są zawsze emocje. Czy ludzi przyjdą czy nie 
przyjdą, czy przyjdzie ich dużo czy nie, co będą się mnie pytać, jak będą reagować. To jest obawa artystów, ale 
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tworząc swoją galerię w miejscu, które jest trochę na uboczu i rozmawiając z sąsiadami wiem, że ludzie, którzy 
nie są obeznani na co dzień ze sztuką, czy ta sztuka ich nie atakuje i sobie żyją spokojnie, to boją się odebrać 
w tą sztukę, wejść tam. Mam supersympatyczną sąsiadkę i zapraszam ją za każdym razem na wernisaż i ona 
mówi, że ona nie wie czy ona zrozumie. I raz jak zobaczyłem ją w środku to byłem najszczęśliwszym 
człowiekiem na świecie, bo sobie pomyślałem, że w końcu ta bariera została przełamana, zresztą to też nie 
zależy od wieku. 

Zuza Gadomska: Ja bym właśnie tylko dodała, że to jest super, że przy tych warsztatach zauważamy, że ten 
wysoki próg wejścia i samowykluczenie występuje po obu stronach. Są artyści, twórcy, którzy mają 
niesamowite rzeczy do pokazania i boją się wykonać ten pierwszy krok i po stronie odbiorców jest dokładnie 
to samo, istnieje taki samowykluczający się odbiorca, który czuje, że to nie jest dla niego, boi się, że czegoś nie 
zrozumie, tak jak Marek powiedział. 

Marek Rogala: Ja bym chciał żeby wszyscy wiedzieli, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i w sumie spotykamy się 
z tym samym. Bo ja z kolei jak często mam swoje warty w galerii, kiedy nie jestem w pracy i siedzę tam przez 
kilka godzin to wręcz proszę, żeby ktoś przyszedł, wszedł i z chęcią opowiem jak będzie miał ktoś takie życzenia. 
Bo często ludzie wolą po swojemu to wszystko odebrać i zrozumieć i nie potrzebują osoby podpowiadającej i 
tłumaczącej wszystko, albo próbującej wytłumaczyć.  

Zauważam jeszcze jeden ważny aspekt w tej waszej działalności, to jest współpraca. W tych badaniach, które 
czytałam przed naszą rozmową, znalazłam, że studenci uczelni artystycznych, mimo że studiując są 
zadowoleni ze swoich artystycznych studiów, to jednak czują, że studia nie przygotowują ich do zostania 
zawodowymi artystami. Znalazłam dosyć ciekawy cytat z tych badań, że studia w niewielkim stopniu 
przygotowują do zawodu artysty i że w procesie stawania się zawodowym artystą studia są mniej ważne niż 
na przykład spotkania z innymi twórcami. Jak wy to w ogóle widzicie? Jakie są możliwe przestrzenie do 
takich współprac? Gdzie szukać partnerów do współprac? Jak współpracować będąc twórcą z innymi 
twórcami? 

Zuza Gadomska: To bardzo trudne pytania teraz padły. Dlatego w naszej narracji wokół kick-offa w ogóle nie 
wspominamy o wykształceniu, albo jeżeli już wspominamy to mówimy, że ono jest absolutnie nie ważne, bo 
właśnie też wydaje mi się, że wokół tego przeświadczenia, że artysta staje się tylko po akademii sztuk pięknych 
narosło takie przekonanie i w związku z tym część twórców nie nazywa się artystą. Nasz przykład pokazuje, że 
to jest w ogóle podstawa i fajnie się ścierać na różnych płaszczyznach i dziedzinach, bo jednak jesteśmy z 
różnych baniek i bajek, jednak znaleźliśmy płaszczyznę do wspólnego działania. Trochę to wynika z tego, że my 
po prostu klikamy i się dobrze dogadujemy, ale ja i Marek niezależnie mieliśmy ten sam pomysł, który 
wspólnymi siłami próbujemy zrealizować, więc, że to się narodziło w dwóch głowach niezależnie jest dowodem 
na to, że jest taka potrzeba i to jest problem do rozwiązania. 

A ty, Marku, jak wybierałeś czy wybierasz artystów do swojej galerii? 

Marek Rogala: To jest trochę autorski dobór i to co mi się podoba proponuję artystom wystawy i albo ich 
znajduję na popularnym Instagramie, albo gdzieś jak zauważę jakąś ciekawą osobę w magazynach, na przykład 
Małgosię Mycek z Poznania zaprosiłem po przeczytaniu wywiadu z nią w „Notesie na 6 tygodni” i nie wiem jak 
to się dzieje, ale przeważnie jak się odezwę to gdzieś coś klika tutaj, bo mam wrażenie, że ludzie są bardzo 
otwarci, chcą współpracować, chcą się pokazywać. I tutaj dużo też pewnie zależy od szczęśliwego zbiegu 
okoliczności, że ktoś gdzieś chce się pokazać i ktoś chce kogoś pokazać, tak jest w przypadku eskaem. Ja też 
sobie wymyśliłem taki łańcuch, że jak ktoś u mnie ma wystawę to się pytam kogo on by widział w tej 
przestrzeni, mam człowieka, który z sukcesem zrealizował swoją wystawę i się pytam o rekomendacje i często 
jest tak, że te rekomendacje są trafione, więc jest taka zależność. Ale wracając do tego, że ciężko jest przebić 
się, wyjść do ludzi, zorganizować wystawę to trzeba w sobie znaleźć jakaś determinację, bo często jest tak, że 
bardzo chcemy i bardzo się boimy jednocześnie, ale wystarczy zrobić jeden, drugi, trzeci krok, bo czasem 



 7 

pierwszy jest spalony, aż się znajdzie partner do tworzenia. Ja wiem, że ciężko jest samemu, szukając 
znajdujemy odpowiednich partnerów. 

Zuza, mam pytanie do ciebie jako zawodowej ilustratorki, przeglądałam twoją stronę i widzę w twoim 
portfolio bardzo wiele współprac, masz i projekty okładek, ilustracje do magazynów, „Vogue”, tworzenie 
plakatów dla projektów, instytucji, identyfikacje wizualne dla firm, naprawdę bardzo szeroki wachlarz 
klientów i jak organizujesz pracę swojej pracowni? Jak ustawiasz priorytety w swojej pracy jako artystki i 
jak szukasz tych klientów? Czy jesteś w etapie, że oni się do ciebie zwracają? 

Zuza Gadomska: Po pierwsze, praca ilustratorki i graficzki to nie jest prosta praca, dlatego zawsze dbam o to, 
żeby przyjmować tylko te projekty, które naprawdę będą mi sprawiały dużo frajdy. Oczywiście w idealnym 
świecie wszystkie projekty, które do mnie przychodzą są super frajdą i zarabiam na nich tyle, ile potrzebuję, 
natomiast wiadomo, że rzeczywistość szybko weryfikuje takie bujanie w obłokach. Prawdę powiedziawszy 
wiem, że to nie będzie w ogóle pomocne, ale ja nigdy nie szukałam aktywnie klientów, wiec nie mam tutaj 
żadnych złotych porad. Natomiast wiem, że to też niestety zabrzmi trochę górnolotnie, ale niestety tak było, 
ale w moim przypadku to przejście z robienia rzeczy do szuflady, tylko dla siebie ,tylko na Instagram, a 
monetyzowania tej twórczości odbyło się w momencie kiedy ja sama przed sobą przyznałam, że jestem 
zawodową artystką i kiedy ja faktycznie w to uwierzyłam, a to nie był prosty i krótki proces, to wszyscy dookoła 
zaczęli mnie też tak traktować. Przynajmniej ci, którzy wchodzili ze mną w interakcje na poziomie zawodowej 
relacji. Kiedy ja już byłam pogodzona, przekonana, imposter syndrome odszedł daleko, to wszyscy, którzy 
zasiadali ze mną do stołu, żeby porozmawiać o wspólnych projektach, też zaczęli mnie poważnie traktować. I 
to też jest jakiś trochę background do tego kick-offa, żeby też tym ludziom i twórcom wytłumaczyć, że oni sami 
muszą zadecydować o tym, że są artystami, którzy będą wystawiać wystawę. I artyści sami muszą stwierdzić, 
jestem poważnym artystą i robię to, co spokojnie można skomercjalizować, zmonetyzować, zamienić w zawód. 
Bo dopóki będziemy taki delikatnie stawiać kroki, robić rzeczy do szuflady, to odbiorcy też nie będą nas 
poważnie zawodowo traktować. 

Tworzysz produkty na sprzedaż dla klientów indywidualnych, ja mogę wejść na stronę i sobie kupić plakat, 
grafikę i powiesić sobie na ścianę. Jak to się rozkłada w twoim biznesie, jeśli chodzi o twoje priorytety czy 
dochody? W co warto zainwestować czas? 

Zuza Gadomska: Wydaje mi się, że to jest akurat wspólne dla wielu twórców, ze produkcja jednostkowych 
produktów do sklepu to jest margines przychodu, większe przychody i zyski przynosi współpraca z większymi 
podmiotami komercyjnymi niestety. Ja na samym początku obiecałam sobie, że będę realizować swoje róże 
ambicje, jak doczłapałam się do tej swojej własnej pracowni, wyszarpałam sama ze sobą tą zgodę, że jestem 
artystką i już nikomu nic nie musze udowadniać i ja sama jestem z tym pogodzona i przekonana, to chciałam 
realizować różne pomysły, między innymi zaprojektowałam apaszki, projektowanie grafik na ścianę bardzo 
mnie interesowało i do tego sklep i dystrybucja wobec indywidualnych klientów były mi potrzebne. Natomiast 
jakbym miała formułować złote rady, to nie zaczynałabym od tego, bo to nie jest produkt niezbędny do życia, 
to jest fanaberia, niestety, ja to tak sobie roboczo nazywam, szczególnie w dobie kryzysu czy pandemii, to jest 
pierwsza rzecz, z której odbiorcy rezygnują. Więc jednak jakbym miała coś radzić, to fokusowałabym się na 
współpracach z instytucjami kultury na początku, bo to jest bardzo wdzięczny temat i przyjemne współprace i 
potem z podmiotami komercyjnymi. 

Na początku naszej rozmowy powiedziałaś, że komercjalizacja sztuki to jest temat, do którego chciałabyś 
jeszcze wrócić? 

Zuza Gadomska: Tak. Bo wydaje mi się, że wokół tego stwierdzenia narosło dużo złych przekonań, wydaje mi 
się, że w pierwszym odbiorze słowo; komercjalizacja sztuki, może się kojarzyć negatywnie, może przywoływać 
na myśl obniżenie jej wartości, albo obniżenie jakości tego ostatecznego produktu, też nazwanie sztuki 
produktem, wiele osób z tym ma problem. Mi się wydaje, że powinniśmy otwarcie mówić o tym, żeby sztukę 
komercjalizować, bo jeżeli chcemy rozmawiać o sztuce jako o zawodzie i chcemy aby artyści byli w stanie się 
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ze swojej artystycznej działalności utrzymywać, to nie obejdziemy się bez komercjalizowania tego, bez 
znajdowania kanałów i metod, żeby sztuka miała wymierne, finansowe korzyści dla twórców. 

Chciałam was podpytać o możliwości jakie mają twórcy i mam tu na myśli różnego rodzaju programy, 
projekty poza kick-offem. Marku, wspomniałeś, że otworzyłeś galerię w ramach pracowni miejskiej, więc to 
też jest rodzaj wsparcia. Czy jest coś, o czym wiecie i wiecie, że warto z tego skorzystać? 

Zuza Gadomska: Chyba Stypendium Kulturalne miasta Gdańska jest czymś takim o czym nie można nie 
wspomnieć. Ja akurat w tym roku jestem stypendystką kulturalną miasta Gdańska i to jest pierwsze co mi 
przychodzi do głowy. 

Marek Rogala: Mi też, bo w tym roku byłem stypendystą kulturalnym miasta Gdańska, więc myślę, że jak się 
poszuka to w każdym mieście. Nam jest bliski Gdańsk, ale warto próbować, skubnąć z pieniędzy nasze miasta, 
bo są takie programy, które chcą je dawać, tylko trzeba próbować i się nie zastanawiać. Teraz znowu zachęcają 
do składania wniosków, też się zastanawiałem czy bycie stypendystą może być możliwe przez to, że się robi 
kwadraty, chce się zrobić małą wystawę czy zorganizować i pomóc zorganizować inne wystawy i tak, to jest 
możliwe. Wczoraj mieliśmy przez przypadek spotkanie, przyszło do mnie to spotkanie tak naprawdę, bo to 
było w ramach projektu „pragułki”, walks, przechadzki, przyszła grupa, która po spacerze potrzebowała się 
gdzieś ogrzać i trafili do mnie. Wiem, że Marszałek Województwa też ma kulturalny program i należy czytać te 
programy i dowiadywać się o nich, bo często jest tak, że można dostać dofinansowanie na samą pracę, 
wiadomo, że musi powstać jakiś produkt, ale często są to programy, które wspomagają samą pracę, 
niekoniecznie jakiś bardzo szałowy produkt musi na koniec powstać, więc warto próbować. Wydaje mi się, że 
też jest mnóstwo konkursów, które organizują nawet komercyjne firmy i też pomagają się przebić i pokazać 
innym. Nawet przez samo zgłoszenie swojej pracy, czy przez pokazanie się gdzieś, może nie w jakimś ścisłym 
gronie, ale nawet jeżeli już dochodzimy do momentu kiedy można głosować na naszą pracę, to już łapiemy 
odbiorców. Jest mnóstwo sposobów, wystarczy chcieć, próbować i na serio się nie zrażać i nie zawsze słuchać 
tego jak ktoś nam powie, że może to się nie nadaje, bo ja też takie głosy na początku swojej historii słyszałem. 

Zuza Gadomska: Tak, ja tak samo. Próbować i szukać. 

Na sam koniec, w ramach podsumowania tego wszystkiego o czym dzisiaj rozmawialiśmy, kiedy pomyślimy 
o artystach, twórcach w najbliższej przyszłości to jak myślicie, jakie umiejętności takie osoby powinny mieć 
żeby móc pokazać swoją pracę, móc się przebić? 

Zuza Gadomska: Dla mnie najważniejsze jest niebudowanie sztucznego dystansu z odbiorcami, niewystawianie 
siebie na piedestał artystyczny, taka dostępność. Gdybym miała to zamknąć w jednym słowie to 
powiedziałabym dostępność. 

Marek Rogala: I autentyczność też, bądźmy tym, kim jesteśmy, bo czasem mamy wrażenie, że trzeba być 
bardziej inteligentnym w naszych głowach, bardziej obytym, żeby mieć drugą wystawę to trzeba mieć 
pierwszą, ale jak ją zrobić? A chciałoby się już mieć tą kolejną, bo ta pierwsza jest najbardziej stresująca i 
najtrudniejsza. Jeżeli chcecie pokazywać swoje prace, po prostu bądźcie sobą i mówcie o tym co robicie, bo 
czasami samo mówienie o tym, że chciałoby się mieć wystawę i rozmawianie o tym z ludźmi w otoczeniu i 
środowisku jest pierwszym wyjściem. Wszystko co chcemy robić musi wychodzić z nas, przez nasze usta, żeby 
świat mógł się o tym dowiedzieć.  

Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą rozmowę, może powiem jeszcze adres strony projektu dla początkujących 
artystów i twórców; kickoffworkshop.com; i dzisiaj gośćmi byli Zuza Gadomska i Marek Rogala. Dzięki wam 
bardzo. 

Marek Rogala: My też dziękujemy. 

Zuza Gadomska: Dziękuję bardzo. 
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Podcastu  „Słuchaj, sztuka to praca!” możecie wysłuchać na YouTube i Spotify Instytutu Kultury Miejskiej, 
nowe odcinki są dostępne w każdy drugi wtorek miesiąca. Na YouTube znajdziecie też serię webinarów 
szkoleniowych o różnych aspektach pracy twórczej, pomysłodawczynią i koordynatorką całości jest 
Magdalena Pałka, ja się nazywam Ana Matusevic i słyszymy się niedługo. 

Podcast jest częścią programu edukacyjnego online, „Sztuka to praca”, skierowanego do artystek i artystów 
oraz przedstawicielek i przedstawicieli zawodów kreatywnych. Tych, rozpoczynających pracę, jak i tych 
chcących poszerzać swoje kompetencje wspieramy w profesjonalizacji i rozwoju zgodnie z własnymi 
wartościami i celami artystycznymi. Więcej informacji znajdziesz na stronie Instytutu Kultury Miejskiej; 
www.ikmgda.pl. 

 

KONIEC 

 


