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ieznajomy przybysz zawsze wprowadza niespodziewane napiêcie i stawia
status quo pod znakiem zapytania. Jego obecnoœæ na samym pocz¹tku 

przypomina dzia³anie szczepionki w zdrowym ciele pojawia siê obcy element i 
skutecznoœæ organizmu mierzy siê zdolnoœci¹ wytwarzania przeciwcia³. Zanim nie 
zareaguje odpowiednio istnieje ryzyko zara¿enia i choroby. Przybysz z zewn¹trz ma 
nieodgadnione motywacje i wymaga specjalnej uwagi wtedy gdy goœcimy go 
œwiadomie. Mo¿e siê jednak zdarzyæ, ¿e poznamy obcego dopiero po jego 
dzia³aniach, po œladach jakie zostawi³ pl¹druj¹c nasze mieszkanie. Nie zosta³ 
rozmyœlnie wstrzykniêty, lecz dosta³ siê do wewn¹trz podstêpem. Nie spotkamy go 
wówczas osobiœcie i pozostanie zagadk¹ sk¹d siê pojawi³, jego cele odczytamy po 
znakach, odciskach palców, przesuniêtych meblach albo opró¿nionych szufladach. 
Zreszt¹ to oczywiœcie nie musi byæ z³odziej  to mo¿e byæ artysta.

Wystawa WE CAME FROM BEYOND ¿ywi siê tak¹ w³aœnie fantazj¹. Artyœci, 
którzy w wiêkszoœci posiadaj¹ gruntowne wykszta³cenie uliczne dzia³ali nielegalnie 
w tkance miasta tworz¹c graffiti  a póŸniej przenieœli swoje dzia³ania w bia³y szeœcian 
galerii, tym razem zostali zaproszeni do niezamieszkanego lokalu w starej kamienicy. 
Doœwiadczenie dzia³añ w przestrzeni miejskiej ma byæ sprowadzone do skali mikro  
artystycznego aborda¿u przestrzeni mieszkalnej. Praktyki znane mieszkañcom 
miast jako graffiti, i - nazywane zale¿nie od œwiadomoœci i tolerancji odbiorcy -   
wandalizm, bêd¹ zastosowane jako praktyki artystyczne w specyficznym 
œrodowisku. 

Wyniesione z ulicy umiejêtnoœci, uzyskana w mieœcie wiedza, charakteryzuj¹ 
siê przewrotnym zastosowaniem pospolitych technik i materia³ów w celu wywo³ania 
dyskomfortu widza, albo manifestacji w³asnej ekspresji, zdarza siê tak¿e, i¿ nie 
bacz¹c na zobowi¹zania krytyczne szar¿uj¹ w stronê estetycznej przyjemnoœci. 
Niezale¿nie od tego czy zaproszeni do wystawy artyœci realizuj¹ wideo, malarstwo, 
tworz¹ obiekty czy environment, jest pewien rozpoznawalny algorytm w sposobie 
ich myœlenia. Jest nim ingerencja w zastan¹ rzeczywistoœæ, próba nadania zwyczajnej 
codziennej sytuacji odmiennego charakteru i wymiaru ni¿ podpowiada 
przyzwyczajenie. Ta postawa wymaga pomys³owoœci, odwagi i inteligencji.

W kontekœcie odbywaj¹cych siê w ostatnim czasie w Polsce prezentacji 
podejmuj¹cych temat sztuki ulicy, WCFB jest wyj¹tkowe, gdy¿ wzbrania siê przed 
badawczym dystansem, chce byæ raczej ujawnieniem fenomenu, jego manifestacj¹, 
ni¿ prób¹ opisu zjawiska.WE CAME FROM BEYOND przynosi pewn¹ prawdê o 
œwiecie, o jego nieodkrytych atrakcjach i o sposobach ich poszukiwania w 
skomplikowanym betonowym miejskim labiryncie. 
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 Today is the shadow of tomorrow
Today is the present future of yesterday”

Sun Ra  Shadow of tomorrow 

rzyszli, zostawili œlady swojej obecnoœci i odeszli, niezauwa¿eni przez niko go. 
Ich œlady te¿ bêd¹ sukcesywnie znika³y, zamalowywane, usuwane, wietrzone 

z przestrzeni miast. Zostanie jedynie cieñ jutra, czyjaœ osobista historia zwi¹zana z 
konkretnym miejscem, ludŸmi, wydarzeniami. 

WE CAME FROM BEYOND jest prób¹ stworzenia na nowo historii 
opustosza³ego mieszkania, które dla artystów bior¹cych udzia³ w projekcie jest tylko 
ogromn¹, pust¹ przestrzeni¹ gotow¹ do zape³nienia na nowo znaczeniami i 
metaforami artystycznych i osobistych poszukiwañ. Kilkunastu twórców wesz³o do 
tego pustostanu i stanê³o przed nie lada wyzwaniem. Musieli oni swoimi realizacjami 
rzuciæ na tyle silne œwiat³o aby w pamiêci innych uczestników i widzów, w pamiêci 
kamienicy pozostawiæ wyraŸny i trwa³y cieñ jutra. 

Wiêkszoœæ z wspó³twórców WE CAME FROM BEYOND ma za sob¹ du¿e 
doœwiadczenie w dzia³aniach w obrêbie przestrzeni publicznej. Czy to bêdzie graffiti 
czy innego rodzaju twórczoœæ ³¹czy je wspólny mianownik  umiejêtnoœæ kreowania 
przestrzeni wed³ug w³asnych potrzeb, czêsto brutalna lub wrêcz wulgarna, zawsze 
jest to jednak kreacja œwiadoma i twórcza. U¿ywaj¹c terminologii zaczerpniêtej z 
graffiti, uczestnicy wystawy s¹ pisarzami - writers; pisz¹ wiêc oni historiê pustego 
mieszkania, nie dekoruj¹c go estetycznymi fajerwerkami. Pisz¹ tê historiê nad wyraz 
spójnie, pos³uguj¹c siê najró¿niejszymi œrodkami wyrazu  osobistymi charakterami 
pisma, a narratorem historii jest owo ponad dwustu metrowe mieszkanie w 
przedwojennym, secesyjnym budynku. Ciche szeptanie przeplata siê z pojedynczym 
krzykiem, ktoœ ci¹gnie swoj¹ opowieœæ d³u¿ej, ktoœ inny chichocze w k¹cie, bo wszed³ 
tu bez pytania i zastawi³ pu³apkê na wspó³lokatorów. Udaje siê stworzyæ 
mikrokosmos, rz¹dz¹cy siê w³asnymi regu³ami i logik¹, zamkniêty i odciêty od 
otaczaj¹cego go realnego œwiata. Wszechœwiat bêd¹cy z poza, który czêsto pozostaje 
ukryty, i który tylko czasami udaje siê wydobyæ na œwiat³o dzienne.
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