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Tokio to stolica i największe 
miasto Japonii zamieszkane, 
w oficjalnych granicach, przez 
prawie czternaście milionów 
osób. Ale cały zespół 
metropolitalny ma liczbę 
ludności zbliżoną do liczby 
osób zamieszkujących Polskę. 
Łatwo sobie wyobrazić jakie 
to generuje problemy. Ale to 
także miasto o ogromnym 
potencjale gospodarczym, 
ciekawej historii i kulturze, 
interesujących zabytkach  
czy świetnych obiektach 
współczesnej architektury. 
Nic więc dziwnego, że przyciąga uwagę milionów ludzi na całym świecie. Dwie, otwarte w lipcu br., wystawy  
w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej ‘Manggha’ w Krakowie świetnie odpowiadają na to zapotrzebowanie.    

Pierwsza z nich to, mieszcząca się na piętrze Galerii Europa – Daleki Wschód, wystawa „Tokio 24. Krzysztof 
Gonciarz”. Głównym jej elementem jest dwudziestominutowy film zrealizowany przez Krzysztofa Gonciarza. 
Jego autor to znany wideobloger, z milionami wyświetleń, a jego  kanał na platformie YouTube subskrybuje 

ponad 870 tysięcy osób. Pochodzący  
z Krakowa Krzysztof Gonciarz mieszka 
od ponad pięciu lat w Tokio i, z kamerą 
w ręce, dokumentuje puls tej wielkiej 
metropolii. Pokazywany na dużym 
ekranie film jest autorską relacją  
z pełnej doby życia Tokio. To zbiór 
intensywnych impresji świetnie 
oddających charakter tego molocha. 
Znajdziemy tu niewiele sielskich 
widoków świątyń czy szerokich ujęć 
arcydzieł architektury. Jest za to 
dynamika miasta – przewalające się 
przez dworzec Shibuya tłumy, plątanina 
napowietrznych przewodów, hałas 
pociągów, żerujące na ulicach szczury, 
ale i urokliwe, pełne restauracji, uliczki 
oświetlone nocą lampionami, dzieci  
w szkolnych mundurkach czy bujna 
przyroda w enklawach zieleni. To Tokio 
jakie i ja zapamiętałem – wciągające 
swoją mocą, chociaż niekiedy 
przerażające. Filmowi, który można 
kontemplować siedząc na poduchach  
w kształcie granitowych kamieni, 
towarzyszy instalacja przygotowana 
przez Joannę Habę i Monikę Pawłowską 
oraz muzyka następujących autorów: 
Pawbeats, Maciej Kulesza, Arkadiusz 
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Reikowski, Krakowitz i Urbański & Bąk. Przed wejściem 
na wystawę charakterystyczna tabliczka: OSTRZEŻENIE 
DLA EPILEPTYKÓW Wystawa może wywołać napad 
padaczkowy u osób chorujących na epilepsję fotogenną.  

Wspomniana wcześniej instalacja uzupełnia 
rozedrganie filmu. Tu też pojawiają się migające 
światła, których efekty mogą wzmacniać sami widzowie 
posługując się leżącymi na podłodze białymi kształtkami 
z błyszczącego plastiku. Do tego dochodzą wiszące  
na linkach soczewki i projekcja filmu Krzysztofa 
Gonciarza na ażurowej kabinie z półprzezroczystej 
tkaniny, która pozwala wejść zwiedzającym jakby  
do wnętrza tokijskich wydarzeń. Efekt zwielokrotniają 
zwierciadlane sufit i podłoga kabiny. W sumie, 
mnóstwo zabawy. Trochę przypomina to, jakkolwiek  
w znacznie mniejszej skali, wspaniałą multimedialną 
wystawę Alka Janickiego pt. „Tokaido,” pokazywaną  
w Muzeum Manggha, a także w Japonii, kilka lat temu. 
Można o niej poczytać na stronie: 

http://jajszczyk.pl/wp-
content/uploads/A_Jajszczyk_Tokaido_Manggha_spra

wozdanie_2014.pdf.  

W drugim bocznym pomieszczeniu instalacja  
z różnokolorowymi, świecącymi japońskimi napisami – 
to nawiązanie do neonów, tak charakterystycznych dla 
wielkich japońskich miast. Ale pojawia się tam także 
świecące logo Muzeum Manggha.  

 
Parter Galerii Europa – Daleki Wschód zajmuje 
wystawa „Tokio. Smok i Smok”. Wystawę 
wymyśliła i zaaranżowała Natalia Buchta, przy 
współpracy Kamila Kuzko i Przemysława 
Wideła. Twórcami stanowiących jej osnowę 
murali wypełniających wnętrze galerii było 
liczne grono młodych artystów. Ściany nie 
tylko oryginalnego pomieszczenia, ale także 
dobudowanych tymczasowych przepierzeń są 
pokryte, komiksowymi w stylu, widokami 
różnych dzielnic Tokio. Ale motywem 
przewodnim są dwa, pojawiające się  
na malunkach, smoki – Smok Wawelski  
i Godzilla. Ten ostatni to ikona japońskiej 
popkultury i tytułowy, fikcyjny potwór w serii 
znanych szeroko filmów. W jednym  
z pomieszczeń, sterując dostępnym dla 
publiczności pulpitem, można wywoływać 
obłoki pary imitujące dym wydobywający się  
z paszcz smoków. Do tego zamontowano 
przewody i słupki, nawiązujące do tak 
charakterystycznej dla japońskich miast 
plątaniny przewodów. Pod jednym ze słupków 
stoi samotny rower. Na wieszakach lekkie 
współczesne kimona, utrzymane w czarno-
białej kolorystyce, które można przymierzać,  
a pracownicy Muzeum pomagają je układać  
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i wiązać fachowo pasy. Są też 
plastikowe maski, w 
charakterystycznym dla Japonii stylu. 
Jest także czynny baru yatai, w którym 
uczestnicy otwarcia wystawy byli 
częstowani czarkami sake.  
W normalne, nie wernisażowe dni, 
można się tu nauczyć operowania 
japońskimi pałeczkami do jedzenia. 
Atrakcją, szczególnie dla dzieci jest też 
ekran, na którym można malować 
używając wirtualnego spreju,  
a na którym, w tle pojawiają się obrazy 
z japońskich filmów animowanych.  
W dniu otwarcia, wśród zwiedzających 
chodziły trzy młode kobiety 
ucharakteryzowane na Japonki: gejszę, 
dziewczynę lolitkę i dziewczynę żabę. 
To też charakterystyczny element 
japońskiej popkultury. Na wystawie 
jest też niewielkie pomieszczenie,  
w którym można oglądać bajecznie 
kolorowe migawki japońskich reklam  
i obiektów z Japonii, wyświetlane 
równolegle na sześciu ekranach. Całość 
robi znakomite wrażenie i jest 
naprawdę radosna. Trochę szkoda, że 

te wspaniałe murale trzeba będzie zamalować 
po zakończeniu wystawy.  

Wystawie towarzyszy smoczy komiks według 
pomysłu Katarzyny Nowak.  
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Galeria Europa – Daleki Wschód 
12.07.2019 - 29.09.2019  

Film: Krzysztof Gonciarz Idea i aranżacja 
plastyczna: Joanna Haba, Monika Pawłowska 
Muzyka: Pawbeats, Maciej Kulesza, Arkadiusz 
Reikowski, Krakowitz, Urbański & Bąk  
Mix & Mastering: Mieszko Mahboob  
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Galeria Europa – Daleki Wschód  
13.07.2019 - 29.09.2019  

Idea i aranżacja plastyczna: Natalia Buchta 
Współpraca: Kamil Kuzko, Przemysław Wideł  
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