
 

 

Kuba Bąkowski, „Zjadacz Kurzu. Miejska Rzeźba Puryfikacyjna”. Praca powstała w 
2017 roku. 

Instalacja znajduje się na placu przy Muzeum. „Zjadacz Kurzu” to hybryda sztuki i przemysłu. Jest 

wynikiem zamiany urządzenia wykorzystywanego do oczyszczania powietrza w procesach 

przemysłowych w dzieło sztuki przeznaczone do prezentacji w otwartych przestrzeniach miejskich. 

Rysunek i opis poszczególnych elementów rzeźby-maszyny znajduje się w przestrzeni Muzeum. 

„Zjadacz Kurzu” to niebieski, stalowy zbiornik przypominający silos zbożowy w kształcie butelki 

ustawionej do góry nogami na czterech nogach osadzonych na prostopadłościennej, betonowej 

podstawie. Wymiary instalacji to 495 centymetrów na 360 na 190 centymetrów. W dolnej, 

zwężającej się części przypominającej szyjkę butelki znajduje się zbiornik „na grubsze frakcje pyłu” 

jak pisze autor. W górnej części hybrydy, z lewej strony znajduje się niewielki wiatrak z 

kwadratową osłoną. Do niego ma wlatywać powietrze. Nad osłoną wiatraka wbudowane są filtry 

cząstek pyłu. Wiatrak przymocowany jest do lewej, okrągłej komory (do której przylega siostrzana 

– prawa) wyposażonej w czujnik jakości pobranego powietrza. W obu komorach ma mieć miejsce 

wstępne oczyszczanie powietrza. Nad nimi znajdują się dwie prostokątne komory, które zbierać 

mają wstępnie oczyszczone powietrze. Od lewej, prostokątnej komory biegnie wygięta rura, która 

przechodzi za hybrydą na jej prawą stronę. W rurze znajduje się czujnik jakości oczyszczonego 

powietrza. Na prawym końcu rury również znajduje się drugi wiatrak z kwadratową obudową 

przez który wylatywać ma oczyszczone powietrze. Na szczycie rzeźby-maszyny znajduje się 

prostokątny daszek nieznacznie pochylony do przodu – to panel solarny, który zasila czujniki 

czystości. Pod nim, przy rurze biegnącej od lewej do prawej strony znajduje się silnik elektryczny, 

który wprawia w ruch powietrze wewnątrz maszyny. Instalacja zasysając powietrze, wydaje 

dźwięk. 

„Zjadacz Kurzu” oczyszcza powietrze miasta poprzez pochłanianie cząstek smogu PM10 i PM2,5 

odpowiedzialnych za szkodliwość miejskiego powietrza Jest to możliwe za sprawą wykorzystania 

zaawansowanych filtrów przemysłowych oraz filtra HEPA pochodzącego z programu badawczego 

jednej z polskich wyższych uczelni technicznych. Poza funkcją pochłaniania miejskiego smogu, 

instalacja pełni funkcję nietypowej stacji monitorowania jakości powietrza miejskiego. „Zjadacz 

Kurzu” sprawdza jakość powietrza przed oczyszczeniem oraz jakość powietrza, które zostało przez 

niego oczyszczone. Wyniki pomiarów publikowane są na bieżąco na specjalnej stronie 

internetowej www.dusteater.org i www.zjadaczkurzu.org. Praca Kuby Bąkowskiego podejmuje 

awangardowe postulaty, kiedy stawiano znak równości między muzeum a fabryką, rzeźbą a 

przemysłową maszyną. 

http://www.dusteater.org/
http://www.zjadaczkurzu.org/

