
Tadeusz Kantor, Usytuowanie krzesła. Praca powstała w 1970 roku. 

W drewnianej ramie z czarnym passe-partout (czyt. paspartu) znajduje się czarno biały kolaż 

na papierze o wymiarach 48 na 51 centymetrów. W centralnej części obrazu znajduje się 

szare, składane krzesło. Ustawione jest pod lekkim kątem, siedziskiem zorientowane w 

prawą stronę. Nogi krzesła są skrzyżowane po bokach. Oparcie stanowią dwie pionowe 

deski. Krzesło stoi pośrodku ulicy. Za nim, na chodniku przedstawione są przechadzające się 

postacie. Dwie kobiety mijają biały kiosk z napisem Pollards. W tle, po lewej i prawej stronie 

wkomponowane są fragmenty dwóch kilkupiętrowych budynków. Przed krzesłem, w dole 

obrazu po prawej stronie, znajdują się sylwetki trzech mężczyzn i dwóch kobiet. W prawym, 

dolnym rogu uśmiechnięte trzy kobiety i data 1970. Przy prawej krawędzi wkomponowany 

jest biały, kilkupiętrowy budynek. Pod obrazem na szarym pasku, pośrodku znajduje się napis 

grubą, czarną kreską: „Projekt Wrocław” i jaśniejszym kolorem podpis: T Kantor. 

Po prawej stronie kolażu przywieszona jest kartka z drukowanym tekstem: Tadeusz Kantor – 

Usytuowanie krzesła: Krzesło ma być z betonu. Krzesło ma być składane. Sama czynność 

składanie nie jest brana pod uwagę. Materiał Betonu [te dwa słowa zapisane są wielką literą] 

absurdalny w stosunku do tego przedmiotu. Pozbawia go jego Życiowo-Codziennej 

Egzystencji [życiowo-codziennej egzystencji wielką literą]. Robi to również jego wielkość. 

Krzesło ma mieć około dziesięć metrów wysokości. Krzesło nie powinno mieć wyglądu 

pomnika. Jako pomnik straciło by swoją dziwność. Krzesło powinno robić wrażenie czegoś 

zupełnie nieoczekiwanego. Dlatego nie może stać na środku placu, reprezentacyjnie, bo 

natychmiast stało by się pomnikiem, ustawionym specjalnie, wystawionym na widok 

publiczny, jak dziwoląg. Nie może być wyizolowane. Musi być w samym środku życia i ruchu 

[słowa życia i ruchu zapisane są szerzej]. [Zdanie wielkimi literami: NA RÓWNI ZE 

WSZYSTKIMI DOMAMI I KIOSKAMI, SŁUPAMI, AUTAMI, TROTUARAMI, SKLEPAMI, LUDŹMI, 

NA TYCH SAMYCH PRAWACH]. Powrót do małych liter: wtedy będzie się znajdowało w 

sytuacji życiowej i wtedy będzie Działało ]słowo działało wielką literą]. Ponieważ nie może 

znajdować się na jezdni (niestety) należy je ustawić tak, aby sprawić Wrażenie [słowo 

wrażenie wielką literą] warunków wyżej podanych. 

Projekt artysty został zrealizowany w 2011 roku z okazji Europejskiego Kongresu Kultury. 

Dziewięciometrowe, betonowe krzesło znalazło swoje miejsce na małym skwerze w centrum 

Wrocławia, u zbiegu ulic Łaziennej, Rzeźniczej i Nowy Świat, siedziskiem skierowane w stronę 

północną. 


