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Daj nam krzesło, upiększ je i odkup na aukcji. Choć niekoniecznie musi to być siedzisko. W
piątek w naszej akcji "Krzesła do Nauki" zadebiutował pierwszy stół.

I to nie byle jaki. Min_2 to stół wymyślony przez architektów z pracowni Medusa Group. Przy nim nie da się siedzieć
samemu. Blat opiera się na nogach... osób przy nim siedzących, więc potrzeba ich dwóch. Nietypowa konstrukcja ma
uczyć dobrych manier, zmniejszać nieśmiałość i promować współpracę. - Tak samo jest z akcją "Gazety" "Krzesła do
nauki". Nie można w niej uczestniczyć samemu - mówi Małgorzata Tkacz-Janik (na czerwono) z Gliwic, nauczycielka
akademicka i działaczka Zielonych 2004, która wpadła na pomysł, żeby nietypowy stół wykorzystać do naszej akcji.

Jednak sam blat to za mało. Zgodnie z regułami oddajemy krzesła artystom, którzy je potem upiększają. Żeby stać się
prawdziwym dziełem sztuki, stół uczestniczył w piątek w performance'u na katowickim rynku. Autorem akcji RGB
(red-green-blue) był Łukasz Jastrubczak (na zielono), śląski artysta, kuratorem akcji - Stach Ruksza (na niebiesko) z
katowickiego BWA. Kolory nie są bez znaczenia. Cała trójka szukała ludzi w tych samych barwach. Wychwyconych z
tłumu zachęcali do wspólnego siedzenia przy stole i rozmowy. - No jeśli dzięki mnie stół choć trochę stanie się dziełem
sztuki, to muszę usiąść - żartował Jarosław Nocoń (w czerwonej koszulce). Najtrudniej było z zielonymi. Nie udało się
przekonać ani straganiarek spod Zenitu, ani ich klientów. Do blatu usiadła wreszcie Beata Gałązka. -
Superrozwiązanie. I wziąć go można gdzieś ze sobą. Przyda się w każdej sytuacji - testowała możliwości nietypowego
stołu.

Performance twórcy skrzętnie nagrywali. Kaseta zostanie zlicytowana razem ze stołem podczas aukcji, która zwieńczy
naszą aukcję. Zlicytujemy wtedy podarowane nam krzesła (wcześniej artyści przemienią je w dzieła sztuki). Dochód
zostanie przekazany na stypendia dla zdolnych, ubogich studentów ze Śląska.
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