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Szanowny Panie Dyrektorze,
Domagamy się przywrócenia do pracy na stanowisku kuratorki w Galerii Bunkier Sztuki
członkini naszego związku, p. Ewy Tatar.
Wskazane przez Pana ustnie powody rozwiązania umowy o pracę z p. Ewą Tatar
uważamy za bezpodstawne. Wysokie kompetencje oraz zaangażowanie tej kuratorki w
realizowane projekty są w środowisku powszechnie znane i cenione, co potwierdza skierowany
do Pana „List otwarty”, który podpisali zaproszeni do udziału w „Weekendzie Otwartym” Bunkra
Sztuki artyści i kuratorzy (Bogna Burska, Anka Herbut, Jakub Mikurda, Wojciech Puś, Łukasz
Ronduda, Iwo Zmyślony) wycofujący – w geście protestu – swój udział w w/w wydarzeniu.
W odpowiedzi na ten list wskazuje Pan, jako powód zwolnienia p. Ewy Tatar,
„lekceważenie obowiązków służbowych”, „nieterminowość” oraz „przekroczenie norm
społecznych obowiązujących w miejscu pracy”. Motywowanie zwolnienia p. Ewy Tatar „dobrem
instytucji” – w świetle solidarnościowej reakcji artystów i kuratorów współpracujących z
prowadzoną przez Pana galerią – jest co najmniej niezrozumiałe. Panie Dyrektorze,
niedopuszczalne jest upublicznienie informacji szkalujących dobre imię zwolnionego pracownika.
Jest to praktyka, na którą z naszej strony nigdy nie będzie przyzwolenia.
Jesteśmy przekonani, że przestrzeganie praw pracowniczych w sektorze publicznym jest
jednym z kluczowych warunków funkcjonowania instytucji takich jak Bunkier Sztuki. Tworzy to
niezbędny kontekst, w którym mogą być realizowane wartościowe i wiarygodne projekty
artystyczne, badające szersze aspekty funkcjonowania sztuki.
Jako Komisja Środowiskowa Pracowników Sztuki OZZ IP udzielimy p. Ewie Tatar
wszelkiego możliwego wsparcia, w tym również prawnego. Liczymy jednak, że nie nie będzie to
konieczne, gdyż przywróci Pan do pracy członkinię naszego związku na dotychczasowych
zasadach – o co niniejszym apelujemy.
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