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W mojej twórczości koncentruję się na zjawisku światła 
i przestrzeni i ich wartości estetycznej budującej 
wrażenie. Rzeczywistość jest tylko złudzeniem 
optycznym; odgradza nas od prawdziwego świata jak 
kurtyna. Specyficzna budowa ludzkiego oka (camera 
obscura) i unikatowa możliwość odbioru wrażeń 
barwnych jest specyficzną zdolnością ludzkiego 
umysłu, przetwarzającą zarejestrowany obraz czarno-
-białej rzeczywistości i odbitej fali świetlnej w formie 
efemerycznych, migotliwych, ciągle zmiennych obrazów, 
wrażeń, chwil. Fascynująca jest zdolność światła do 
przekazywania treści metafizycznych i odsyłania do treści 
pozazmysłowych.

Zjawisko światła naturalnego; kwanty energii pochodzące 
z gwiazdy Słońce, wysyłane z ogromną prędkością przez 
czarny Kosmos, aby odbić się i dotrzeć do oka, to w fizyce 
zaledwie optyczne zjawiska atmosferyczne – przenikanie 
światła przez różne materie. Moja twórczość to próba 
materialnego uchwycenia tych efemerycznych zjawisk przy 
użyciu światła elektrycznego i materii transparentnych, 
półprzezroczystych i prawie nieprzejrzystych. Przestrzenie 
łudzące wzrok, otwierające polisensoryczną możliwość 
odbioru światła swoistą synestezją. Odbiorcą światła może 
być nie tylko wzrok, ale również inne zmysły. Odchodzę 
od projektowania formy na rzecz projektowania wrażeń, 
złudzeń, taktylnych odczuć.

credo
While creating my artistic works, I have put focus on the 
phenomenon of light in space and the aesthetic value of 
both that creates the viewer’s impression about them. 
Reality is just an optical illusion – it separates us from 
the actual world just like a curtain does. The peculiar 
structure (camera obscura) and way of perceiving colour 
of the human eye makes for the uniqueness of the 
human brain’s ability to process the captured image of 
the black-and-white reality and the reflected light waves 
into ephemeral, twinkling, constantly changing images, 
impressions, instants. It is fascinating how light can 
convey metaphysical meanings and refer to extrasensory 
matters.

The phenomenon of natural light; quants of energy 
sent from the Sun at enormous speed through the 
pitch black cosmos in order to bounce off something 
and hit your eye – for physicists it’s a mere optical 
atmospherical phenomenon – penetration of light 
through various substances. My works are an attempt 
to capture those ephemeral phenomena with electric 
light and transparent materials – translucent and almost 
opaque. Delusive spaces giving the opportunity to 
polisensorically receive light, akin to synesthesis. It’s not 
only the eye that can perceive light, other senses also 
can. I’ve decided to abort designing figures in favour of 
impressions, illusions, tactile feelings.
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Oto odwieczny początek sztuki: jakiemuś człowiekowi 
wychodzi naprzeciw jakiś kształt, który chce za jego 
sprawą stać się dziełem. (...) Kształtu, który wychodzi mi 
naprzeciw nie mogę doświadczyć ani opisać, mogę go tylko 
urzeczywistnić.1  

Martin Buber

Pola moich artystycznych poszukiwań podzieliłabym na dwa 
obszary. Pierwszy to obszar idei i zamysłu artystycznego. 
Obszar drugi – formalny – dotyczący środków artystycznego 
wyrazu, skupiony jest na dalszym rozwijaniu i udoskonalaniu 
wykorzystywanych przeze mnie intermateriałów z użyciem 
różnych źródeł światła. Światło w zestawieniu z materią. 

Eksperymenty artystów początku wieku XX na polu rzeźby; 
tendencja do minimalizowania środków przekazu, zanikania 
medium, które według artystów nie powinno zakłócać 
bezpośredniego przekazu – stanowią dla mnie inspirację do 
działań artystycznych. Eksperymenty László Moholy-Nagy z lat 
30. XX wieku stały się prekursorskie dla nowego pojmowania 
sztuki. Licht-Raum Modulator (zwany też Light Prop for an 
Electric Stage) był obiektem przestrzennym składającym 
się z perforowanych blach, siatek, drutów z polerowanego 
metalu, wprawianych w ruch za pomocą silnika, źródła światła 
oraz reflektora. Efekty światła i cienia rzucane na ściany, sufit 
i podłogę, refleksy metalowych części, ich powolny ruch 
tworzyły świetlno-przestrzenną kompozycję nazwaną przez 
autora „malowaniem światłem”. Moholy-Nagy wyznaczył 
nowe kierunki sztuki współczesnej poprzez wciągnięcie 
w obszar zainteresowania artystów przestrzeni wokół rzeźby, 
wykorzystanie eksperymentalnych urządzeń, wprowadzenie 
kinetyki oraz użycie światła. Ważny też stał się udział widza 
w odbiorze dzieła sztuki oraz psychologiczny aspekt jego odbioru.

W obszarze moich zainteresowań artystycznych są obiekty 
świetlne, czyli pewnego rodzaju zestawienie, związek materii 
i światła. Obiekt świetlny eksponuje optyczne wrażenia, 
przez co materiał ulega dematerializacji. Te dotykowe zostają 

zastąpione przez zjawiskowe i ulotne wrażenia, przenosząc 
widza w obszar kontemplacji. Obiekt świetlny za sprawą 
optyki zdaje się nie być przedmiotem realnym, testuje naszą 
wiarę w prawdziwość doświadczeń wzrokowych. 

Światło, obok dźwięku, fal elektromagnetycznych stanowi jeden 
z „immateriałów”; już nie jest materią w klasycznym rozumieniu 
tworzywa.  Sytuuje się pomiędzy duchem a materią. 

Antoni Mikołajczyk to kolejny artysta, którego postawa 
twórcza jest dla mnie ważna oraz inspirująca. W swoich 
instalacjach tworzy napięcie dzięki grze przeciwieństw masy 
materii i medium immaterialnego. Według jego teorii światło 
znajduje się w przestrzeni pomiędzy rzeczywistością a naszą 
świadomością, w rejonach nazwanych przez niego stanami 
utajenia, hibernacją rzeczywistości. Do swoich instalacji 
wprowadza element napięcia energetycznego, istniejącego 
w samej naturze światła. Powoduje on, że na styku światła 
z formą fizyczną następuje zjawisko specyficznego migotania 
kinetycznego, wprowadzające iluzję ruchu strumienia światła.

Przestrzenne obiekty artystyczne, które nazywam rzeźbami 
– instalacjami świetlnymi, zawierają w sobie dwa elementy 
– element racjonalny, zbudowany z geometrycznych form 
organizujących przestrzeń, oraz element emocjonalny, będący 
rysunkiem, projekcją strumienia świetlnego, stanowiąc 
odbicie, lub dopełnienie konstrukcji przestrzennej. Te dwa 
elementy, tak organicznie odległe od siebie, zestawione razem 
nie współpracują ze sobą, lecz znajdują się w stanie stałego 
napięcia, tworzą swego rodzaju nieustającą grę przeciwieństw, 
stałe migotanie energetyczne.2    

O świetle można mówić w dwóch różnych aspektach: jako 
zjawisku fizycznym, fenomenie technicznym oraz o czymś, co 
prowadzi nas w stronę metafizyki. Intrygujący dla mnie jest styk 
tych aspektów: odbiór światła fizycznego przefiltrowany przez 
percepcję ludzkiego oka oraz procesy związane z widzeniem 
i rozumieniem. 

Światło w swej fizycznej naturze jest formą promieniowania, 
ma naturę dwoistą, falową i cząsteczkową, wciąż tajemniczą 

i niezbadaną. Oczywistym jest, że jest ono fizyczną przyczyną 
widzenia. Spotkanie człowieka ze światłem fizycznym odbywa 
się poprzez percepcję wzrokową. Ale widzenie to nie tylko 
patrzenie, to skomplikowany proces związany z percepcją 
i funkcjonowaniem mózgu. 

Sztuka XX wieku eksplorowała intensywnie oba poziomy 
percepcji światła: rozumianego jako byt fizyczny oraz nośnik 
treści metafizycznych. Wciąż są widoczne powracające tendencje 
do łączenia ich w dziełach artystycznych i literackich. Wynalazek 
światła elektrycznego stał się impulsem do wykorzystania 
możliwości kreacyjnych tego „materiału”. Przed wynalezieniem 
żarówki przez Thomasa Edisona w 1879 roku źródłami światła 
sztucznego (nie słonecznego) były jedynie: ogniska, pochodnie, 
świece oraz lampy olejowe i gazowe. Odkrycia w dziedzinie 
optyki oraz nowe źródło światła sztucznego stały się  bodźcem 
do nowych działań w sztuce. 

Według mnie wciąż istotnym jest, że sztuka – jak pisał 
Theodor W. Adorno w 1967 roku – nie może ograniczać się 
do intelektualnego komunikatu; tworzywo jest konieczne dla 
istnienia sztuki. Różne dziedziny sztuk wyróżnione charakterem 
tworzywa mają swoje prawa i wymagają określonych 
umiejętności. Ich zachodzenie na siebie powinno przypominać 
działanie orkiestry, w której różne instrumenty harmonijnie 
współbrzmią i tworzą całość. 

Tworzywo – środek artystycznego przekazu – to swoiste medium, 
w których wyrażają się twórcy. Świadomie użyte staje się 
przekaźnikiem idei. Jest tym, co fizyczne – substancją obdarzoną 
swoistymi cechami i może dzięki nim ujawnić, przekazywać, 
podkreślać dziedzinę piękna. Dzięki percepcji, przełożeniu na 
proste jakości zmysłowe możemy uchwycić jakości estetyczne.  
Idąc za myślą Rudolfa Arnheima: tworzywo stanowi nośnik 
znaczenia. Jest jednym z przedmiotów sztuki. Nie można 
oddzielić formy – tworzywa od treści, co trafnie zauważył 
wybitny kanadyjski profesor literatury, komentator i teoretyk 
mass mediów Herbert Marshall McLuhan: 

Środek przekazu jest samym przekazem.3 

Moją strategią artystyczną jest poszukiwanie nowatorskich 
sposobów tworzenia obiektów świetlnych przy pomocy 
indywidualnych środków przekazu wynikających ze stosowanych 
przeze mnie materiałów. To kontrast materii z niematerialnością 
światła, fakturą, reliefem, rysunkiem światłem w przestrzeni. 
Dlatego też moje prace sytuuję w nurcie działań wizualnych, 
które łączą intermedialnie materiały: materię i niematerialne 
światło. Właściwości materiałów zwielokrotniają i intensyfikują 
odbiór światła oraz tworzą nową, swoistą rzeczywistość. 

Światło nie tylko warunkuje widzenie, wydobywa z niebytu 
przedmioty, ale również w zestawieniu z materią posiada 
niezwykłą zdolność intensyfikowania wrażeń oraz przywoływania 
metafizycznych skojarzeń.

1 Martin Buber, Ja i Ty, Wybór pism filozoficznych, Wstęp i przekład Jan Doktór, 
Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1992
2  M. Wasilewski, Wyzwalanie światła. Antoni Mikołajczyk, [w:] tegoż, Sztuka 
nieobecna, Obserwator, Poznań 1999
3 Tony Thorne, Słownik pojęć kultury postmodernistycznej, Wydawnictwo Muza, 
Warszawa 1995, s. 192
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This is the eternal origin of art that a human being confronts 
a form that wants to become a work through him. (...) 
The form that confronts me I cannot experience nor 
describe, I can only actualize it.1  

Martin Buber

The field of my artistic explorations could be divided into two 
areas. The first pertains to artistic ideas and sensibilities. The 
other area, which is formal, concerns the means of artistic 
expression, and the further development and perfection of my 
intermaterials, using various light sources. Light is combined 
with solid materials. 

The experiments of twentieth-century sculptors tended to 
minimize the medium, which, artists believed, ought not to 
interfere with the direct message. These inspire me to create 
my own art. Laszlo Moholy-Nagy’s experiments in the 1930s 
heralded a new approach to art. Licht-Raum Modulator (aka 
Light Prop for an Electric Stage) was a spatial object made of 
perforated sheet metal, netting, and polished metal wires set 
in motion with a motor, light sources, and a spotlight. Light 
and shadow effects projected on the walls, ceiling, and floor, 
the reflections of the metal parts, and their slow movement 
created a space-and-light composition which the artist called 
“painting with light.” Laszlo Moholy-Nagy blazed new trails in 
contemporary art by interesting artists in the space around 
the sculpture, using experimental equipment and light, and 
introducing kinetics. The viewer’s participation in the work of 
art also became important, as did the psychological aspect of 
the piece’s reception.

Among my art-related interests are light objects, in other 
words, juxtapositions between or combinations of solid 
materials and lighting. A light object displays optical 
light impressions, which dematerializes the piece. Tactile 
impressions are replaced by marvelous fleeting impressions, 
encouraging contemplation in the viewer. The optics make 
the light object seems less than real; they test our faith in the 
authenticity of our visual experiences. 

Alongside sound and electromagnetic waves, light is 
“immaterial”; it is not a material in the classic sense. It is 
somewhere between spirit and material. 

Antoni Mikołajczyk is another artist whose creative stance is 
important and inspiring to me. His installations create tension, 
playing on oppositions between the substance of the material 
and the immaterial medium. According to his theory, light is 
found in the space between reality and our consciousness, which 
he calls states of latency, reality in hibernation. He brings an 
aspect of energetic tension to the installation, one that resides 
in the very nature of light. He causes a kinetic flickering at the 
intersection between the light and the physical form, causing the 
illusion of movement in a shaft of light.

These are spatial works of art, which I call sculptures – light 
installments have two components – a rational component 
built of geometrical forms that organize the space and an 
emotional component, which is an outline, a projection of a shaft 
of light, which is a reflection of or complement to the spatial 
construction. These two components, so organically remote 
from one another, do not work together when paired, but create 
a state of constant tension, an ongoing play of oppositions, 
a steady flickering of energy.2    

We can speak of two different aspects of light: as a physical or 
a technical phenomenon, and as something that takes us toward 
metaphysics. What intrigues me is where these points intersect: 
the reception of physical light filtered through human visual 
perception and the processes tied to seeing and understanding. 

In its physical essence, light is a radiating form with a dual 
nature, wave and particle, that remains mysterious and 
unexplored. It is evident that light is the physical root of sight. 
Man apprehends physical light through visual perception. 
But seeing is not only looking; it is a complex process tied to 
perception and the function of the brain. 

The art of the twentieth century thoroughly explored both 
levels of how we perceive light, as a physical substance and 
as a bearer of metaphysical content; we still see tendencies 

to join them in works of art and literature. The invention of 
electric light prompted investigations into the creative uses of 
this “material.” Before Thomas Edison’s invention of the light 
bulb in 1879, the only sources of artificial light were bonfires, 
torches, candles, and oil and gas lamps. Discoveries in the field 
of optics and this new source of artificial light stimulated new 
endeavors in art. 

In my view it remains essential, as Theodor W. Adorno wrote 
in 1967, that art not limit itself to intellectual content; the 
material is crucial to the existence of art. Various fields of art 
distinguished by the nature of the material have their laws, and 
require certain skills. The overlapping of various fields should 
recall an orchestra, where the instruments harmoniously come 
together to create a whole. 

As the vehicle for an art’s content, the material is a kind of 
medium which artists use to express themselves. The form of 
the idea is chosen consciously. It is the physical component 
– a substance that holds certain attributes, through which 
a realm of beauty can be revealed, communicated, and 
emphasized. Through perception, through translation into 
simple sensory qualities, we can capture aesthetic qualities. 
Rudolf Arnheim believed that material communicates 
significance. It is one of the objects of art; the material or 
form cannot be separated from the content, as outstanding 
Canadian literature professor and mass-media commentator 
Marshall McLuhan aptly observed: 

The medium is the message.3 

My strategy in art is to seek innovative ways of creating light 
objects using individual techniques based on the materials 
I have chosen. It is a contrast between the material and the 
immateriality of the light, the texture, the relief, and the light 
outline in space. This may well be an argument for my work 
being part of a movement of visual strategies that link various 
media: material and non-material light. The properties of the 
materials multiply and intensify the reception of light and create 
a special new reality. 

Light is not only a condition for seeing, bringing forth objects 
from non-being; when juxtaposed with materials it has 
a remarkable capacity to intensify sensations and evoke 
metaphysical associations. 

1 Martin Buber, Ja i Ty, Wybór pism filozoficznych. wstęp i przekład Jan Doktór, 
Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1992
2  M. Wasilewski, Wyzwalanie światła. Antoni Mikołajczyk, [w:] tegoż, Sztuka 
nieobecna, Poznań 1999
3 Tony Thorne, Słownik pojęć kultury postmodernistycznej, Wydawnictwo Muza, 
Warszawa 1995 s. 192
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Fragment wywiadu przeprowadzonego 28 lutego 2013 roku 
przez Paulinę Tenderę:

(…) Sztuka Panasiewicz znosi przepaść między zmysłowością 
piękna a rozumem, przywracając świadomość harmonii 
świata i urzeczywistniając aspekty neoplatońskich idei. Poza 
inspiracjami bliskimi tradycji neoplatońskiej, na przykład 
odwołaniami do myśli Pseudo-Dionizego Areopagity, które 
zawarte są w pracy Kałuże Pseudo-Dionizego, w pracach 
Panasiewicz znajdujemy także odleglejsze odniesienia do tego 
nurtu, pozostające w kręgu refleksji filozoficznej. Przykładem 
jest tu dzieło Kałuża św. Tomasza. Gdzie mogło odbyć się 
pierwsze doświadczenie estetyczne tego dzieła? Światło 
słoneczne lub witryny sklepowej, a może latarni odbiło się 
w kałuży przy ulicy św. Tomasza w Krakowie – nic więcej nie 
trzeba, by przypomnieć sobie myśli scholastyki – consonantia et 
claritas. Czy to zachęta do świadomej estetyzacji codzienności? 
Spacerując tą czy inną ulicą Krakowa, zachowujemy postawę 
zaangażowania estetycznego, tym samym ożywiamy życie 
codzienne poetyką zmysłowości. Artystka przypomni nam na 
domiar tego ważne słowa Akwinaty – „światło jest przyczyną 
rozkoszy estetycznej”. (…)

Alicja Panasiewicz jest artystką, która przywraca sens 
i symboliczną tożsamość światła i sfery sacrum, poprzez 
uzmysłowienie istoty piękna, którego źródłem jest światło. 
Tu światło jest claritas, jest uobecnioną pełnią, potencjalnością 
rzeczy. Doświadczamy tego w zachwycie nad przedmiotem 
codziennej ludzkiej pracy, przedmiotem dnia codziennego – tu 
staje się owym sacrum, w przestrzeni sztuki wychodzi ponad 
doczesność swego przeznaczenia i otacza się nimbem świętości 
– claritas.

Sztuka światła to praca nad materią lekką i subtelną, której 
przekształcanie jest doświadczaniem estetyki krótkiej chwili 
bycia. (…)

Fragment recenzji do katalogu Bernadety Stano:

(…) po zmroku, w zaciemnionej galerii, kiedy nasze oczy nie są 
w stanie rozróżnić kolorów, one ożywają. Wystarczy postawić 
je pod odpowiednim kątem, musnąć punktowym światłem lub 
przysunąć negatywem do rozgrzanego reflektora. Pobudzone 
wewnętrznym źródłem światła emitują cały wachlarz skrywanych 
dotąd „blików” – odcieni. W podobny sposób, wieczorną porą, 
odkrywa się witraże. Tam wyraźnie ograniczone i rozczłonkowane 
duktem ołowianych spoin okna wcinają się w mrok, tu formy 
zdają się roztapiać w niematerialnej przestrzeni. Szafują 
błyskami w teatrze cieni. (…) Światło rozpuszcza kontury, 
uaktywnia wewnętrzną, falującą strukturę zielonkawego szkła, 
pulsuje w pustych dotąd pęcherzykach. Rodzi się silna sugestia 
podwodnego życia. Zarys prześwietlonej u podstawy Głowy znika 
prawie zupełnie. Kilka drżących linii miękko zwisa w powietrzu 
obok roziskrzonej kuli, na podłożu plama wezbranego cienia 
– personifikacja światła? Cała wieczność dzieli ją od równie 
uproszczonych, ale jakże materialnych, portretów Picassa. 
Egzystencja obiektów Alicji Panasiewicz przebiega na granicy 
dnia i nocy. O świcie są tylko rzeźbami, nocą – strażnikami 
światła, na progu zawsze olśniewają.     

An excerpt from Paulina Tendera’s interview  
from February 28, 2013:

(…) Panasiewicz’s art abolishes the abyss between the sensuality 
of beauty and the mind, re-establishing consciousness about 
world’s harmony and fulfilling aspects of the neoplatonic ideas. 
Apart from inspirations touching the neoplatonic tradition, for 
example references to the views of Pseudo-Dionysius Areopagite 
included in the work Puddles of Pseudo-Dionysius, more 
elaborate allusions to the trend remaining in the philosophical 
reflections ring can be found in Panasiewicz’s works. I will give 
the work The Puddle of Saint Thomas as an example. Where 
could the first aesthetic experience of this work happen? 
Light of the Sun or a shop exposition, or maybe the light from 
a lantern, had reflected from some puddle on Saint Thomas 
Street in Krakow – nothing more is needed to remind ourselves 
of the idea of scholasticism – consonantia et claritas. Does that 
encourage conscious aesthetisation of the everyday world? Is it 
that when we walk down one or another street in Krakow, we 
endure in an attitude of aesthetic engagement, thus enlivening 
the everyday with the poeticism of sensuality. On top of this, 
the artist reminds us of Aquinas’ important words – “light is the 
reason for aesthetic pleasure”. (…)

Alicja Panasiiewicz is the kind of artist that restores the 
meaning and symbolical identity of light and the sacred sphere 
by visualising the essence of beauty, the source of which is 
light. Light by itself serves as the claritas – it is a fullness made 
present, potentiality of things. We experience that in delight 
in an object of our everyday work, an everyday object – then 
it becomes that sacred sphere, in the art paradigm it goes 
beyond the temporality of its purpose and surrounds itself with 
a nimbus of sacredness – claritas.

Light art is working with delicate and subtle matter, the 
transforming of which is experiencing the aesthetics of a short 
moment of existence. (...)

An excerpt from Bernadeta Stano’s review of the catalogue:

(...) after dark, in a darkened gallery, when our eyes can’t 
distinguish any colours, they come to life. It’s enough to set 
them at the right angle, skim them with a spotlight or move 
them close to a heated reflector. Stimulated by the internal light 
source, they emit a whole range of so far concealed ‘glances’ 
– shades. In a similar fashion, in the evening, the stained 
glass reveals itself. The windows there – clearly restricted and 
fragmented by ducts of lead joints – cut into the darkness, while 
the shapes here seem to blur away in an immaterial space. They 
lavish flashes in a theatre of shadows. (...) Light melts contours, 
activizes the internal wavy structure of greenish glass, pulsates 
in bubbles empty before. A strong suggestion of underwater life 
arises. The outline of the Head lit from below disappears almost 
entirely. Only a few trembling lines are tenderly suspended in 
the air beside a sparkling sphere, a smudge of accumulated 
shadow upon the floor – a personification of light? There is 
an eternity separating it from equally simplified, yet tangible 
Picasso’s portraits. The existence of Alicja Panasiewicz’s objects 
takes place on the border between day and night. At dawn they 
are just sculptures, at night they are guards of light, but they 
always dazzle the viewer at the door sill.
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Fragment tekstu Mirosławy Moszkowicz o wystawie  
Szkice z natury:

(…) tworzy świetlny spektakl, który pozwala zintensyfikować 
doznania zmysłowe, ale również poprzez dematerializację 
obiektu i skupienie uwagi na procesie obserwacji i percepcji, 
artystka poszerza rozumienie otaczających nas zjawisk i skłania 
do refleksji: czym jest światło? W „szkicach z natury” Alicja 
Panasiewicz pokazuje różne aspekty światła: jako zjawisko 
fizyczne (przenikanie, rozpraszanie, skupianie, rzucanie i odbicie 
światła, itd.), psychologiczne (np. percepcja światła i cienia, 
zjawisko powidoku) czy wreszcie filozoficzne (blask i harmonia 
jako kategorie estetyczne czy wręcz metafizyczne).  

(…) praca skupia w sobie szereg problemów, którymi fascynuje 
się Alicja Panasiewicz: przeźroczystość, transparentny charakter 
szklanej powłoki, gra faktur i przestrzeni na granicy światła 
i cienia, efemeryczne efekty świetlne o zmroku, materialny, 
wizualny i dotykowy, ale też pozazmysłowy, niematerialny 
wymiar światła. Ale również ujawnia się tutaj kwestia percepcji 
światła, doznanie blasku i ciemności, linii i plamy światła 
oraz artystyczna refleksja nad nieuchwytną granicą przejścia 
pomiędzy sferą światła i cienia.

An excerpt from Mirosława Moszkowicz’s text about the 
exhibition Sketches from nature:

(…) creates a spectacle of light, which lets the sensory 
experience intensify, but also, by means of dematerialising 
the objects and focusing on the observation and perception 
processes – the artist broadens understanding of the 
phenomena surrounding us all and urges us to reflect: 
what is light? In “sketches from nature” Alicja Panasiewicz 
shows us various aspects of light: as a physical (permeation, 
diffraction, concentration, light’s casting and reflecting et 
cetera), psychological (e.g. perception of light and shadow, 
the phenomenon of afterimages) and ultimately philosophical 
phenomenon (radiance and harmony as aesthetic or even 
metaphysical categories).

(…) the artistic work focuses on a number of issues that fascinate 
Alicja Panasiewicz: transparency, the translucent nature of 
a glass hull, the play of factures and spaces on the border of light 
and shade, ephemeral light effects at dusk; a material, visual and 
tactile, but also extrasensory, immaterial dimension of light. But 
also the issue of light perception appears here; the experience of 
brightness and darkness, lines and spots of light and an artistic 
reflection over the intangible boundary between the domains of 
light and shadow.

lumiformy

szkice z natury/szkice światłem

liniatura światła

luce da luce

lux lumen

subwersje światła

supraporta

l ight pollution

obecność obowiązkowa

skiagrafia – pochwała cienia

współrzędne barwy, Grupa naN

hiper6 instalacja, Grupa naN

dwa domy/die Vitrine

axis mundi – pępek świata, Grupa naN

skiafobia

variatio delectat

Spis projektów
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Nazwa lumiformy oznacza formy świecące. To obiekty 
przestrzenne emitujące światło, a nazwa jednocześnie 
odnosi się do formy, czyli sposobu emisji światła. Inspiracją 
moich obiektów były odbłyśniki – reflektory w starych 
świecznikach, krzywe zwierciadła, światło słoneczne 
przenikające przez firanki, obserwacje przesuwających się 
świateł samochodów na suficie nocą, światło księżyca, 
gwiazd i latarni. Forma spirali na tafli szkła nawiązuje 
do jej symboliki – kontemplacji spirali o hipnotycznych 
właściwościach.

Założeniem projektu jest gra światła i cienia, smug i plam 
światła wyeksponowanych w ciemności. Forma tych obiektów 
jest powtarzalna i opiera się na kwadracie. Ta najprostsza, ale 
i najdoskonalsza figura geometryczna podkreśla dekoracyjne 
możliwości światła, układy światła i cienia.  

lumiformy Obiekty podzieliłam na trzy kategorie ze względu na sposób 
emisji światła.

Edytory (łac. editio – ‘dawać, wydawać’) formują światło 
rozchodzące się z żarówki halogenowej przysłoniętej taflą 
czarnego szkła spiekanego, które dodatkowo, prześwietlone, 
staje się bordowe. Na aluminiowej podstawie zamontowane 
są wycinane laserowo aluminiowe rastry o różnym wzorze. 
Światło przechodzące przez otwory daje różnorodne wzory 
świetlne, zależnie od położenia rastra w stosunku do żarówki.  

Reflektory (łac. reflexio – odgięcie) wykorzystują fizyczne 
właściwości powierzchni przedmiotu, decydująca o tym, 
w jakiej mierze pochłania on, a w jakiej odbija światło. Nazwa 
obiektów nawiązuje także do „reflektorów” – odbłyśników 
w starych kinkietach – świecznikach.

Tafla szkła białego w układzie wklęsłym tworzy odbłyśnik. Źródłem 
światła jest halogen.
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Projektory (łac. proiectio – ‘wyciągnięcie’) wyświetlają czy też 
rzutują efekty przenikania światła przez dwa rastry, powoli 
poruszając jednym z dwóch rastrów. Ruchome plamy światła 
zarysowują krąg w przestrzeni.

elementy instalacji:
– 18 lamp z czarnego szkła marblit na podstawie aluminiowej 
z rastrem
– 9 szkieł piaskowanych podświetlanych halogenem na 
aluminiowym stelażu
– 1 obiekt – mobil

materiały:
– czarne szkło marblit uformowane na betonie hutniczym 
w technice slampingu
– szkło okienne sodowe o grubości 6 mm, piaskowane, 
uformowane, natryskiwane płynnym aluminium
– aluminiowe rastry
– tealight

lumiforms

The name – lumiforms – means ‘luminous forms’. They are 
spatial objects emitting light, the name referring to the form 
– the way light is emitted. The kind of reflectors found in old 
candle holders, curved mirrors, sunlight penetrating curtains, 
observing car lights as they move across the ceiling at night, 
light of the moon, stars, lanterns – these were my inspiration. 
The spiral shape on a glass tile also refers to its symbols – 
contemplation of the spiral with its hypnotic properties.

The assumption of the project is a play of light and shadows, 
smudges and splodges of light exposed in the dark. The form 
of these objects is repeatable and is based on the shape of 
a square. The simplest, yet most perfect geometric figure 
emphasises the decorative value of light, configurations of 
light and shadow.

I have developed three categories that differentiate objects 
depending on the way they emit light:

editors (Latin editio – to give out) form light dispersing from 
a halogen lightbulb covered by a pane of black sintered glass, 
which in addition, when overexposed, becomes burgundy. Light 
passing through holes creates diverse patterns, depending on 
where the raster screen is relative to the lightbulb.

reflectors employ the physical attributes of their surface 
deciding to what extent light is absorbed and to what extent it is 
reflected. The name also relates to reflectors – the ones found in 
old sconces (candle holders).

A concave tile of white glass makes for a reflector. The halogen 
lightbulb is the light source.

projectors display or project the effects of light’s penetrating 
through two rasters, one of them slowly moving.

Mobile spots of light draw a circle in space.

installation elements:
– 18 lamps made out of Marblit black glass on an aluminium 
base with a raster screen
– 9 pieces of sandblasted glass backlit with halogen lights on an 
aluminium frame
– 1 object – a mobile

materials:
– Marblit black glass formed on a steel mill by slamping
– sodium window glass, 6 millimetres thick, sandblasted, 
formed, sprayed with liquid aluminium
– aluminium raster screens
– tea lights
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2.

Światło samo przez się jest piękne, ponieważ natura jego jest prosta 
(...) jest piękne i najbardziej przyjemne dla wzroku. 

Robert Grosseteste

Cykl obiektów świecących jest wynikiem moich artystycznych 
poszukiwań zainspirowanych światłem; skupienie uwagi widza na 
prostym pięknie światła naturalnego przejawiającym się w zjawiskach 
przyrody. Przy użyciu światła sztucznego chcę pokazać piękno 
światła naturalnego. Poprzez dematerializację obiektu i skupienie 
uwagi na procesie obserwacji i percepcji chcę poszerzyć rozumienie 
dostrzegania światła oraz odczuwanie wszystkimi zmysłami.

Słońce, księżyc, gwiazdy, woda, deszcz i śnieg, zjawiska naturalne 
to poezja formy i materii. Kształty, kolory, struktura, faktura, 
powierzchnia, zjawiska optyczne to istotne cechy działające na 
moją wyobraźnię i zmysły. Rozszczepianie i załamywanie światła 
obserwujemy codziennie w postaci tęczy, halo, blików świetlnych, 
zdeformowanego kształtu w wodzie.

Efekty rozchodzenia się światła w ośrodku transparentnym, na 
przykład w powietrzu i w wodzie, przywodzą na myśl własności 
ciał przezroczystych, które staram się eksploatować, wykorzystując 
fizyczne właściwości materiałów. Staram się pochwycić ulotny 
walor świetlny, zatrzymać go i w konsekwencji uczynić zeń 
narzędzie własnej ekspresji. Zależy mi na budowaniu klimatu 
kontemplacyjnego, aury tajemniczości i zapatrzenia, których często 
doświadczamy, obcując z naturą.

Obiekty świetlne wchodzące w skład projektu Szkice z natury:

dreamwoven
Nietrwały, migotliwy, trudno uchwytny ślad pod powiekami – 
powidok. W pierwszej chwili jako negatyw, a później jako kolor 
dopełniający. Ślady rzeczywistości przeplatające się ze snami, myślami, 
zapamiętanymi obrazami i tworzące nowe obrazy. Seria obiektów 
Dreamwoven jest artystyczną interpretacją zjawiska powidoku.

materiały: metalowa linka, elementy świecące – 
elektroluminescencja w zmiennym polu elektrycznym
wymiary: 40 x 30 x 70 cm, 40 x 30 x 50 cm, 30 x 15 cm

szkice z natury/szkice światłem
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umbra
Co nie ma cienia, istnieć nie ma siły  

Czesław Miłosz

Pierwotne znaczenie słowa umbra to cień, noc oraz zasłona, abażur. 
Projekt – instalacja świetlna odnosi się do podstawowych wrażeń 
wzrokowych związanych z percepcją światła i cienia. Kreowanie 
obrazów przy pomocy światła i cienia.

materiały: żarówka, silnik, folia plastikowa, rastry
wymiary: fi 30–40 cm, wys. 100 cm

kałuża św. Tomasz 
Kałuża św. Tomasza została zainspirowana otoczeniem: poruszaną 
wiatrem kałużą na ulicy św. Tomasza w Krakowie, w której odbijały 
się nocne światła miasta. Przywołuje również filozofię tomistów 
mówiącą o pięknie rzeczy, które mogą odbijać światło, a przez to 
przekazywać piękno metafizyczne według średniowiecznej formuły 
consonantia et claritas – ‘harmonia i blask’.

Światło jest przyczyną rozkoszy estetycznych pisał św. Tomasz 
z Akwinu. Światło z diod LED uwydatnia fakturę powierzchni. 
Wypukłe elementy lśnią intensywnie, dając wrażenie 
przestrzenności. Wartością dodatkową jest swoista łagodna aura, 
poblask rzucany na ścianę lub podłogę.

Obiekty są interpretacją kałuży, więc są prezentowane na podłodze, 
co podkreślało ich „wodne” konotacje.

materiał: szkło slamping, aluminium, LED
wymiary: 50 x 90 x 3 cm, 55 x 80 x 3 cm

kałuże Pseudo-Dionizego
Nawet najmniejsza kałuża odbija niebo i tworzy refleksy światła. 
Obiekty są przekaźnikiem – odbite światła kreują abstrakcyjne obrazy 
na suficie oraz przekazują to, czego nie dostrzegamy na co dzień.

materiał: lustro fazowane
wymiary: 65 x 35 cm, 35 x 30 cm, 25 x 20 cm

fantasmagoria
Efemeryczne obrazy powstałe przez promienie słoneczne 
prześwietlające liście drzew – projekcja abstrakcyjnych obrazów. 
XIX-wieczne spektakle przy użyciu światła i cieni rzucanych przez 
ażurowe powierzchnie zwane fantasmagorią. Cienie – obrazy to 
ciągle poddająca się reprodukcji materia.

materiał: karton, metalowa konstrukcja, rastry, żarówka
wymiary: 45 x 45 x 100 cm

rayografia
Gdybym miał niebios wyszywaną szatę
Z nici złotego i srebrnego światła,
Ciemną i bladą, i błękitną szatę
Ze światła, mroku, półmroku, półświatła

William Butler Yeats

Świetlne pismo – rysunek promieni w mroku. Rejestracja promieni 
– zmiana jego natury z efemerycznej i niematerialnej na cielesną, 
dotykową. Jednocześnie zaświadczenie jego istnienia. Zatrzymanie 
wzruszeń, zatrzymanie w czasie.

materiały: pleksiglas, świetlówka, sznur nasączany proszkiem 
samoświecącym, szkło sodowe, metal, halogen

wymiary: 6 x 6 x 90 cm/różne

kroplografia
Zaprawdę nie wie nic,
kto nie przebywał w mrokach

Hermann Hesse

Rozchodzenie się promieni światła w przejrzystej wodzie, bliki 
światła w kroplach deszczu, rozbłyski światła w rosie tworzą 
niepowtarzalny rysunek – obraz światła. Obserwacje tych 
codziennych zjawisk.

materiał: szklane bańki, elementy świecące – elektroluminescencja 
w zmiennym polu elektrycznym, szklane kulki, aluminium, LED

wymiary: zmienne/80 x 40 x 4 cm

sketches from nature/sketches out of light

Light is beautiful by itself, because its nature is simple […] it is 
beautiful and most pleasing for the eye. 

Robert Grosseteste

This series of objects is a result of my artistic explorations inspired 
by light; focusing the viewer’s attention on the simple beauty of 
natural light manifesting itself in natural occurrences. By using 
artificial light I want to show the beauty of natural light. By 
dematerialising the object and focusing on the observation and 

perception process, I want to expand understanding of observing 
light and experiencing with all the senses.

The Sun, the Moon, water, rain and snow, natural phenomena are the 
poetry of matter and form. Shapes, colours, textures, surfaces, optical 
phenomena are important properties influencing my imagination 
and my senses. We observe how light diffracts and refracts everyday 
as rainbows, halos, glances of light, deformed underwater shapes. 
Effects of light propagation in a transparent medium, such as air 
or water, makes the properties of translucent bodies, which I try 
to utilize using physical qualities of materials. I try to capture the 
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transitory value of light, freeze it and, as a consequence, make it 
my tool of expression. I am especially concerned about building 
a contemplative climate, an aura of mystery and reverie, which we 
often sense when in natural environments.

Light objects that are part of the project Sketches from nature:

dreamwoven
An unstable, flickering, evasive trace seen under your eyelids 
– an afterimage. While being a negative at first, it transforms 
into complementary colours. Traces of reality interweaving with 
dreams, thoughts, remembered images – simultaneously creating 
new images. “Dreamwoven” is an artistic interpretation of the 
phenomenon of aftersight.

Materials employed: a metal cord, luminescent elements – an 
electroluminescence in a changing magnetic field.
Dimensions: 40 x 30 x 70 cm, 40 x 30 x 50 cm, 30 x 15 cm

umbra
(…) what has no shadow, has no right to exist (…) 

Czesław Miłosz

The original meaning of umbra is ‘shadow’, ‘night’ and ‘curtain, 
lampshade’. The project – a light installation – refers to basic visual 
experiences related to perception of light and shadow – creating 
images with light and shadow.

Materials: a lightbulb, an engine, plastic foil, a raster screen
Dimensions: diameter 30–40 cm, height 100 cm

the puddle of Saint Thomas  
The Puddle of Saint Thomas was inspired by the surroundings: 
a puddle on Saint Thomas Street in Krakow, lightly moved by the 
wind, reflecting the city’s nightly lights. It also reminds of Thomists’ 
philosophy pertaining to the beauty of things that can reflect light 
and thus relay metaphysical beauty according to the medieval 
formula “consonantia et claritas” – harmony and shine.

“Light is the reason of aesthetic pleasure”, wrote Saint Thomas 
Aquinas. The light emitted by LED diodes accentuates surfaces’ 
textures. Convex elements shine intensely, giving the sensation of 
spatiality. The peculiar delicate aura, the glow on the walls and the 
floor further amplify the effect.

The objects are interpretations of puddles – that is why they are 
presented on the floor, in order to add to the aquatic connotations.

Materials: slamping glass, aluminium, LED diodes
Dimensions: 50 x 90 x 3 cm, 55 x 80 x 3 cm

the puddles of Pseudo-Dionysius
“Even the smallest puddle reflects the sky” and forms reflexes of 
light. The objects are the relays – the reflected light create abstract 
images on the ceiling and communicate what we don’t see in our 
everyday lives.

Materials: beveled glass
Dimensions: 65 x 35 cm, 35 x 30 cm, 25 x 20 cm

phantasmagoria 
Ephemeral images arising from light rays passing through leaves of 
trees – a projection of abstract images. 19th century plays with light 
and shadows cast by openwork surfaces called “phantasmagoria”. 
Shadows-images are constantly replicating matter.

Material: cardboard, metal constructions, rasters, a lightbulb
dimensions: 45 x 45 x 100 cm

rayografia
Had I the heavens’ embroidered cloths, 
Enwrought with golden and silver light, 
The blue and the dim and the dark cloths 
Of night and light and the half-light, (…)

William Butler Yeats

Writing with light – a drawing of rays in darkness. The registering of 
the rays – its nature changing from an ephemeral and immaterial 
one into a fleshly tangible one – at the same time attesting its 
existence. Freezing of emotions, freezing of time.

Materials: plexiglass, a fluorescent lamp, a rope soaked in self-
luminous powder, sodium glass, metal, a halogen
Dimensions: 6 x 6 x 90 cm; various dimensions

kroplografia
He who has not stayed in darkness
indeed knows nothing (…)  
      Herman Hesse

Dispersing of light rays in clear water, glances of light in drops of 
rain, flares of light in dew create a unique picture – the image of 
light, observations of there everyday occurrences.

Materials: glass spheres, luminous elements – electroluminescence 
in a changing magnetic field, aluminium, LED diodes
Dimensions: various dimensions; 80 x 40 x 4 cm
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Instalacja eksploruje kreacyjną naturę światła, które można 
przyrównać do rysunku. Promienie, rozchodzące się w postaci linii 
prostych od źródła światła, wykreślają w przestrzeni geometryczne 
figury, wycinając kształty i bryły z ciemnego tła. Próbuję 
odtworzyć i uchwycić geometrię światła poprzez wykorzystanie 
materiałów świecących w formach liniowych: świetlówki liniowej, 
światłowodu, węży świetlnych, projekcji video i neonów. W moim 
odczuciu światło sztuczne naśladuje efekty optyczne i formy 
światła dostępne naszej percepcji. Chciałam też zwrócić uwagę 
na efekt powidoku – czyli opóźnionej reakcji siatkówki na bodziec 
świetlny, który kreuje obrazy jako właśnie odbicia, powidoki.

elementy instalacji:
– obiekt pleciony z przewodu świecącego jako efekt 
elektroluminescencji w zmiennym polu magnetycznym
– instalacja z węży świetlnych zamontowanych na kamienistej ścianie
– projekcja video na oknach z tiulem
– światłowód zainstalowany na filarze

lines per photons 

The installation explores the creative nature of light comparable 
to a drawing. Rays dispersing as straight lines from their light 
source draw geometrical shapes in space by cutting shapes and 
solids out from a dark background. I tried to reconstruct and 
capture light’s geometry by using luminous materials of linear 
shape: a linear fluorescent lamp, optical fibre, light hoses, video 
projections and neon lights. In my opinion, artificial light imitates 
optical effects and light forms available to our perception. I also 
would like to point out the phenomenon of afterimages – that is, 
delayed reactions of the retina to light stimuli – creating images 
as reflections, after-sights.

Installation elements:
– an object weaved out of luminescent wire as an effect of 
electroluminescence in an alternating magnetic field
– an installation made out of light hoses mounted on a stone wall
– a video projection installed on windows with outstretched tulle
– optical fibre on pillars

liniatura światła
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światło(ść) ze światłości 
światło ze światła

W instalacji luce da luce nawiązuję do biblijnego aksjomatu, 
że światło może powstać tylko ze światła poprzez interakcję 
z materią, czyli zmaterializować się w ośrodkach przejrzystych, 
przezroczystych, semitransparentnych, odbijających 
i załamujących światło. Kolor dany jest przez światło.

Transmisja światła poprzez materię, która jest medium, 
zmienia je i materializuje. Instalacja jest próbą uchwycenia 
światła w materiale szkła, wody, projekcji w ciemności, w 

luce da luce zakurzonej przestrzeni. Rozpatrywanie fizyczności szkła jako 
substancji zbliżonej do ciała stałego, w naszym odbiorze zbliża 
je szkło do cieczy, natomiast sztywność i kruchość – do ciał 
stałych. Te właściwości charakterystyczne dla różnych stanów 
skupienia są powodem nazwania szkła liquid stone – ‘płynnym 
kamieniem’. W instalacji wykorzystuję fizyczne i estetyczne 
właściwości szkła, który dla mnie jest materiałem niezwykłym.  
Ciemna przestrzeń piwnicy pozwala skupić uwagę na 
zdecydowanych liniach promieni trwających w ciemnościach, 
kondensacji blasku w szklanym naczyniu, załamaniu i odbiciu 
światła, wreszcie na nieco zamazanych plamkach i rozbłyskach 
pojawiających się na ciemnym tle. Natomiast powierzchnie 
odbijające pomnażają blask.
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Sposób ekspozycji powoduje wzmożone angażowanie 
wszystkich zmysłów: wzroku (eksploatowanie wszystkich 
rodzajów rejestracji, emisji i przekazywania światła), dotyku 
(faktury powierzchni), słuchu (szumiąca woda), węchu 
(specyficzna atmosfera piwnicy starej krakowskiej kamienicy). 
Ta wielozmysłowość odbioru wzmaga odczuwanie jakby 
zmaterializowanego światła. Piękno staje się tożsame z blaskiem.

elementy instalacji:
– szklany pryzmat wodny oraz wydruk rastra czarno-białego 
nawiązujący do eksperymentów optycznych J. W. Goethego
– lustra fazowane oraz videomapping pt. Kałuże
– szklany pojemnik z poruszającą się wodą oraz projekcja 
graficznych symboli słońca – interaktywne odbicia na ścianie
– fragment ściany-wnęki pomalowany naświetlaną farbą
– refleksy od rozbitego utlenionego lustra

luce da luce

light from light

By means of this installation, luce da luce, I alluded to the biblical 
axiom which states that light can only be created from light by 
interacting with matter – that is, it can only materialise in clear, 
translucent, transparent media reflecting and refracting light. 
Colour is defined by light.

Light transmission through light – a medium – changes and 
materialises it. The installation is an attempt to capture light in 
glass, water, projections in dark, in a dusty space. Considering 
physicality of light as a substance close to a solid brings glass 
closer to liquids – but stiffness and fragility to solids – under 
our reception. Those properties – characteristic for the various 
physical states – are the reason for calling glass a “liquid stone”. 
I employ the physical and aesthetic qualities of glass – an 

extraordinary material for me – in my installation. The dark 
space the cellar provides allows us to focus on the resolute lines 
of rays persisting in the dark, on how the shine condenses in 
a glass vessel, finally on slightly blurred spots and flashes on the 
dark background; while reflective surfaces multiply the shine.

The way this is exposed makes for increased engagement of 
every sense: sight (exploiting every kind of registering, emitting 
and transferring of light), touch (factures of surfaces), hearing 
(the humming of water), smell (the particular atmosphere of the 
cellar of an old tenement house in Cracow). This polisensory of 
reception increases the impression of a seemingly materialised 
light. Beauty comes to be equivalent to the shine.

Installation elements:
– a glass prism and a print-out of a black-and-white raster 
alluding to J. W. Goethe’s optical experiments
– phased mirrors and a videomapping – Puddles
– a glass container with moving water and a projection of 
graphical symbols of the sun – interactive reflections on a wall
– a fragment of a recess wall painted with irradiated paint
– reflections of a broken oxidised mirror
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czarne światło Matissa/czarna żarówka/czarne promienie/
czarne nici

W mistyce światłość jest jedną z centralnych metafor 
i doświadczeń duchowych. Jawi się ono jako coś 
niematerialnego, w związku z tym nadaje się do przedstawiania 
tego, co duchowe. Stanowi warunek wszelkich spostrzeżeń 
wizualnych – jest podstawą doświadczenia estetycznego obok 
takich klasycznych kategorii, jak proporcja i harmonia. Zachwyt 
nad światłem można odnaleźć w średniowiecznej metafizyce 
światła. W XIII wieku biskup Lincolnu Robert Grosseteste napisał:

Światło jest piękne samo w sobie, albowiem natura jego jest 
prosta i zawiera w sobie razem wszystkie rzeczy.1    

Podążając myślą neoplatończyków, średniowieczni filozofowie 
stworzyli obraz wszechświata kształtowany jednym przepływem 
świetlistej energii, będącej zarazem źródłem piękna i bytu. 
Światło jako matematyczny porządek proporcji materializuje 
się w różnym stopniu, w zależności od oporu, jaki stawia mu 
materia.2 Pseudo-Dionizy Areopagita pisał o ogniu widzialnym, 
rozpoznawalnym wtedy, gdy napędza jakąś materię.

Święty Bonawentura z Bagnoregio w Sententiae zauważył, że 
światło jako formę substancjalną ciał można postrzegać w trzech 
aspektach: jako lux – czysta emanacja stwarzającej mocy, lumen – 
posiadający byt świetlisty i przekazywany w przestrzeni za pomocą 
środków przejrzystych, kolor lub blask – jako światło odbite od 
matowego ciała. Ostatni z wielkich filozofów średniowiecznych, 
święty Tomasz z Akwinu, pisał o świetle jako o pewnej czynnej 
jakości, która natrafia w ciele przejrzystym na pewną skłonność 

lux lumen

Matisse’s black light / a black light bulb / black light rays / black strings

For mysticism, light is one of the essential metaphors and spiritual 
experiences. Light appears as something immaterial, therefore it is 
suitable for representing everything spiritual. It is a reason by itself 
for any kind of visual observation – it is the basis for aesthetic 
experiences, next to such classical categories as proportion and 
harmony. Delight in light can be found in the metaphysics of 
light of the middle ages, expressed by e.g. Robert Grosseteste – 
a bishop of Lincoln living in the 13th century. He wrote:

Light is beautiful by itself, because its nature is simple and 
includes everything.

Following neoplatonists’ way of thinking, medieval philosophers 
created an image of the universe shaped by a unified flow of 
luminous matter, being the source of beauty and existence 
at the same time. Light as mathematical order of proportions 
materialises to various degrees, depending on how much matter 
resists it. Pseudo-Dionysius Areopagite wrote about visible fire, 
recognisable whenever it propels matter.

Saint Bonaventura of Bagnoregio in his work, Sententiae, noticed 
that light as a substantial form of bodies can be perceived in 
three aspects: as lux, pure emanation of the creating force; 
lumen, possessing the luminous entity and transferred in space 
via translucent media, colour or shine as light reflected from 
the matte body. The last of great philosophers of the middle 
ages, saint Thomas Aquinas, wrote about light as some certain 
active quality coming across a sort of tendency to take and 
transfer it when in a transparent body. This joyful delight in light, 
colour, semitransparent bodies shining like gold, operating in 
aesthetics for about 1000 years had become the inspiration for 
searching forms of materialising the beauty of light, showing 
the phenomenon of illumination. Through this installation, lux 
lumen, I tried to capture the structure of light.

installation elements:
– a mirror, painted black lines, a silhouette of a head
– a black hanging lightbulb, black ropes stretched in space, 
a stroboscope
– black lines representing the means of dispersing of the light 
from the window, inside and outside of the gallery

do przyjęcia jej i przekazywania.3 Ten radosny zachwyt nad 
światłem, barwą, materiałami przezroczystymi i błyszczącymi jak 
złoto, obowiązujący w estetyce przez około tysiąc lat stał się dla 
mnie inspiracją do poszukiwań formy urzeczywistnienia piękna 
światła, przedstawienia zjawiska świecenia. W instalacji lux lumen 
próbowałam uchwycić strukturę światła.

elementy instalacji:
– lustro, namalowane czarne linie, zarys sylwetki głowy
– wisząca czarna żarówka, czarne linki rozpięte w przestrzeni, 
stroboskop
– czarne linie przedstawiające formę rozchodzenia się światła od 
okna wewnątrz i na zewnątrz galerii

1 Komentarz do Hexameronu za: Umberto Eco, Bóg jako światło, [w:] tegoż, Historia 
piękna, wyd. Rebis, Poznań 2005
2 por. Umberto Eco, Teologowie i filozofowie, [w:] tamże, 126
3 por. tamźe

lux lumen
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Instalacja multimedialna wykorzystująca potencjał 
świecenia ekranu oraz odnosząca się do zawłaszczania cech 
przyporządkowanych efektom świetlnym w naturze do 
przestrzeni cyfrowej.

Jest to próba odtworzenia natury światła i cienia poprzez 
przedmioty edytujące światło i ujawniające swoje graficzne 
możliwości „rysowania światłem”.

Poprzez elementy graficzne: plamy, linie i płaszczyzny 
przedstawiam moje graficzne wyobrażenie formy światła. 
Wykorzystywany raster stanowi dla mnie rodzaj rysunku 
światłem w różnych materiach. Jest formą szrafu, zaciemnienia/
rozjarzenia, zaznaczenia płaszczyzny. W przypadku przejrzystej 

elementy instalacji:
– 2 tafle pleksiglasu grawerowane laserowo, podświetlane diodą LED
– świetliki rybackie w formie dipola zamontowane na siatce 
(luminancja zanikająca po 24 h)
– 2 obiekty – reflektory z plastikowymi elementami 
cylindrycznymi przewodzącymi światło

tafli pleksiglasu, po której ślizga się promień światła, linie rastra 
są pułapką dla niego.

Różnorodność graficzna wynika z moich obserwacji świata 
widzialnego dzięki światłu. Próbuję je odwzorować, znaleźć 
formułę najlepiej go wyrażającą.  

Graficzność rastra podkreśla fizyczność tafli pleksi jako materii, 
dodaje mu ciężaru. Zarysowania na powierzchni zatrzymują 
światło, nie pozwalają mu się prześlizgnąć; działają jarzeniowo. 
Ten rodzaj materializacji światła uzmysławia zarówno jego 
efemeryczność, jak i fizyczność.  

Rysunek rastrowy spełnia także funkcję estetyzującą; może być 
odczytywany jako dekoracja. Dla mnie funkcjonuje jako przekaz: 
światło uwięzione i uwolnione w przestrzeni materii pleksiglasu.

subwersje światła

subversion of light

A multimedia installation using the potential of screens’ 
luminosity, alluding to the appropriation of properties assigned 
to nature’s light effects by the cyberspace.

It is an attempt to recreate the nature of light and shadow using 
objects editing light and revealing its graphical capabilities – 
“drawing with light”.

With graphical elements – spots, lines and planes – I present 
my graphical notion of the form of light. The raster I have used 
constitutes a kind of light drawing in different substances for me. 
It is a form of pattern, darkening/lightening, emphasising surfaces. 

In the case of a transparent pane of plexiglass, on which a light ray 
slides, the lines of the raster screen are a trap for it.

The graphical diversity is a result of my observations of the 
visible world thanks to light. I try to reproduce it, find a formula 
that describes it best.

The graphicness of the raster accentuates the physicality of the 
plexiglass pane as matter, adds weight to it. The scratches on 
its surface stop light, don’t let it slip through; they work glow-
likely. This kind of materialisation of light reminds of both its 
ephemerality and its physicality.

Raster drawings also fulfil the function of aestheticising; they 
can be understood as a decoration. In my opinion they work as 
a message: light trapped and freed in a space of plexiglass matter.

installation elements:
– 2 laser engraved plexiglass panes, lit with a LED diode
– fishing skylights as a dipole mounted on a net; a luminance 
fading out after 24 hours
– 2 objects – reflectors with attached plastic cylindrical light-
conductive elements



Alicja Panasiewicz 33

Cykl obiektów jest refleksją nad zjawiskami emisji, przenikania, 
pochłaniania i odbicia światła. Wartości estetyczne ujawniają 
się z ciemności w postaci: przecięcia mroku, igrania z cieniem, 
rytmicznego promieniowania smug, rzucania plam i refleksów, 
w wędrowaniu po powierzchni, w przenikaniu nawet tego, co nie 
dość przejrzyste, w jednostajnym trwaniu i w ruchliwym migotaniu.  

Fascynacja materią szkła to dogłębna analiza i „przeżycie” jego 
właściwości fizycznych: trwałości, kruchości, nieprzejrzystości, 
półprzezroczystości oraz transparentności.

Łaciński przedrostek supra oznacza wykraczanie poza normę, 
poza zwykły stan, jak również umieszczenie nad; porta 

supraporta

This series of objects is a reflection over the phenomenon of 
emission, permeation, absorption and reflection of light. Aesthetic 
qualities emerging from darkness by cutting through it, playing 
with shadows, rhythmical radiation of trails, casting blurs and 
reflexes, by roaming on the surface, by penetration even of those 
not very translucent, by lasting steadily in restless flickering.

Fascination by light the substance is a thorough analysis and 
“living through” its physical properties: durability, fragility, semi-
transparency and translucency.

supraporta oznacza drzwi. Nazwę Supraporta zaczerpnęłam z elementów 
architektonicznych: to kwadratowa lub prostokątna płycina 
wypełniona malowidłem lub reliefem. To przejście poprzez, do 
innej rzeczywistości. Jest bezpośrednio związana z przestrzenią, 
w której jest prezentowana. Poprzez swą interaktywność – przy 
pomocy pilota i możliwości zmiany barwy światła w dowolnym 
momencie można wykreować atmosferę związaną z odmienną 
percepcją kolorów. Barwa światła jest najważniejszym 
elementem kształtujących ostateczną formą obiektów.

Jednolite powierzchnie spiekanego szkła są jakby ramami 
obrazu; koncentrują uwagę na rozbłyskach i rozproszonym 
jarzeniu się światła. Nawiązują bezpośrednio do przedmiotu 

mającego za zadanie oddzielić fizycznie i optycznie od otoczenia, 
wydzielić przestrzeń, stworzyć nową, intymną powierzchnię 
własną. Prezentowane przy ścianie pełnią funkcję lamy stojącej.  

materiały:  szkło formowane metodą fusing, wtapiane elementy 
metalowe, aluminium, świetlówka ciepłobarwowa 18W, LED 
sterowany, dibond
wymiary: 30 x 145 x 6 cm, 30 x 90 x 6 cm

The prefix supra – is Latin for ‘exceeding the norm’, the normal 
state, it also means ‘to place above’; porta is ‘door’. I have drawn 
the name Supraporta from architectural elements: it is a square- 
or rectangle-shaped panel with a relief or painting. It is the act 
of passing through, to a different reality. It is directly related to 
the space it is presented in. Via its interactivity – with the help 
of a remote and a way to change the light colour at any point in 
time – it is possible to set an atmosphere related to a distinct 
perception of colour. Hue is one of the most important elements 
shaping the final form of objects.

Uniform surfaces of sintered lass are akin to a painting frame; 
they direct attention to flashes and diffused glowing of light. 
They directly pertain to the object they want to detach physically 
and optically from the environment, fence off an area, make 
a new, intimate, own space come to life. When presented by the 
wall, they function as a floor lamp.

materials: glass shaped by fusing with metal elements molten 
into, aluminium, an 18W fluorescent lamp of high colour 
temperature, controlled LED lamps, Dibond
dimensions: 30 × 145 × 6 cm, 30 × 90 × 6 cm
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,

Światło sztuczne wyznaczyło rozwój naszej cywilizacji. Ogromna 
ilość światła zmieniła nieodwracalnie zarówno obraz Ziemi, 
jak i życie jego mieszkańców. Termin light pollution – ‘skażenie 
światłem’, stało się kolejnym ogólnoświatowym problemem obok 
zanieczyszczenia powietrza, wody i nadmiaru dźwięków. Szacuje 
się, że dwie trzecie ludzkości żyje w obszarach zanieczyszczonych 
przez światło. W miastach – miejscach, gdzie ten efekt jest 
największy – niebo jest tak jasne, że obserwacja gwiazd nie 
jest już możliwa, a niektóre gwiazdy stały się niewidoczne dla 
ludzkiego oka. Jaskrawe światła elektryczne zaburzają poczucie 
porządku, rytmu, stałości, niezmienności kosmicznego porządku.

W długim procesie ewolucji organizm człowieka, podobnie 
jak i fauna i flora, zaadaptował się do rytmu dnia i nocy 
organizowanego przez naturalne światła Słońca i światło odbite 
od Księżyca. Nadmierna ilość światła sztucznego może być 
przyczyną bezsenności, bólów głowy, depresji, wyczerpania – 
zaburzenia naturalnego rytmu życia. Zwielokrotnione światła 
oszukują zmysły, nasilają powidoki, olśnienie, pomroczność. 
Mieszkańcy miast ostatecznie oderwali się od życia zgodnego 
z cyklem naturalnego światła.

Instalacja light pollution to szukanie nowego rytmu/układu/
stałości, jaką dawał naturalny porządek świata. W układzie gwiazd 
ludzie odwiecznie szukali odpowiedzi na uniwersalne pytania, 
niezależnie od czasów i kultury, zadawali pytania o śmierć, życie, 
bogactwo, miłość, zdrowie, władzę. Współczesne konstelacje 
znalezione przeze mnie są konstelacjami współczesnego 
człowieka. Obrazują najważniejsze problemy współczesności: 
ekologię, prawa człowieka, problem źródeł energii. Skażenie 
świetlne kreuje nowy świat, nową rzeczywistość.  

Sztuczne światła to nowe gwiazdy, słońca, planety. Nowe 
technokratyczne gwiazdozbiory, związane ze współczesną 
cywilizacją odnoszą się do gwiazdozbiorów, zodiaków i planet, 
które można zaobserwować na nocnym niebie w czasie trwania 
wystawy – w listopadzie. Współczesne gwiazdozbiory to 
współczesne „mity” o przeznaczeniu człowieka niezależnym 
od jego działań, jednocześnie iluzja, że można przyszłość 
przewidzieć, zaplanować i zmienić.

l ight pollution

Artificial light set the development of our civilization. A huge 
part of the light has irreversibly changed Earth and its 
inhabitants. The term „light pollution”  has become world’s 
another problem, apart from air and water contamination and 
excess of sound.

It is estimated that two thirds of the world’s population lives in 
light polluted areas.

The effect is the strongest in cities and the sky is bright enough 
to render star observation impossible and hide some previously-
observed stars from the naked eye. 

 Saturated electric light disturbs rhythm and consistency of the 
spatial order.

During the evolution process the humans, fauna and flora have 
accustomed themselves to the day-night cycle provided  by the 
rhythm of sunlight and moonlight. An excess of artificial light 
as a disturbance of this day-night cycle may cause insomnia, 
depression, headaches, tiredness.

Multiplied lights will deceive one’s senses, strengthen 
afterimage, dazzle, afterdarkness. It caused many citizens to 
reject the cycle. 

Our installation” light pollution” seeks for a new rhythm and 
consistency, which was previously given by the regular, natural 
world’s order. Humans always sought for the answers for the 
universal questions about death, life, wealth, love, health, power 
in the stars’ configurations. The updated constellations I spotted 
show the today’s world problems like ecology or humans’ rights. 
Light pollution creates a new reality to live in.

Artificial light means new planets, stars, suns. The new, 
technocratic constellations associated with the today’s 
civilization, pertain to constellations, zodiac signs and planets 
one can observe on a night sky during the exhibition on 
November. Updated constellations create new myths about 
the humanity’s fate, not affected by humans’ actions; they also 
create an illusion that we can predict, plan and alter the future.

light pollution
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lightpresence

‘LightPresence’ is an ‘intermedial’ installation using digital 
media, as an interpretation of physical presence of human 
beings here and now, that is, the materiality of the body, 
leaving a permanent mark in the matter of the world. It 
pertains to timeless, monumental topics of art – life, death 
and the passage of time, the materiality of the body and the 
immateriality of the spirit. We are all accompanied by the 
voiceless, eternal presence of our predecessors – equivalent 

Intermedialna instalacja z użyciem mediów cyfrowych jest 
interpretacją fizycznej obecności istoty ludzkiej tu i teraz; 
materialności ciała pozostawiającej trwały ślad w materii świata. 
Odnosi się do ponadczasowych, monumentalnych tematów sztuki 
– życia, śmierci i przemijania; materialności ciała i bezcielesności 
ducha. Towarzysząca nam nieustająco milcząca obecność 
przodków – dwieście tysięcy procent ludzkiej populacji stanowią 

obecność obowiązkowa już zmarli. I chociaż ich ciała stanowią aż, i zaledwie jeden procent 
gleby, oddziaływanie idei jest nieskończone i niepoliczalne.

Kluczową rolę w instalacji odgrywa światło, które jest 
w swej okresowości i cykliczności głównym czynnikiem 
uruchamiającym widzenie, przeżywanie, wrażenie. Celem tego 
eksperymentu artystycznego jest wyeksponowanie momentu 
przeżywania usytuowanego pomiędzy aparatem wzrokowym 
a myślą, wspomnieniem, wiedzą. Wrażenie – subiektywne, 
a jednocześnie specyficzne dla nas wszystkich.

Zjawisko edycji światła, projekcja postaci wizualnej jest 
zanikającym w czasie obrazem w formie pulsującego punktu, 
porcji energii elektromagnetycznej. Porcji światła, która, 
wpadając do oka, wywołuje reakcję siatkówkową, reakcję 
chemiczną rodopsyny – światłoczułej substancji naświetlającej 
się w określonym odcinku czasu – by następnie z pewnym 
opóźnieniem, bezwładnością powrócić do stanu początkowego.

to 200000% of the people currently alive. Even though their 
bodies are only (and as much as) 1% of the ground, the idea 
affects us eternally and immeasurably. 

The key element of the installation is light, of periodic 
nature, as the essentiality that allows us to see, perceive and 
experience. The objective of this artistic experiment is to 
expose the moment of perception located between the eye 
apparatus and thoughts, memories, knowledge. Perception is 
simultaneously subjective and specific to everyone. 

The phenomenon of editing light, projecting a visual form is 
an image fading out with time, as a pulsating point, a portion 
of electromagnetic energy. The portion, when caught by the 
eye, results in a reaction in the retina, of a chemical substance, 
namely rhodopsin, that becomes illuminated in some short 
amount of time – just to return to the starting state inertially. 

by Alicja Panasiewicz / Adam Panasiewicz

Interactive animation by Bruno Panasiewicz
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Co nie ma cienia, istnieć nie ma siły
Czesław Miłosz

Skiagrafia – instalacja eksplorująca temat światła i cienia. Jest to 
cykl obiektów będących artystyczną interpretacją zjawiska cienia 
i odbicia; próbą poszukiwania zjednoczenia tej pary przeciwieństw. 
Inspiracją dla mnie stała się estetyka japońska podkreślająca 
wartość tego, co zacienione, mroczne, niedoskonałe, nieostre 
oraz szczególną atmosferę słabo oświetlonych przestrzeni 
w przytłumionym świetle. Odnoszę się tu szczególnie do 
eseju Junichiro Tanizaki, w którym to autor przeciwstawia 
europejską skłonność do jaskrawego i bezcieniowego oświetlenia 
japońskiemu, tradycyjnemu sposobowi życia w półcieniu. 
Jest to również odrzucenie negatywnych konotacji głęboko 
zakorzenionego w naszej kulturze odbioru ciemności jako materii 
o znaczeniu negatywnym. (Średniowieczna metafizyka Światła- 

-Boga i ciemności-szatana; według Carla Gustawa Junga cień ma 
być gorszą, złą częścią osobowości, w malarstwie tenebrystów: 
Carravagia i Rembrandta, ciemność związana jest z mrokiem duszy, 
w przeciwieństwie do światła umysłu.)

Pochwała cienia to również odniesienie do zjawiska widzenia 
w ciemności. Fenomen widzenia w ciemności związany 
z percepcją ludzkiego oka – akomodacja, aktywność innych partii 
oka. W słabo oświetlonych przestrzeniach postrzeganie kolorów 
jest ograniczone, gradacja następuje według jasności względnej.

Czy cień jest tylko brakiem światła? Cień naśladuje, nieistotne, 
czy jest to rzecz martwa czy żywa. Jest obrazem złączonym z tą 
rzeczą i powtarzającym jej ruchy. Jednocześnie jest osobliwie 
półprzezroczysty i niematerialny. Przedmiotem mojego 
szczególnego zainteresowaniem jest cień przywiązany. Cień, 
który nie stanowi kontrastu dla kształtu, ale go współtworzy; jest 
mniejszym natężeniem światła i barwy.

skiagrafia – pochwała cienia
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skiagraphia – the praise for the shadow

Skiagraphia is an installation for exploring the topics of 
light and shadow. It is a cycle of objects being artistical 
interpretations of the phenomena of shadow and reflection; 
an attempt to find a way to put this pair of opposites together. 
I think that the real value lies in what is dim, dark, imperfect, 
blurred or, especially, set in a peculiar atmosphere of spaces 
of subdued lights. With this, I try to deroot the already deep, 
pejorative connection between darkness and negative matter 
from our culture. 

Praising the shadow references the way you see in the dark 
as well. This phenomenon, related to the perception of the 
human eye – acclimatization and activity of different parts 
of the eye. The possibility of observing light in ill-lit spaces is 
heavily limited, gradation aligns with subjective brightness. 
It is not possible to see in full brightness or in full darkness – 
there is a need for a state in between. Light enables seeing, 
orders our surroundings and gives a rhythm to it, and draws 
bright and dark areas. 

Light is the reason for shadow, gives it its shape and values, 
its texture and density. Yet shadow as a space lacking light, an 
area, into which no light enters, is an occurrence – an unstable, 
ephemeral one. A smudge dropping from the object light is 
cast on, in the opposite direction. An image of that object, 
an imitation, nothing but an outline, imitation, fragmented 
reality, the opposite of reality. It is a reflection of a thing, a dark 
image, a weakly similar version. Shadow is matter; undergoing 
reproduction, not specified from end to end, blinking, rich in 
depth, texture and convexities. A shadow without the casting 
object is just a blob, a semblance of existence.

Skiagraphia is an attempt to materialize shadow as a solid, an 
animation; to capture its semi-existence and shape and form 
it. The shadow, all of a sudden, becomes something tangible.

A shadow casting a shadow casting a shadow – an elusive 
form of something being embodied, then embodied again. 

The shadow Plato described in The Republic, a dialogue he 
wrote, was the inspiration for Skiagraphia. The allegory of 
a cave and a group of people surrounding a fire is akin to an 
obfuscated reflection of the reality, an illusion of the senses 
and nothing more than a vague outline. Plato has thought 
the concept of the basis of matter by employing five ideal 
solids – the tetrahedron, the cube, the octahedron, the 
dodecahedron and the icosahedron – as the five elements: 
fire, water, wind, earth and ether. It is the main purpose 
and the pivot of the project to seek the order of the world 
expressed in geometrical rules, while the shadows remind us 
how unordered is our perception of the reality. 

Światło i cień stanowią dopełnienie. Niemożliwym jest zarówno 
widzenie w pełnej jasności, jak i w całkowitej ciemności – potrzebny 
jest stan pośredni. Światło umożliwia nam widzenie, porządkuje 
przestrzeń, rytmizuje, dzieli na obszary jasne i zacienione. Cień 
to materia ciągle poddająca się reprodukcji, niedookreślona, 
migotliwa, podkreślająca głębię, fakturę, wypukłość. Cieniem 
można malować; według Pliniusza Starszego malarstwo wzięło swój 
początek w momencie obrysowania ludzkiego cienia.

Instalacja Skiagrafia to próba materializacji cienia jako bryły, 
animacji; uchwycenie jego pozornego istnienia, jego kształtu, 
nadanie mu formy. Cień, który z niczego stał się czymś 
namacalnym, odnosi się do mroku i śmierci; to przyczyna 
sciafobii – lęku przed cieniem. 

Cień, który rzuca cień i ponownie rzuca cień – nieuchwytna 
postać czegoś urzeczywistniona i ponownie urzeczywistniona. 

Inspiracją do instalacji Skiagrafia jest cień opisany przez Platona 
w jednym z dialogów pt. Państwo. Alegoria jaskini i cieni ludzi 
zgromadzonych wokół ognia – źródła światła, to zdeformowane 
odbicie rzeczywistości; ułuda zmysłów oraz zaledwie słaby ślad 
idei. Platon jest również autorem koncepcji budowy świata 
z pięciu brył idealnych: czworościanu, sześcianu, ośmiościanu, 
dwunastościanu i dwudziestościanu, i przypisania ich do pięciu 
materii-żywiołów: ognia, wody, powietrza, ziemi i kosmosu. 
Poszukiwanie porządku świata według zasad geometrycznych 
jest główną ideą i osią projektu; cienie zaś przypominają, jak 
niedoskonały jest nasz obraz świata.
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Projekt inspirowany jest pięciotomowym dziełem Farbenlehre 
Johanna Wolfganga Goethego z 1810 roku, które było – według 
autora – jego najważniejszym dziełem oraz zwieńczeniem ponad 
dziesięcioletnich eksperymentów z widmem optycznym. Dzięki 
swoim obserwacjom zwrócił uwagę na proces postrzegania 
kolorów, psychologicznego oddziaływania barw i znaczenie aparatu 
wzrokowego na percepcję oraz ocenił wszystkie zjawiska barwne 
wyłącznie według ich działania na człowieka. Barwne światło 
zmienia percepcję, ma wpływ na nasze odczucia oraz postrzeganie 
rzeczywistości. Wspaniałe, poetyckie, egzaltowane opisy światła 
w Teorii barw mocno mijają się z językiem naukowym.  Po krótkiej 
fascynacji teorią Goethego – szczególnie przez artystów jego epoki – 
koncepcja ta została zapomniana.

color coordinates, by naN, 2016

The project is based on Farbenlehre, a five-volume work by 
Johann Wolfgang Goethe from 1810, which, according to the 
author, was the most important of his works and the result 

Eksperymenty Goethego z pryzmatem wodnym oraz czarno- 
-białymi fakturami optycznymi stały się inspiracją dla naszego 
projektu Współrzędne barwy, wykorzystującego optyczne efekty, 
które powstają w wyniku przetwarzania obrazu przez wodę, 
powietrze, kryształ, szkło.

Projekt w formie instalacji intermedialnej składa się z szaściu 
elementów:
– pryzmat ze szkła wypełniony wodą, która filtruje wyświetlany 
z projektora obraz ruchomy, inspirowany grafikami zamieszczonymi 
w dziele Farbenlehre
– prostopadłościenny zbiornik z wodą, znajdujący się w namiocie 
bezcieniowym, który jest ekranem i filtrem dla projekcji szczelinowej
– obiekt lustrzany z warstwą wody, który odbija i deformuje 
obraz video

– obiekt lustrzany zawierający fragment tekstu z Fausta Goethego: 
Verweile doch! Du bist so schon! (‘Trwaj chwilo! Jesteś tak piękna!’), 
a odnoszący się do słów naukowca poszukującego prawdy aż do 
zaprzedania duszy diabłu. Obiekt wyhodowany w procesie krystalizacji 
to „wyhodowanie” idei koloru magenty; iluminacja; eureka
– projekcja kolorowego światła RGB z reflektora punktowego na 
grafikę w formie inspirowanej tablicami pseudoizochromatycznymi 
Ishihary, badającymi zdolność oka do rozróżniania kolorów. 
Ta instalacja przewrotnie testuje naszą zdolność do rozróżniania 
kształtów w różnych kolorach światła i zawiera fragment tekstu 
z Fausta Goethego: Verweile doch! Du bist so schon! (‘Trwaj 
chwilo! Jesteś tak piękna!’)
– aplikacja interaktywna: wyświetlane na monitorze kolory opisane 
notacją heksadecymalną przy ingerencji człowieka przybierają 
barwę magenty #FF00FF

of ten years of experimenting with the light spectrum. He 
analysed the process of colour perception, the influence 
of colour on the psyche and the importance of the optical 
apparatus in perception, as based on his observation, and rated 
all the phenomena of colours in accordance with their effects 
on us. Coloured light changes our perception, influences our 
feelings and the way we see reality. His wonderful, poetic, 
exalted descriptions of light in The Theory of Colour greatly 
differ from cold scientific terminology. After a short period of 
fascination with Goethe’s theory, especially among the artists 
of his time, the theory had been forgotten.

Goethe’s experiments involving the water prism and black-and-
white optical forms have inspired us to create the project Colour 
Coordinates using optical effects created by processing image with 
water, air, crystal and glass.
The project as an installation consists of 6 parts:
– a glass prism filled with water, which filters a moving image 
displayed by a projector,   inspired by graphics from Farbenlehre
– a cuboid container filled with water inside a shadeless tent 
serving as a screen and filter for slit projection
– a mirrored object with an amount of water reflecting and 
deforming a moving image
– a mirrored object containing a fragment from Goethe’s Faust: 
Verweile doch! Du bist so schon! (Beautiful moments, do not pass 
away!) – referring to the words from the mouth of a scientist 
searching for the truth, to the point of giving his soul to the devil. 
The growth by crystallization of the object is the “growth” of the 
idea of magenta; illumination; eureka

– projection of RGB colour from a spotlight reflector onto an 
image created to resemble pseudoisochromatic Ishihara’s plates 
tests the viewer’s ability to differentiate between colours. The 
installation tests that ability for shapes in a different way, also 
containing a fragment from Goethe’s Faust: Verweile doch! Du 
bist so schon! (Beautiful moments, do not pass away!)

– an interactive program: colours shown on the monitor 
described with hexadecimal notation, via humans’ action 
become magenta #FF00FF

współrzędne barwy, Grupa naN, 2016
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W poszukiwaniu czwartego wymiaru 2.0

Prezentacja prac inspirowanych geometrią euklidesową,  
geometrią n-wymiarową, czwartym wymiarem w znaczeniu 
fizycznym oraz wymiarem w znaczeniu duchowym. Strategie 
artystyczne oparte na poszukiwaniu ukrytego porządku świata. 
Wykorzystanie nowych, intermedialnych i wielomedialnych 
środków wyrazu opartych na matematycznym opisie świata. 
Grafika cyfrowa jako wizualizacja matematycznych kodów.

Instalacja hiper6 osadza się na koncepcji sześcianu – jako 
obiektu tworzącego kontekst siatki kompozycyjnej 2D, 
jako kontekst wymiaru przestrzennego oraz jako przeżycie 
intelektualne i duchowe, a także jako kompozycja typu 
interfejs cyfrowy –  system komunikacji niewerbalnej. 
W ten sposób chcemy się odnieść do prac Wassilego 
Kandinskiego, który był jednym z pierwszych artystów 
definiujących zręby sztuki współczesnej, gdzie kontekst 
kompozycji idealnej był bardzo istotnym elementem, podobnie 
jak jego duchowość. 
Instalacja składa się z intencyjnie dobranego 
i zaprojektowanego zestawu w postaci zbioru obiektów 
eksponowanych w przestrzeni oraz animacji edytowanej na 
ekranie ramki cyfrowej.

Instalacja składa się z:
– ikona 12 x 6 x 9 cm, egg tempera, akryl, Szlagmetale, 2016
– animacja pt. Hipersześcian (film niemy, 00:40), edycja loop 
w ramce cyfrowej,
– piryd 3 x 3 x 3 cm
– trzy obiekty w serii 26 x 37 x 1 cm, druk UV, pleksi, płyta 
DIBOND, tektura

hiper6 installation, NaN group, 2016

Installation „HIPER6” is based on the idea of a cube serving as 
the context of the 2D compositional mesh, the context of the 
spatial dimension, a intellectual and spiritual experience, and 
a digital interface type composition – a system for nonverbal 
communication.

This way, we would like to refer to the works of Kandinsky, who 
is among the first to define the foundations of modern art, 
where the context, the ideal composition and the spirituality 
of the work play an important role.

The installation consists of intentionally paired and designed 
objects placed in a space and an animation played on a digital 
frame.
– Icon, 12 × 6 × 9 cm, egg tempera, acrylic, silver, 2016;
– „Hypercube”, animation, 40 sec., playing looped in a digital 
frame;
– Pyrite, 3 × 3 × 3 cm;
– sequence of 3 objects – 26 × 37 × 1 cm, UV print, plexiglass, 
DIBOND, cardboard

instalacja hiper6, Grupa naN, 2016
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Instalacja interaktywna składająca się z czujników ruchu oraz laterna 
magica – graficznych obiektów przestrzennych, które poprzez 
podświetlenie reflektorem rzucają ostry cień na ścianę. Poruszający 
się widz uruchamia czujnikiem ruchu źródło światła i widzi jakby 
własny cień. Okazuje się jednak, że jest to złudzenie: cienie to sylwety 
fragmentów fresku wawelskiego Tabula Cebetis Hansa Dürera, 
młodszego brata Albrechta Dürera. Jeden z czujników ruchu uruchamia 
mały projektor, wyświetlający animację jednej z postaci. Hans Dürer 
urodzony w Norymberdze został zaproszony w 1529 roku do Krakowa, 
gdzie wkrótce mianowano go malarzem nadwornym króla Zygmunta 
I. Jest autorem dekoracyjnych fryzów w komnatach zamkowych, 
w Izbie Poselskiej, zwanych „krańcami”. Ilustrują one dzieło greckiego 
moralisty Kebesa Tabula Cebetis obrazującego historię ludzkiego 
życia, a będącego wówczas wykładnikiem aspiracji humanistycznych 
krakowskiego środowiska. Jest to przykład recepcji sztuki Odrodzenia 
w kręgach środkowoeuropejskich, którego przedstawicielami byli artyści 
polscy i niemieccy. Pozostał w Krakowie do końca życia i zmarł około 
1538 roku. Instalacja nawiązuje do rodzinnych więzów braci Dürer, które 
porównane są do nieoczywistych i nieznanych więzi miast Krakowa 
i Norymbergii oraz do jubileuszu historii i działalności Dwóch Domów.

materiały: ażurowe obiekty przestrzenne, źródła światła, czujniki 
ruchu, projektor 

Autorzy: Group naN, Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz

two houses 

The interactive installation consists of motion sensors and laterna 
magica - graphic, spacial objects casting sharp shadows on the 
walls due to spotlights. The moving audience switch on the 
lights, seeing something like their own shadows but appearing 
to be an illusion: the shadows are the silhouettes from Wawel 
Castel’s fresco called Tabula Cebetis painted by hans Dürer – the 
younger brother of Albrecht Dürer. One of the sensors launches 
a small projector with animated figures. Hans Dürer was born 
in Nürnberg. He had been invited to Krakow in 1529 and soon 
he had become a court painter of the Polish king Sigismundus 
the First. He is the author of the castle’s decorative friezes, 
for example in the Envoy Chamber. This is the illustration of 
human life described in Tabula Cebetis of an ancient Greek poet 
Cebes. The Krakowian society had had the aspiration towards 
the humanistic European trends during Renaissance in art and 
culture. Hans Dürer had been living in Krakow till his death in 
1538. The installation of the naN group is inspired by family 
bound Dürer brothers compared to vaguely defined boundaries 
of Krakow and Nürnberg and to the jubilee of the two Houses: 
the Kraków and Nürnberg Houses.

materials: pierced works, spatial objects, sources of light, motion 
sensors, a projector.  
naN group Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz

dwa domy  
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Instalacja jest poszukiwaniem wizualnej reprezentacji miejsca 
w kontekście własnego doświadczenia, odczucia w związku 
z jego przeszłością i teraźniejszością. Jest instalacją site-specitic 
odnoszącą się do Kalamanii, plantacji uprawy pomarańczy 
w Beit Berl College w Tel Awiwie, Izraelu. Miejsca, gdzie 
uprawiano pomarańcze, a obecnie sąmiejsca sztuki, miejsca 

axis mundi – navel of the world

a search for the visual representation of a place contextualized in 
one’s experiences and feelings, relating to its past and future.

a parallel between Kalamania, an orange plantation in the past, 
but a faculty of art today – Hamidrasha of the Beit Berl College 
in Tel Aviv; and Krakow, Podbrzezie Str., where the Faculty of 
Art of the Pedagogical University can be found our installation 

kreacji, szkoły. Dla każdego z nas my sami stanowimy środek świata 
– axis mundi – miejsca na Ziemi. To miejsce w świecie można 
rozpatrywać geometrycznie, jako punkt na mapie każdej istoty 
ludzkiej należącej do geometrycznego porządku czasoprzestrzeni. 
Funkcjonujemy na bryle kuli (geoidy), która jest naszym kształtem 
świata: kulą odwzorowaną kartograficznie na mapie.

Będąc centrum mojej mapy, uczestniczę w trajektorii ruchu 
planety, toru codziennego ruchu Wszechświata. Konfrontując to 

z własnym, empirycznym odbiorem świata, reprezentacją odczuć 
i przemyśleń, można stworzyć własną mapę.

Instalacja:
– projekcja epicykloidy na krąg ziemi
– mobil magnetyczny poruszający się po kole – trajektorii ruchu 
planet 
– video – animacja – obroty pomarańczy, Ziemi, starych map, 
mapy Google
– elektromagnes w szalkach Petriego – pola sił odnoszą się do 
kartografii
– spirograf z sypiącego się piasku 

and the students’ works made during the workshops will be 
made to refer to: 
– where oranges were planted, 
– the place of art, creation – the school, 
– the Earth, cartographic projections, maps, 
– the geometrical shape of Earth: a circle, a sphere, 
– the human being as part of the geometrical order of the 
spacetime, 
– fruit peels as skin, 
– me as the map center, 
– the map as a model of the world contrasted against with one’s 
own empirical perception, 
– the map as an external representation of feelings and reflections.

the installation consists of:
– a projection of an epicycloid on the soil
– a magnetic mobile moving in a circle – the trajectory of 
planets’ orbits 
– an animation – an orange, the Earth, old maps, Google Maps 
rotating 
– an electromagnet in Petri dishes – the force fields refer to 
cartography 
– a spirograph employing falling sand under a water tower

axis mundi – pępek świata, Grupa naN
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Światło jest przyczyną powstawania cienia, kreuje jego kształt, 
walor, fakturę, gęstość. Cień jest zjawiskiem nietrwałym, szybko 
przemijającym. Jest smugą padającą od oświetlonego przedmiotu 
w kierunku przeciwnym do źródła światła. Jest obrazem przedmiotu, 
naśladowaniem czegoś, zaledwie zarysem, namiastką, fragmentacją 
realności, przeciwieństwem rzeczywistości. Jest odbiciem przedmiotu, 
ciemnym obrazem, słabym podobieństwem. Cień to materia 
poddająca się reprodukcji – niedookreślona, migotliwa, posiadająca 
głębię, fakturę, wypukłość. Cień bez obiektu jest tylko plamą, 
pozorem istnienia.

Projekt Skiafobia bazuje na pięciu idealnych bryłach platońskich 
opisanych w traktacie Timajos, które Platon identyfikował 
z pięcioma fenomenami: wodą, ogniem, powietrzem, ziemią 
i kosmosem. Idea geometrycznej logiki i prostoty została 
przeniesiona jako idea ukrytego porządku świata. Czworościan, 
sześcian, ośmiościan, dwunastościan i dwudziestościan stają się 
częścią, zasadą i ideą budowy świata. 

Cień bryły bez bryły oddaje fenomen istnienia i nieistnienia: pustki, 
braku i obecności. Instalacja Skiagrafia to próba materializacji 
cienia jako bryły, animacji; uchwycenie jego pozornego istnienia, 
jego kształtu, nadanie mu formy. Cień, który z niczego stał się czymś 
namacalnym, odnosi się do mroku i śmierci; to przyczyna skiafobii – 
lęku przed cieniem. 

Cień, który rzuca cień i ponownie rzuca cień – nieuchwytna postać 
czegoś urzeczywistniona i ponownie urzeczywistniona w różnych 
stanach: stałym i ciekłym, jak również jako projekcja i edycja ekranowa.

Instalacja składa się z:
– brył-cieni wydrukowanych w technice druku 3D
– animacji cienia bez bryły
– interaktywnej instalacji ferromagnetyku
– projekcji przekształcającego się cienia jako struktury bryły

Druga część projektu została zrealizowana jako instalacje site- 
-specific na wyspie Teneryfa. Cienie cieni zostały zakomponowane 
z naturalnymi skałami wulkanicznymi oraz piaskiem wulkanicznym, 
przestrzenią, światłem i wodą – porządek cieni brył platońskich 
reprezentujące pięć żywiołów w analogii do pięciu fenomenów natury.

sciaphobia 

Light causes shadow, gives it a shape, quality, texture, and density. 
Shadow as a space without light is an ephemeral occurrence that 
fades out quickly. It is the trail dropped from the illuminated object, 
going the way opposite to light. It is an image of the object, an 
imitation, nothing but a silhouette, a substitute, a fragmentation 
of reality, its opposite. It is a reflection, a black image, a weak 
resemblance. Shade is matter undergoing reproduction – 
understated, flickering, having depth, texture, convexities. A shadow 
without its cause is just a smudge, a semblance of existence.

The Sciaphobia project is based on the five platonic solids as 
described in the treatise Timaeus. Plato had paired them with the five 
elements: water, fire, air, earth and ether. The concept of geometrical 
logic and simplicity had been associated with the concept of some 
hidden order governing the universe. The tetrahedron, the cube, the 
octahedron, the dodecahedron and the icosahedron would then have 
become a part, idea and rule of the world. 

A shadow of a solid not accompanied by the solid itself expresses 
the phenomenon of existence and nonexistence; voidness, 
emptiness and presence. Installation “Skiagrafia” is an attempt 

in materializing shadow as a solid, an animation; to capture its 
apparent existence, to shape it. A shadow that has turned from 
nothing into something tangible relates to darkness to death; that 
is the reason of sciaphobia – the fear of shade.

A shadow that casts a shadow which itself casts another shadow 
– an untouchable form materialized and then materialized again 
in different states: solid and liquid, as well as a projection and 
a screen edit.

The installation is comprised of:
– Solids-shadows in 3D print
– An animation of a shadow without its solid
– An interactive installation involving ferromagnetic fluids
– A projection of a morphing shadow as the structure of a solid

The second part of the project has been realized as a series of 
site-specific installation on Tenerife. The shadows of shadows have 
been harmonized with natural volcanic rocks and sand, the space, 
the light and the water – the order of the shadows of the platonic 
solids which represents the five elements paralleling the five 
phenomena of nature.

skiafobia
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W instalacji variatio delectat eksploatuję kilka rodzajów błędu: 
– błąd jako odstępstwo od normy,
– błąd jako wada przedmiotu, bryła zawierająca wadę, defekt,
– błąd w kontekście przeinaczenia, perspektywa niemożliwa, 
surrealistyczna, inspirowana obrazami Giorgio de Chirico,
– błąd w kontekście błędu w wykonaniu czegoś,
– błąd w odniesieniu do mankamentu danej rzeczy, 
– błąd odczytu, przedmiot i jej obraz nie przystają do siebie, 
obraz mentalny stworzony przez mózg na podstawie błędnych 
przesłanek,
– błąd jako obraz pozorny,
– błąd, nieprawidłowe widzenie, obraz ukryty,
– błąd celowy, pomyłka intencjonalna, 
– niedopracowanie jako strategia: niedokładność – wielość 
interpretacji – niejednoznaczność.

variatio delectat (‘odmiana bawi’) – to cytat z Orestesa Eurypidesa.

W instalacji wykorzystuję zjawisko psychofizjologiczne, 
zwane obrazem cyklopowym – proces psychiczny, w wyniku 
którego powstaje obraz mentalny obserwowanej sceny, 
stworzony przez mózg poprzez połączenie dwóch płaskich 
obrazów otrzymanych z obu oczu. Z tego procesu korzystają 
autostereogramy, aby oszukać mózg, tworząc cyklopowy obraz 
pozorny z pozornych, przypadkowych wzorów. Nazwa wzięła 
się od mitycznego cyklopa z Odysei Homera, istoty obdarzonej 
jednym okiem. Odnosi się do sposobu, w jaki osoby normalnie 
widzące postrzegają środek obuocznego pola widzenia – jako 
leżący pomiędzy ich oczami, jakby widziany przez oko cyklopa. 
Stwierdzenie „bodziec cyklopowy” jest ironiczne, ponieważ 
cyklop nie byłby w stanie go zobaczyć. Mając tylko jedno oko, 
nie mógłby dostrzec dwuocznych wyznaczników głębi (takich jak 
rozbieżności między obrazami z prawego i lewego oka).

Nazwę tę utworzył węgierski inżynier Béla Julesz, który sądził, 
że stereopsja może pomóc w dostrzeganiu zakamuflowanych 

obiektów. Różnice przesunięcia losowych kropek (RDS) są 
wystarczające do powstania efektu stereoskopowego. 

Drugim efektem jest tzw. wallpaper effect, stąd forma instalacji 
nawiązująca do tapety. Patrząc na powtarzające się, tapetowe 
wzory, widzimy obraz wieloplanowy.

Działanie wizualne oparte jest na zasadzie przekraczania granic 
widzialnego, kompilowaniu złudzenia z wytworem percepcji 
wzrokowej. Stworzenie wizji – produktu aparatu percepcyjnego, 
z elementów rzeczywistych, odbieralnych zmysłowo, nałożonych 
na wytworzone intencjonalnie sytuacje przestrzenne. Treść 
jest możliwa do odcyfrowania tylko w pewnych specyficznych 
warunkach przestrzennych. Dwuwymiarowy obraz, będący 
rzutem sytuacji przestrzennej, ponownie – w procesie 
odcyfrowywania przez zmysły – staje się elementem fałszującym 
przestrzeń architektoniczną.

variatio delectat
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variatio delectat – variety is amusing (Orestes, Eurypides)

perception error: a thing’s image and the thing itself don’t 
match; a mental image formed by the brain from erroneous 
inputs, error of an apparent image, a hidden image, erring 
intentionally, lack of perfectness as a strategy

This effect is based on a rule crossing the limits of the 
observable, compiling delusions with results of visual 
perception; making a vision – the product of the perceptive 
apparatus from real perceptible elements layered with 
intentionally paired spatial situations. The content can be 
deciphered only under some specific spatial conditions. 
The two-dimensional image, while being a cast of a three-
dimensional arrangement, once again creates false 
architectonic spaces.

I used the cyclopean image (effect resulting in a single metal 
image of a scene made in the brain just from seemingly random 
patterns) and the wallpaper effect (a multiplanal image emerges 
as one stares at the repeating, wallpaper-like patterns).

variatio delectat – ‘odmiana bawi’ (Orestes, Eurypides)

Błąd odczytu, przedmiot i jego obraz nie przystają do siebie, 
obraz pozorny, nieprawidłowe widzenie, obraz ukryty, 
pomyłka intencjonalna, działanie wizualne oparte na zasadzie 
przekraczania granic widzialnego, kompilowaniu złudzenia 
z wytworem percepcji wzrokowej. Stworzenie wizji – 
produktu aparatu percepcyjnego, z elementów rzeczywistych, 
odbieralnych zmysłowo, nałożonych na wytworzone 
intencjonalnie sytuacje przestrzenne. Treść jest możliwa do 
odcyfrowania tylko w pewnych specyficznych warunkach 
przestrzennych. Dwuwymiarowy obraz, będący rzutem sytuacji 
przestrzennej, ponownie – w procesie odcyfrowywania 
przez zmysły – staje się elementem fałszującym przestrzeń 
architektoniczną.

W instalacji wykorzystuję zjawiska psychofizjologiczne, zwane 
obrazem cyklopowym (proces psychiczny, w wyniku którego 
powstaje obraz mentalny obserwowanej sceny,  tworząc 
cyklopowy obraz pozorny – z pozornych, przypadkowych 
wzorów) oraz tzw. wallpaper effect (patrząc na powtarzające się, 
tapetowe wzory, widzi się obraz wieloplanowy).

In variatio delectat I have exploited several types of errors:

error as a deviation from the norm
error as a thing with a defect
error in transformations, impossible, surrealistic perspectives, 
inspired by the paintings of Giorgio de Chirico
error in one’s actions
error as a flaw in a given object
perception error: a thing’s image and the thing itself don’t match; 
a mental image formed by the brain from erroneous inputs
error of an apparent image
error as an incorrect point of view, a hidden image
erring intentionally
lack of perfectness as a strategy: inexactness – multiple 
interpretations – ambiguity

variatio delectat – variety is amusing – is a quote from 
Euripides’ Orestes.

I used the Cyclopean image effect in the installation. It is 
a psychophysiological effect resulting in a single metal 
image of a scene, made in the brain by combining the two-
dimensional images from the two eyes. This effect is exploited 
by autostereograms, images, that fool the brain into seeing 
a Cyclopean image just from seemingly random patterns. The 
name has its origin in Cyclops, a mythical single-eyed creature 
as described in Homer’s Odyssey – it refers to the way the 
two-eyed have their point of view located between the eyes, 
as if through the eyes of a cyclops. The term cyclops’ stimulus 
is ironical in that a cyclops would not be able to perceive it – 
having just one eye, they couldn’t observe anything indicators 
of depth, such as the differences between images of the right 
and left eyes.

The name has been created by Béla Julesz, a Hungarian 
engineer. He thought that stereopsis could help in observing 

camouflaged objects, and proved that random dot 
stereograms (RDSs) are sufficient for the stereoscope effect.

The other effect employed is the wallpaper effect; the form 
of the installation pertains to wallpapers. A multiplanal 
image emerges as one stares at the repeating, wallpaper-like 
patterns.

This effect is based on a rule crossing the limits of the 
observable, compiling delusions with results of visual 
perception; making a vision – the product of the perceptive 
apparatus from real perceptible elements layered with 
intentionally paired spatial situations. The content can be 
deciphered only under some specific spatial conditions. 
The two-dimensional image, while being a cast of a three-
dimensional arrangement, once again creates false 
architectonic spaces.
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Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Doktor habilitowany, wykładowca na Wydziale Sztuki 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie. Prowadzi zajęcia na kierunku Wzornictwo i Digital 
Design oraz warsztaty dla studentów poszerzające percepcję 
światła i przestrzeni.

Autorka wielu projektów wnętrz, mebli, obiektów świecących 
z wykorzystaniem szkła formowanego metodą fusingu 
i slampingu oraz z innych materiałów.

Zajmuje się rzeźbą świetlną oraz instalacjami świetlnymi. 
W swoim dorobku ma także kilkanaście wystaw indywidualnych. 

Visual artist, studied at the Academy of Fine Arts in Cracow, 
Poland. Since 1996 has been working at the Faculty of Art 
at the Pedagogical University in Cracow teaching biodesign, 
environmental art and visual structures. She leads workshops 
for students about visual perception and environmental art. 
She took part in numerous solo and group exhibitions.

She creates light objects and installations.

Wystawy indywidualne/Individual exhibition: 

Skiagraphia, Granada, Hiszpania, Faculdad Bellas Artes, Granada 
Universidad, 2016

Overillumination, Alicja Panasiewicz, Rita Kriege, Norymbergian 
House Gallery, Kraków 11.2014–01.2015 

Subwersje światła, Rękawka Gallery, Kraków 12.2012

Lux Lumen, Artefactory Gallery, Kraków 09.2011

Luce da luce, Lokator Club, Kraków 06.2010

LPP – liniatura światła, Pauza Club, Kraków 06.2009

Szkice światłem, Galeria BB, Kraków 12.2008–01.2009

Szkice z natury, Galeria BB, Wrocław 02–05.2007

Lapille, Kontrast Gallery, 07–08.2005

Lumiformy, Galeria BB, Kraków 11–12.2002

Udział w wystawach zbiorowych/group exhibition:

international exhibition Linia – tworzywo wyrazu BWA 
Częstochowa, 04–05.2017

international exhibition Styczne/Tangents Beit Betl College, Tel 
Aviv, 03.2017

international exhibition Grid, Uniwersytecka Gallery Cieszyn, 
04.2017

project Variatio delectat international exhibition #error_in_art, 
Kraków, 12.2016

project Latarnia – Styczne, international project, cooperation 
with Beit Berl College, Israel during Jewish Culture Festival 
Kraków, 06/07. 2016

project Dwa domy international exhibition „20” – 20th Jubilee of 
Norymbergian House, Kraków and Cracovian House, Nurnberg, 
05–07.2016

SZEŚĆ PRZYCZYN CIENIA, group exhibition, Kraków, Cellar 
Gallery, 10.2015

ZARÓWNO, Kielce, XS Gallery, INTERFERENCJE exhibition during 
conference Discoursive Geometry, 09.2015

MORFEUSZ, multimedia installation, Kalisz, Mosty Sztuki, 
Uniwersytecka Gallery, 10.2015

od-ZYSK, trade fair exhibition Agora Cultural Center Wrocław, 
02.2013 

Doświetlimy pory roku, with IKEA – Łódź Design, 10.2012

Zaprojektuj światło, Cieszyn Castle, 05.2012

About Design, Gdańsk trade fair, 05.2012

Rozświetlić kryzys, light design exhibition, BB Gallery, Kraków, 
01–03.2012

Europejski design dla biznesu, – Arena design trade fair, Poznań 
05.2010

iva LED, Home Décor trade fair, Poznań 03–06.06.2009

et’s talk – an exhibition of emerging art, international exhibition 
Chicago, USA 08–09.2008

REMIX international exhibition Fiskars, Finland 05–10.2006

 

Warsztaty i konferencje/workshops and conference:

international conference „Colour, Culture, Science” Accademy of 
Fine Arts Cracow, 10.2016

international conference „Geometria dyskursywna – Discursive 
Geometry”, Chęciny, 10.2016

international conference Patent Office RP „Innowacje społeczne 
we wzornictwie przemysłowym”, 03/04 2016

international conference “Educating the Net-Generation: Political 
and Cultural Aspects”, Israel, Beit Berl College, 03.2015

lecture „Young Polish design of last 10 years vs cultural and 
natural landscape”,” Light as a medium in transparent and 
translucent environment” and workshop: „Temporary light 
object”, „Temporary light painting”, RANEPA Moskva, Rossia, 
04.2016

lecture „Young Polish design of last 10 years vs cultural and 
natural landscape”, „Light as a medium in transparent and 
translucent environment”and workshop: „Temporary light 
object”, „Temporary light painting”, Irlandia, Dublin, Dublin 
Institute of Technology 11.2012

warsztaty „Identity of words and pictures”, Belgia, Hasselt, 
Limburg Catholic University College, 09.2012

lecture „Young Polish design of last 10 years vs cultural and 
natural landscape”, ”Light as a medium in transparent and 

translucent environment” and workshop: „Temporary light 
object”, „Temporary light painting”, Macerata, Italy, Accademia 
di Belle Arti 03.2012

workshop and lecture „Shadows Drawing – Light Painting”, 
Portugal, Braganca, Polytechnic Institute of Bragança 09.2011

workshop „Identity of words and pictures”, Aristotle University 
of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 04.2011

Land art workshop, participation, International Summer Art 
Academy, 07.2010, Willa Decjusza, Kraków

workshop „Shadows Drawing – Light Painting”, Aristotle 
University of Thessaloniki, Greece, Thessaloniki, 03.2010

workshop „Light Creation”, LIBERA UNIVERSITA’ MARIA SS 
ASSUNTA, Italy, Palermo (LUMSA) 09.2009

workshop „Light creation”, Polytechnic Institute Viana do 
Castello, Portugalia 04.2009

projekty/projects:

international project „Action calling” 2012 r. with partners: 
Macerata, Italy, Thessaloniki, Greece, Genova, Italy

international project: „Creativity for Mass Media Studies: 
Marketing Communication in the V4 Countries”, participation, 
Visegrad Founds, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovak 
Republic 2010
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powstała w roku 2015 na bazie doświadczeń wynikających ze 
współpracy i działalności artystycznej Alicji i Adama Panasiewicza. 
Duet artystyczny zajmuje się głównie realizacjami artystycznymi 
wykorzystującymi język nowych mediów, który daje dużą swobodę 
kreacyjną oraz interpretacyjną projektów intermedialnych.  
Do tej pory realizacje takie jak: 1:200000 czy wcześniejsze, 
dotyczące zjawisk związanych z percepcją światła, są utworami 
wykorzystującymi multimedialny język wypowiedzi, jako struktura 
komunikatu wizualnego nie zawsze czytelna, choć bardzo dokładnie 
dobranego do treści merytorycznych, stanowi inspiruję dla 
Grupy naN.   
Do realizacji ostatnich projektów na przykład #FF00FF, grupa 
zaprasza do współpracy programistę, który wzbogaca charakter 
przekazu tworzonych wypowiedzi artystycznych o formy – 
interaktywne projektowane specjalnie do konkretnego projektu.

naN group

is an artistic group formed in 2015. It is primarily based on the 
collaboration in artistic activity of Alicja and Adam Panasiewicz. 
The artistic duet is mainly concentrated on artistic works using the 
language of the new media that make for great liberty in creation, 
and vagueness of interpretation, of the projects on intermedia.

Works such as 1:200000 and also older ones related to the 
phenomena of light perception use the language of multimedia 
as a structure of visual message that is not always clear, yet very 
carefully adjusted to match the essential content that inspires the 
members of naN.

The latest projects, e.g. #FF00FF, have been realized with the help of 
a programmer, who contributes to the character of the message of 
the works using interactive forms created just to suit those works.

Ważniejsze wystawy:

Współrzędne barwy, Warszawa, Galeria Schody, 10.2016; 
#FF00FF, Kalisz, Galeria Uniwersytecka, 02–03.2016; SZEŚĆ 
PRZYCZYN CIENIA, wystawa zbiorowa, Kraków, Galeria Cellar, 
09.2015; LIGHTPRESENCE, instalacja multimedialna, 1st 

International Digital Art Triennial, Wegry, Szegszard, House of Art, 
09–11.2015; Grand Prix, 1:200000, Kielce, Galeria XS, 04.2015, 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA, Galeria MINI, Kraków, 05.2014, 
OVERILLUMINATION, Alicja Panasiewicz, Rita Kriege, Kraków, Galeria 
Domu Norymberskiego, 11.2014–01.2015

selected exhibitions:

WSPÓŁRZĘDNE BARWY, Warszawa, Schody Gallery, 10.2016, 
#FF00FF, Kalisz, Uniwersytecka Gallery, 02–03.2016, SZEŚĆ 
PRZYCZYN CIENIA (6 reasons of the shade), Kraków, Cellar Gallery, 
10.2016, ZARÓWNO, Kielce, XS Gallery, INTERFERENCJE in the 
conference Discursive Geometry 09.2015, MORFEUSZ, multimedia 
installation, Kalisz, Uniwersytecka Gallery, 10.2015, LIGHTPRESENCE, 
multimedia installation, 1st International Digital Art Triennial, 
Hungary, Szegszard, House of Art, 09–11.2015 – Grand Prix, 
1:200000, XS Gallery, Kielce 04.2015, OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA, 
Galeria MINI, Kraków, 05.2014, OVERILLUMINATION, Alicja 
Panasiewicz, Rita Kriege, The Nuremberg House, Kraków  
11.2014–01.2015, SUBWERSJE ŚWIATŁA, Gallery Rękawka Kraków 
12.2012, INPUT/OUTPUT, Lamelli Gallery, Kraków 2012, LUX LUMEN, 
Gallery Artefactory, Kraków 09.2011, Luce da luce, Lokator Club, 
Kraków 06.2010, LPP – light lines, Pauza Club, Kraków 06.2009, 
LIGHT SKETCHES, BB Gallery, Kraków 12.2008–01.2009, SKETCHES 
FROM NATURE, Galeria BB Wrocław 02–05.2007, LAPILLE, Kontrast 
Gallery, Kraków 07–08.2005, LUMIFORMY, BB Gallery Kraków, 
11–12.2002

Podziękowania dla Adama Panasiewicza i Bruno Panasiewicza za pomoc  
przy redakcji katalogu.

teksty:  
Mirosława Moszkowicz, Rafał Solewski, Paulina Tendera, Bernadeta Stano

zdjęcia:  
Maciej Buś, Mirosław Niesyto, Beata Długosz, Piotr Filipiuk,  
Jacek Złoczowski (archiwum artysty)

tłumaczenie: 
Soren Gauger, Bruno Panasiewicz

projekt katalogu:  
Katarzyna Wojtyga

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz środków Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie.
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