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Telefon do muzy. Etiologia dzieła

Punktem wyjścia do powstania publikacji było artystyczne spotkanie we wrześniu 2018 roku w  podkrakowskiej Korzkwi. 
W konferencji Telefon do muzy. Etiologia dzieła. uczestniczyli artyści oraz pedagodzy z dziewięciu jednostek naukowych i ośmiu 
uczelni w  Polsce: Akademii Sztuk Pięknych w  Krakowie, Warszawie i  Wrocławiu, Uniwersytetu Artystycznego w  Poznaniu, 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W publikacji zestawione zostały materiały – teksty i  reprodukcje prac uczestników konferencji oraz zaproszonych artystów. 
Lektura stanowi unikalną okazję do podglądnięcia kulisów ich pracy – od analizy warsztatu, poprzez budowanie koncepcji, 
inspiracje, aż po finalne dzieło. W autorskich opisach powstawania obrazów, grafik, rysunków, fotografii, filmów, instalacji czy 
performansów, ujawnione zostały praktyki artystyczne niedostępne dla oka odbiorcy na wystawie. 

Każdy z prezentowanych artystów w inny sposób wytycza obszary swoich inspiracji, a te różnorodne relacje wpisują się w ob-
raz szeroko rozumianego horyzontu współczesnej sztuki. Koncepcja dzieła, czyli tytułowa muza, przybiera często zaskakujące 
oblicza. Niektórzy czerpią inspirację do tworzenia dzieła plastycznego z codzienności, własnych odczuć, wspomnień, emocji 
bądź oddają pole działania przypadkowi. Inni opierają swoje poczynania na naukowych teoriach i precyzyjnie planują każdą 
sekwencję pracy. W prezentowanej publikacji wskazane zostały odmienne źródła bodźców, m.in. pochodzące ze świata realnego 
lub świata idei, wewnętrzne i zewnętrzne, swoiste czynniki determinujące działania, np. zapis i utrwalenie czasu bądź przeciw-
nie, wykorzystanie procesu przemijania oraz destrukcji dzieła. Różnice dotyczą także procesu kształtowania się jego formy, czy 
wyboru medium i przede wszystkim niepowtarzalnego, niekonwencjonalnego postrzegania świata przez każdego z autorów.

Konfrontacja wielorakich postaw artystycznych i metod pracy twórców z różnych ośrodków uniwersyteckich oraz akademic-
kich, pozwala przyjrzeć się meandrom kreatywnego myślenia. Zebrana wiedza stanowi nie tylko dowód nieograniczonego po-
tencjału wyobraźni, ale przede wszystkim może posłużyć, jako klucz do analizy współczesnego dzieła sztuki.

Agnieszka Łukaszewska



OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ARTYSTYCZNA KORZKIEW 24–28.09.2018

W ostatnim tygodniu września 2018 roku, w Korzkwi pod Krakowem, odbyła się krajowa konferencja poświęcona analizie czyn-
ników determinujących powstawanie dzieła plastycznego. Referaty wygłosili zaproszeni artyści oraz pedagodzy z ośmiu jednostek 
naukowych – uczelni i wydziałów artystycznych w Polsce. Zaprezentowali reprodukcje swoich prac, a także omówili swoje metody 
pracy, od źródeł inspiracji, aż po technologię zastosowaną przy realizacji. Dyskusje o postawach twórczych i sztuce współczesnej, 
które odbywały się każdego dnia po prelekcjach, znalazły kontynuację w dalszej współpracy międzyuczelnianej oraz artystycznej.
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Marek Basiul

O autorskim warsztacie druku wypukłego w kilku słowach

Technika drzeworytu i  linorytu rozumiana jako zespół działań związanych z warsztatowym, narzędziowym postępowaniem 
rozwijanym i udoskonalanym według własnego pomysłu, a także określony sposób myślenia o graficznej formie, stanowią oś 
mojej twórczej aktywności. Od wielu lat jestem zainteresowany potencjałem i możliwościami artystycznej kreacji, jakie tkwią 
w najstarszej ze znanych nam technik graficznych. Za punkt wyjścia przyjmuję pewien sposób pojmowania dzieła graficznego, 
który istotę owego dzieła sprowadza do relacji, jaka zachodzi pomiędzy dwoma nierozerwalnie związanymi ze sobą elementami: 
matrycą i odbitką. Takie rozumienie grafiki stało się w pewnym momencie inspiracją dla warsztatowych eksperymentów, w wy-
niku których zacząłem używać druków – nazywam je transferowymi – uzyskanych z przeniesienia obrazu ze świeżo wykonanej 
odbitki graficznej na kolejny arkusz papieru. Można powiedzieć, że odbitka graficzna w tym procesie pełni rolę matrycy. Jedno-
razowej, lecz odnawialnej. Wystarczy wykonać następną przy użyciu tej właściwej, czyli lino, albo drzeworytniczej. 

Innym, bardzo ciekawym w grafice obszarem jest konfrontowanie ze sobą różnych form ekspresji, rzemieślniczych zabiegów, 
czy łączenie na pozór odmiennych technik. Ślepe tłoczenie, suchy tłok, druk pusty to określenia odnoszące się do reliefowych 
struktur powstałych w procesie wciskania wilgotnego papieru w puste przestrzenie formy drukowej. W połączeniu ze stosują-
cym farbę tradycyjnym graficznym działaniem może przynieść zaskakujące rezultaty pod warunkiem, że zastosuje się właściwą 
technologię. Podobnie jest z łączeniem druku wypukłego z wklęsłodrukiem, np. plastikorytem na płycie z polistyrenu wyso-
koudarowego. Generalnie należy stwierdzić, że w graficznej robocie zawsze bardziej interesowało mnie „jak” niż „co”,i można 
zaryzykować stwierdzenie, że tematem moich prac jest sama grafika. Różnorodność wariacji, form i formatów, bierze się u mnie 
z potrzeby ciągłego eksperymentowania, gromadzenia warsztatowych doświadczeń i szukania nowych rozwiązań. W ostatnim 
okresie moje zainteresowania powędrowały w stronę grafiki barwnej.

Jeśli chodzi o powód dla podejmowania działań twórczych, nie potrafię określić go w sposób jednoznaczny, a pytanie dlaczego 
robię to co robię i jestem tym kim jestem, wciąż pozostaje dla mnie bez odpowiedzi. 



Wenus z CSW, linoryt, plastikoryt, 2015

Pochwała Piotra G. I, linoryt, druk transferowy, 2015

Transfiguracja II, linoryt, druk transferowy, technika własna, 2018



Lux in tenebris IV, linoryt, druk pusty, 2017

Lux in tenebris II, linoryt, druk pusty, 2016 Lux in tenebris VI, linoryt, 2017

Lux in tenebris III, linoryt, druk pusty, 2016 



Warsztatowe misterium techniki druku wypukłego



16

Dominika Bobulska

Słowa

Bierzesz tekst – obracasz, oglądasz ze wszystkich stron i rozkładasz na części, każdy element osobno. Ponownie uważnie się 
przypatrujesz i znów dzielisz na fragmenty.

•

Szukać, obserwować, badać, notować. 

Oglądać w powiększeniu i z oddali, rozkładać na czynniki pierwsze, ustawiać wobec kontekstów i znaczeń, definiować wzajem-
ne relacje, poddawać refleksji i interpretacji. 

Zredefiniować, zniekształcić, złączyć. Rozdzielić i pomnożyć, zaostrzyć i wyklarować, uniewidocznić i zamazać.

Zrekonstruować w odmiennym kształcie, zbudować konflikt obrazu ze słowem, nadać nowe znaczenia, ukształtować nowe 
spojrzenia. Zilustrować obraz słowem, zbudować wizualną metaforę, stworzyć esej dla oka.

•

Struktura, sieć, diagram – wzór, tekstura, rytm – kolor, światło, kształt – przenikanie, przeniesienie, ukrycie – synteza, mimi-
kra, symbol.

Prezentowane prace pochodzą z cyklu Wciąż ani trochę lepiej, ale już się przyzwyczaiłem. Punktem wyjścia dla tego projektu była 
książka Georga Christopha Lichtenberga Pochwała wątpienia – obszerny zbiór luźnych zapisków, notatek z lektur, szkiców do 
planowanych dzieł i artykułów, o objętości od aforyzmu do wielostronicowego eseju. Wykorzystałam odwrotny niż w tradycyj-
nym podejściu proces ilustrowania obrazu słowem i badanie granic pojęcia metafory i symbolu oraz ich czytelności. Tytuły prac 
odsyłają do konkretnych cytatów z książki. 
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J770, rysunek na papierze, 2018

D580, rysunek na papierze, 2018
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H165, rysunek na papierze, 2019

D659, rysunek na papierze, 2017L886, rysunek na papierze, 2018
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J284, rysunek na papierze, 2019 L476, rysunek na papierze, 2018



20

Michał Bratko

Cykl Ostre koło odnosił się do znanych dzieł sztuki. Charakter moich prac zbliżony był do sampli, z  tą różnicą, że przy ich 
tworzeniu inspirowałem się nie fragmentami dzieł, ale ich głównymi ideami. Używając powtórzenia, starałem się w grotesko-
wy, absurdalny, niekiedy może wulgarny (prowokacyjny) sposób uwypuklić ideę przywoływanych prac. Większość cytowanych 
przeze mnie dzieł była wynikiem szczerej fascynacji. ,,Coś mnie korci, żeby zrobić siusiu w torcik” – to jeden z wierszyków zapi-
sywanych przez Edwarda Krasińskiego na karteczkach, które rozdawał znajomym. Dobrze ukazuje on obecne w jego postawie 
twórczej strategie tricksterskie: błaznowanie, zawłaszczenie, odwracanie znaczenia, ukazywanie tego co wyparte. Odwrócony 
na drugą stronę sweter jest dla mnie tym bardziej interesujący, im więcej widać szwów, wystających nitek i metek. Wielość wąt-
ków i inspiracji wynika dla mnie chyba z nieznośnej ciekawości oraz potrzeby rozkładania wszystkiego na czynniki pierwsze, 
dziecinnego pytania – a dlaczego? A dlaczego ta pani ma wąsy?

Zupełnie inne podejście miałem przy realizacji wystawy Stupor dotyczącej Wacława Niżyńskiego. Interesujący był dla mnie 
moment, kiedy Niżyński przestał tańczyć i zaczął rysować i prowadzić dziennik. Chronologicznie łączyło się to z jego epizodem 
psychotycznym. Bezpośredni impuls do realizacji tego projektu pochodził jednak z wystawy Book Lovers podejmującej temat 
roli tekstu w sztukach wizualnych. Przywoływanie tematów związanych z pracami innych artystów nie musi oznaczać bezpo-
średnich inspiracji nimi, te są zwykle głęboko ukryte. Jeżeli więc miałbym wykonać ,,telefon do muzy”, przy wyborze numeru 
wolałbym się zdać na przypadek.



Maska szaleńca z cyklu Stupor, 2015 After Courbet z cyklu Ostre koło, tektura, fluid na papierze, 
opakowanie, 2008



Bez tytułu (Krasiński) z cyklu Ostre koło, płótno, krosno, 2008 Klatka (Cage) z  cyklu Ostre koło, papier, zaproszenia do wystawy 
Masyw kolekcjonerski, 2008



Wideoprojekt (Cage) z cyklu Ostre koło, olej na tekturze, słuchawki 
wyciszające, 2008

Czarny kwadrat z cyklu Ostre koło, olej na tekturze, mechanizm zegarkowy, 2008
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Grażyna Brylewska

Niedawno sięgnęłam po raz drugi po książkę Koniec Sztuki Donalda Kuspita, wydaną w USA 14 lat temu, którą dwa lata później 
wydało w Polsce Muzeum Narodowe w Gdańsku. Autor zdecydowanie zdiagnozował i ogłosił w niej koniec sztuki i początek 
„postsztuki”, nowej kategorii wizualnej, czyli antyestetyki w formie i pustki w przekazie. Autor wierzy w zmiany w niedługiej 
przyszłości i wskazuje ich kierunek. Donald Kuspit jest z całą pewnością wybitnym krytykiem, ale nie bardzo chcę wierzyć 
w jego diagnozę, czyli ostateczny koniec (śmierć) sztuki postmodernistycznej i sztuki konceptualnej. Mimo to zamieszczę tu 
dwa cytaty z Końca Sztuki, które warto przeczytać i…

Technika weszła do postsztuki, by zająć miejsce teorii, krytyki społecznej i nieświadomości. To dlatego wydaje się coraz trud-
niejsze być artystą, nie będąc równocześnie (ba – przede wszystkim) inżynierem informatykiem czy specem od sprzętu audio-
wizualnego. Już w 1966 roku sztuka była na dobrej drodze, by stać się lennem techniki czy raczej, by zostać wchłoniętą przez 
to co działa….

…To czego artysta zawsze się boi, staje się rzeczywistością w zjawisku społecznym zwanym postmodernistyczną postsztuką!

…Ulica stała się muzeum ostatniej instancji, co uzmysławia jak łatwo w postmodernizmie profanacja może być brana za świętość. 

Z opisem kondycji sztuki współczesnej profesora Donalda Kuspita nie do końca się zgadzam, a raczej się nie zgadzam. Autor 
opisuje twórczość nowych – dawnych mistrzów, która ma przynieść wiarę w możliwość utworzenia nowej harmonii estetycznej 
z dramatu istnienia, bez zafałszowania go – wraz z nowym poczuciem uniwersalności artystycznego języka. Nie wierzę w takie 
powroty. „Sztuka po Sztuce” dokumentuje naszą teraźniejszość. Od lat opisywany przez teoretyków proces zacierania granic 
między sztuką a codziennym życiem i towarzyszący temu chaos stylistyczny, to cechy ponowoczesności w której żyjemy.



Prace z cyklu Zawsze fragment – recykling cd., autorski papier czerpany, 
collage, 2018/2019



Prace z cyklu Zawsze fragment – recykling cd., autorski papier czerpany, collage, 2018/2019



Prace z cyklu Zawsze fragment – recykling cd., autorski papier czerpany, collage, 
2018/2019
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Marek Chlanda

Jeśli uznać wnętrze czaszki za zwinięte, doskonałe miejsce lokalne, to jego afektywnym i efektywnym rozwinięciem byłby naj-
pierw notatnik/szkicownik, intymne, przenośne miejsce lokalne, i dalej, nieprzenośna przestrzeń pokoju, pomieszczenia, gdzie 
ściany, podłoga, sufit są podobraziem.

W istocie chodzi o gradację: wynikania, poszerzania, dopełniania/uzupełniania akcją tego tajemniczego urządzenia operacyj-
nego jakim jest mózg.



Instalacja dźwiękowa, Die Fabriek, Eindhoven, 1988

Instalacja dźwiękowa, Die Fabriek, Eindhoven, 1988



Fragment Miejsca rysunkowego, Bergen, 1983

Fragment Miejsca rysunkowego, Bergen, 1983

Na końcu języka, Nowa Huta, 2018



Partytura instalacji dźwiękowej, Die Fabriek,  
Eindhoven, 1988

Korytarz Szkoły utopii, Teatr Łaźnia Nowa, Nowa 
Huta, 2017–2018

Strony notatnika Miejsce rysunkowe - Kopenhaga, 1982

Strony notatnika Szkoła, 2017

Strony notatnika Szkoła, 2017
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Stanisław Cholewa

Inspiracje

Poszukiwanie różnorodnych tematów oraz odkrywanie nowych środków wyrazu artystycznego kieruje mnie na różne tory eks-
ploracji, prowokując do adaptowania różnorodnych technik graficznych w połączeniu z rysunkiem oraz malarstwem.

Chwilami działam intuicyjnie, bez zastanowienia, urzeczony kształtem, powstającą formą czy zestawieniem kolorystycznym, 
który na ten moment wydaje się tym ostatecznym, nie poddającym się mojej wewnętrznej krytyce.

Cykl Maszyny (2015). Dziecięca fascynacja maszyną, ruchem, energią zaowocowała cyklem 28 wielkoformatowych prac, a moje 
obserwacje skierowały się na tory abstrakcji geometrycznej. 

Te grafiki początkowo miały charakter dokumentacyjno-opisowy, potem w sposobie i formie obrazowania nastąpiły zasadnicze 
zmiany. Wykorzystałem tu nietrwałą papierową matrycę, na bazie wydruku kserograficznego, łącząc ją z klasycznymi metodami 
powielania obrazu graficznego. 

Powstały wielkoformatowe grafiki z użyciem koloru, zapełniające je zaś monumentalne maszyny – całe obiekty lub ich fragmen-
ty – zostały ukazane na tle wyimaginowanej przestrzeni. 



Maszyna z Wiśnicza, transfer, 2016

Chorągiewki, transfer, 2016



Opoćno, transfer, 2015

Totem, transfer, szablon, 2016

Odwrócony, transfer, 2015



Maszyna XV, transfer, kredka, 2015

Czerwona maszyna, transfer, szablon, 2015

Esiok, transfer, kredka, 2015
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Beata Długosz

Obrazy światła

MODYFIKACJE KODU DNA

Podejmowanie w fotografii tematów abstrakcyjnych w swojej istocie, wymaga gruntownej znajomości fotograficznego DNA, 
aby uniknąć banalizacji przekazu z jaką mamy zazwyczaj do czynienia w wypadku fotografii komercyjnej. Czysta rejestracja 
nie jest dla mnie wystarczająca. Analiza elementarnych procesów chemicznych i optycznych rządzących fotografią, jak rów-
nież metaforyczne odczytywanie ich sensów na każdym etapie tworzenia realizacji, pozwala na jej płynne łączenie z innymi 
używanymi przeze mnie elementami „poza” fotograficznymi takimi jak słowo, światło, przestrzeń czy obiekt, aby w rezultacie 
stworzyć realizację o nowym kodzie genetycznym, jednak zawierającą czytelny przekaz. 

Jak więc go zbudować, aby nie był ilustracją, by zachował uniwersalizm, a jednocześnie dawał przyjemność obcowania z nim, 
a jak w wypadku dzieła fotograficznego wywoływał uczucie „niemożności oderwania wzroku”. Być może to, co najważniejsze 
w dziele powinno znajdować się poza nim, poza kadrem, na styku mediów, a nie w nim samym, podobnie jak w kryminale, to 
poszlaki podsycają ciekawość i pozwalają żyć opowieści. W swoim podejściu twórczym zgadzam się z teorią, że to co najważ-
niejsze powinno pozostać w domyśle.

W swojej twórczości stosuję podstawowe elementy fotograficznego DNA. Zastanawiam się jak prowadzić narrację aby języ-
kiem wizualnym opowiadać o pojęciach filozoficznych. Przenoszę elementy fotograficznego DNA w inne obszary sztuki. Łączę 
je z obiektem, szablonem, słowem, jednak fundamentem wszystkich działań jest dla mnie światłoczułość. Ona scala poszcze-
gólne elementy dzieła, stając się obrazem-obiektem, instalacją światłoczułą, czy obrazem performatywnym zmieniającym się 
w czasie. Materia światłoczuła w postaci pozytywowej emulsji światłoczułej, jak i negatywowa uczulona na różnej długości fale 
światła, w szczególnych warunkach pozwala na przekraczanie bariery realizmu i zbliżenie się do wizualnych narracji dotyczą-
cych pojęć abstrakcyjnych takich jak CZAS, TRWANIE, PRZEMIJANIE czy UCZUCIA METAFIZYCZNE.

 
NA POCZĄTKU BYŁA CIEMNIA

Praca w ciemni chemicznej może sugestywnie wpłynąć na wyobraźnię oczarowując atrakcyjnością techniki. Moja twórczość 
od początku podporządkowana była fenomenom światłoczułym. Ulotność zjawisk i procesów fotochemicznych, wywoływanie 
obrazów utajonych na papierze światłoczułym, moment zjawiania się go w kąpieli wywoływacza i zanikanie, gdy jest w niej 
zbyt długo przetrzymany. Wszystkie te zjawiska w naturalny sposób splatają się z charakterem interesujących mnie idei tj. nie-
trwałości bytu, przemijania, odradzania się, cykliczności procesów.. Ciemnia fotochemiczna ma w sobie element dramatyzmu 
sprzyjający rozważaniom egzystencjalnym. To tu siła sprawcza światła ujawnia swoją moc w namacalny sposób, jak również 
pokazuje swoją stronę destrukcyjną. Jest polem bitwy, na którym światło i ciemność toczą ze sobą odwieczną walkę. 

Większość moich realizacji opartych na doświadczeniach ciemni fotochemicznej, jest próbą okiełznania procesów światło-
czułych i podporządkowania ich opowieści metafizycznej o trwaniu i przemijaniu. Realizacją czerpiącą w bezpośredni sposób 
z doświadczeń ciemni chemicznej, jest instalacja pt. OBRAZY ŚWIATŁA I z 2015 roku . 
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BALSAMOWANIE CZASU

Eugène Delacroix w swoim dzienniku 13 sierpnia 1850 roku opisywał pierwsze próby rejestracji nieba: Czytałem w Brukseli, że 
w Cambridge robi się eksperymenty fotograficzne, aby uchwycić obraz Słońca, Księżyca a nawet gwiazd. Uzyskano w ten sposób 
kopię gwiazd Alfa i Lira wielkości główki od szpilki. List poświadczający ten wynik zawierał uzasadnioną, a zarazem osobliwą uwagę, 
że światło gwiazd uwiecznionych na dagerotypie, potrzebuje 20 lat, by pokonać odległość dzielącą je od Ziemi. Z tego wynika, że 
uchwycony na płytce promień światła opuścił sfery niebieskie na długo zanim Daguerre wynalazł technikę, dzięki której możemy 
promień sfotografować.1

150 lat później, doskonaląca się technologia optyczna pozwoliła naukowcom na poszukiwanie fizycznych granic kosmosu, ale także 
na przesuwanie się wstecz po osi czasu w kierunku Wielkiego Wybuchu. Od 1995 roku NASA za pośrednictwem teleskopu Hub-
ble’a rejestruje obraz kosmosu. Przełomu w docieraniu do nigdy dotąd nie oglądanych, najodleglejszych, zarówno w czasie jak i prze-
strzeni jego zakątków dokonano niespodziewanie manipulując wartością czasu naświetlania. Naukowcy odpowiednio wydłużając 
czas otwarcia migawki z minimum 10 dni do maksimum 4 miesięcy, po raz pierwszy zobaczyli obrazy kosmosu sprzed 12 miliardów 
lat. Dzięki tej elementarnej właściwości fotografii, jaką jest możliwość wydłużania czasu naświetlania oraz właściwościom fizycznym 
światła, jako fali poruszającej się z określoną prędkością, naukowcy w 2012 roku zaprezentowali Ultragłębokie Pole Hubble’a, przed-
stawiające obraz kosmosu na krótko po jego narodzinach. 

Zdjęcie jest emanacją przedmiotu odniesienia, stwierdza Roland Barthes – a co jeśli przedmiotem odniesienia jest samo światło? 
Doświadczenia prowadzone przez NASA uzmysławiają nierozerwalne związki czasu, światła i przestrzeni. Stąd też wniosek – jeśli 
przedmiotem odniesienia jest samo światło, to oprócz przestrzeni, fotografie ukazują „czas”. Fotografia doskonale ten fakt unaocznia: 
balsamuje czas – mumifikuje go, zamraża, kumuluje w sobie. Doświadczyłam tego zjawiska pracując m.in. nad cyklem Echo z 2013 
roku. Jednak zamrażanie czasu, jako bezpośrednia konsekwencja naciśnięcia spustu migawki, nie wyczerpuje wg. mnie tematu. 

Czas interesuje mnie jako proces, jako możliwość przesuwania się po jego osi wstecz, do przodu, równolegle z nim, jako przeżycie 
w czasie realnym. Dzięki doświadczeniom wyniesionym z ciemni fotochemicznej, która od lat jest dla mnie miejscem rozkładania 
procesów fotochemicznych na czynniki pierwsze i analizowania ich, zbliżenie się do uchwycenia „żywego” czasu stało się możliwe. 
W konsekwencji powstała idea obrazu performatywnego – rozwijającego się w czasie ekspozycji, których podstawą jest logika świa-
tłoczułości i procesów fotochemicznych. Pierwszy raz wykorzystałam ten pomysł w cyklu fotografii Echo. Oprócz naświetlonych 
klasycznie zdjęć, wystawa prezentowała również dwie fotografie, które w trakcie ekspozycji zaciemniały się pod wpływem światła, 
działającego na warstwę nieutrwalonej emulsji światłoczułej. Zabieg ten, powodujący utratę – w czasie rzeczywistym – widocznego 
na fotografii obrazu, miał pogłębić u odbiorców poczucie upływającego czasu.

Najbardziej radykalną formę zastosowałam w światłoczułej instalacji performatywnej pt. 12.05–15.06.2014. Instalację tworzyło 35 
obrazów-modułów, zestawionych w rzędach w formę multiplikacji o wymiarach 150x147 cm. Poszczególne moduły instalacji odsła-
niane w kolejnych dniach trwania ekspozycji, tworzyły minimalistyczny kalendarz oparty na długotrwałym procesie naświetlania. 
Utworzony kalendarz przyjął formę abstrakcyjnych, nieprzedstawiających obrazów, zaciemniających się stopniowo wraz z upływa-
jącym czasem. Realizacja była interpretacją czasu jako pojęcia abstrakcyjnego – jego czystej idei.

Zupełnie inny charakter miała wystawa SPELL z 2016 roku. Odnosiła się ona do indywidualnego odczuwania czasu. Jego oddzia-
ływania psychologicznego na człowieka tj. związanego z presją, ale też kontemplacją. Wystawa skonstruowana była na zasadzie 
opozycji dwóch różnych instalacji. 

Pierwsza z nich, światłoczuła instalacja SPELL zajmowała główną, przestronną przestrzeń Galerii ARTzona, którą wypełnia równo-
mierne, naturalne światło. Uruchamiało ono światłoczułą instalację tworzoną przez trzy elementy zaaranżowane na zasadach kom-
pozycji centralnej, pokryte światłoczułą emulsją: koło o 3-metrowej średnicy, lewitująca nad nim kula i okalający galerię, zapętlony 
napis „(…) zwolni jzwo (…)” umieszczony na wysokości wzroku. Powolne zaciemnianie pokrytych emulsją elementów instalacji, 
ich kompozycja oraz napis na ścianie w formie mantry, miały wprowadzać nastrój kontemplacji i spokoju. 

Druga – instalacja LED – POGANIACZ CZASU umieszczona była w osobnej, ciasnej i ciemnej przestrzeni ograniczającej komfort 
przebywania. Na ścianie głównej znajdował się wyświetlacz LED, który transmitował w szybkim tempie tekst odnoszący się do 
kondycji człowieka poddanego presji czasu. Najważniejszą opozycją wystawy był odmienny charakter światła; naturalne, sztuczne. 
Światło wprawiane w ruch lub uruchamiające proces naświetlania po raz kolejny stało się narratorem w realizacjach opowiadających 
o złożonych zależnościach ŚWIATŁA, CZASU I PRZESTRZENI.

1 J. Sagne, Delacroix et la photographie, Paryż, 1982.



Instalacja POGANIACZ CZASU, 2016

Wystawa SPELL, 2016



Instalacja performatywna 12.05–15.06.2014, 2014

OBRAZY ŚWIATŁA I, 2015
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Robert Kuśmirowski

Rozmowa kontrolowana… rozmowa kontrolowana

Większość moich dokonań na polu artystycznym oparta jest na wytwarzaniu przedmiotów, dokumentów, fotografii, całych pomiesz-
czeń, dużych budowli, sytuacji, a raczej tworzeniu ich łudząco podobnych reprezentacji, które w rzeczywistości nigdy nie występowały 
i nie miały miejsca. Nie mają one swego określonego pierwowzoru, a jedynie przywołują kulturę materialną pewnej epoki. Zawsze jed-
nak cechuje je określona dokładność i skrupulatność tylko po to, by wysyłany do odbiorcy komunikat był czytelniejszy. W ten sposób 
odwołuje się do bogatej pamięci, historii i unoszącej się nostalgii, jaka towarzyszy kulturze wizualnej z odległej i nieco bliższej prze-
szłości, powoli znikającej pod kolejnymi warstwami „nowokultury”. Przywoływanie minionych dóbr estetycznych, kruchość rzeczy, 
rozpad i znieczulica współczesnego świata, staje się metodą na podejmowanie tematu krótkotrwałości, przemijania i śmierci. Duża 
część moich prac posiada w swoim przekazie powłokę wanitatywną. Podobny charakter mają też moje akcje i działania performa-
tywne, uzupełniane komponowaną przeze mnie muzyką. Za jeden z ważniejszych wątków w mojej twórczości należy uznać problem 
upływającego czasu, w tym wspomniany już pierwiastek vanitas, zarówno w odniesieniu do ludzi, jak i efektów ich działalności m.in. 
na polu architektury. Ważne jest (w pewnych czynnikach inspiracyjnych), jaką rolę w tym wszystkim odgrywa pojedynczy człowiek 
ze swoją wiedzą i wrażliwością. Pewnego rodzaju aura melancholii obecna jest choćby w „rekonstrukcji” ewangelicko-augsburskiego 
cmentarza, z inskrypcją D.O.M. (Deo Optimo Maximo), gdzie inspiracją stał się fakt odnalezienia przeze mnie niemieckiego cmenta-
rza pod grubą warstwą mchu i ściółki. Tak powstał szereg prac związanych z mentalną ekshumacją ciał i fizycznym przeniesieniem 
zdeptanej pamięci do przestrzeni wystawienniczych. Tak jak przy odkopanym stanowisku archeologicznym z odkrytymi szczątkami 
ludzkich szkieletów (Waterfram, Transgresja wyobraźni, Galeria Biała, Lublin 2007), w krypcie z zabalsamowanym ciałem artysty (Mot 
tiden/AgainstTime, Bonniers Konsthall, Sztokholm 2007), we fragmencie jeszcze jednego nagrobka (Demont, Remont generalny, Gale-
ria Biała, Lublin 2008) czy w odkrytych ludzkich zwłokach po wykonanej egzekucji i usunięciu skarpy (One by One/Lichtung w berliń-
skim Kunst Werke 2012). Staram się, by moje realizacje, obiekty i instalacje funkcjonowały w starannie wypreparowanych wnętrzach 
galerii lub w ściśle określonej przestrzeni publicznej i stanowiły silny przekaz, zadany potencjalnemu odbiorcy.

Początki moich odkryć na bazie kulturalnej spuścizny ludzkości sięgają roku 1989, kiedy przyjąłem zaproszenie do współtworzenia 
grupy elektroakustycznej Radio OXO, komponując i wykonując utwory muzyczne, korzystałem z bogatych technologii, często nie-
osiągalnych by móc rejestrować i przetwarzać własne dźwięki. Byłem zdany na pewnego rodzaju sprzętowe gotowce. Od urządzeń, 
których sam bym nie potrafił zrobić, po sposoby i techniki zapisu studyjnego, które w tak młodocianym przypadku, wymagałyby 
przynajmniej inicjacyjnej pięciolatki. Wtedy nie myślałem jeszcze w kategoriach, że wykorzystuję lub inspiruję się czyjąś własnością 
intelektualną. Radość ze zdobytych, unikalnych barw cudzego autorstwa była nieoceniona. Dzięki przeżyciom muzycznym rozsze-
rzałem swoje pole wyobraźni. To ważne, by móc pokładać różne schematy, wzory w elastycznych zasobach umysłu, których w mu-
zyce nie możemy zobaczyć. Taka praktyka w znacznym stopniu przyczyniła się do przejścia w sferę wizualną. 

Po raz pierwszy publiczność miała okazję przyjrzeć się bliżej moim pracom w 2001 roku. Wówczas jako student trzeciego roku, 
wykonałem serię rysunków przeróżnych druków i dokumentów, takich jak: stary bilet MPK, karta egzaminacyjna, naklejka na list 
polecony, metka z hipermarketu, przeróżne zaświadczenia, dowody wpłat itd. W istocie były to precyzyjne rysunki z dużą dbało-
ścią o dobór i celowe podniszczenie papieru. Były to rysunkowe „kopie” typowych dokumentów, wybijające się w swej prostocie 
i  złamanej kolorystyce, dobrze zaprojektowanej szacie graficznej, do której mam od młodości ogromną słabość. Prace zostały 
upublicznione w oryginalnych rozmiarach i zinterpretowane, jako zapożyczenie, wystawione w duchu minimal artu i tylko oprawie-
nie tych dokumentów może być moją pracą, bez szans na podejrzenie o rysunek. To znacznie ustawiło moje podejście do rzeczy, 
przedmiotów „wyciąganych” z przeszłości i zasobów ludzkości, które stały się moją główną inspiracją. W kilku słowach nazwałbym 
taką praktykę „artylologią pamięci”, kiedy to za pośrednictwem sztuki dowiadujemy się o tym, co nie mogło być zapisane, prze-
kazane a nawet dokończone przez tych, którzy odeszli i nie zadbali o ikonizację swoich wydarzeń lokując je w „złogach ludzkości”. 
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Pozszywanie tych łat pamięci i niezliczonych przygód jest raczej niemożliwe. Jednak pozbieranie choćby kilku nici z prawdziwej 
historii może się stać nieocenionym budulcem do stworzenia historii alternatywnej, równoległej, nieodbiegającej od rzeczywistości 
i przede wszystkim zrozumiałej oraz teoretycznie możliwej.

Kolejnym „wydzwaniającym” problemem jest zestawienie kopii danego dzieła czy fragmentu rzeczywistości na równoważnym 
poziomie co oryginał, a w pewnych przypadkach udowadniam jej uzasadnioną wyższość nad pierwowzorem. To poszukiwanie 
różnic i kontekstualnych uzależnień pomiędzy kopią a oryginałem. To moment zestawienia dwóch odwiecznych sprzymierzeńców, 
zarówno na polu sztuki, jak i w codziennym życiu. Kopiowanie zyskuje jakiś znaczeniowy sens poza samym tworzeniem kopii. 
W źródłach zapisów historycznych idea kopiowania i idąca za tym estetyka występowała nieodłącznie od idei iluzji, pojmowanej 
nie tylko jako złudzenie wizualne, ale także wywoływanie uczuć, wrażeń, stanów psychicznych oraz duchowej przemiany odbiorcy. 
Ta platforma zasad uległa w dziejach teorii sztuki rozdzieleniu, a w zależności od stanowiska eksponowano jedną z nich. Powsta-
jące kopie zyskują nowe znaczenia i kulturowy kontekst. Ręczna robota w iluzyjnym odtwarzaniu w erze cyfrowej wydaje się wy-
siłkiem, jeżeli nie zbytecznym, to perwersyjnym w swoim zbytku. Nie występuję tu jako kontestator technologii. To ją ostatecznie 
chcę ręcznie odtworzyć, skopiować, odzwierciedlić. 

Trzeba też wspomnieć o najistotniejszym aspekcie określającym moje podejście do sztuki i planowanych prac. Oczywistość. Pozorna 
oczywistość rzeczy i rzeczywistości, które te rzeczy tworzą. To, co robię i planuję w następnych pokazach podkreślić, z pozoru wydać 
się może oczywiste: odwzorowania, atrapy, symulacje, wcielenia. Jednak po chwili obcowania z tymi realnościami człowiek zaczyna 
odczuwać, że zbyt szybko chciał sprawę minąć, czuje jakieś „zawirusowanie”, bo nagle oczywistość skadrowana, ujęta w ramę, posta-
wiona na koturn, który ma zwrócić na nią uwagę, staje się nieoczywista. To tak, jakby oczywiste słowo powtarzać po wielokroć, aż 
staje się ono dziwaczne, niezrozumiałe, natrętne, czasem straszne (dopiero masa wykonanych kopii staje się czymś zauważalnym).

Obok licznych rysunków, instalacji czy działań przestrzennych, sprawiających wrażenie pełnej dokumentacji technicznej, skompliko-
wanych mechanizmów i maszyn z XIX i XX wieku, których funkcjonowanie przyczyniło się do rozwoju naszej cywilizacji, zawierają 
także fotografie, w których to, co realne, miesza się skutecznie z tym, co odeszło już raz na zawsze w niebyt, pozostawiając w odbiorcy 
nostalgiczne uczucie tęsknoty za pełną wspaniałych wspomnień przeszłością. Tą przeszłością, którą sugestywnie wskrzeszam, a na-
stępnie czynię z niej punkt wyjścia do dalszych, działań twórczych… „proszę czekać, będzie rozmowa… proszę czekać będzie rozmowa”

Traumgutstrasse, Salon Akademii, ASP Warszawa, 2014, fot. Jakub Wróblewski





Stronghold, Biennale de Lyon, 2011

Ślusarnia, Fundacja Galerii Foksal, 2011

Swimmingpool, Migros Museum, Zurich, 2007

Wagon, Berlin Biennale, Hamburger Bahnhof Berlin, 2006
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Agnieszka Łukaszewska

Awers i rewers, czyli kulisy pracy nad portretem

Najważniejszymi motywami w moich pracach są portrety: bliskich mi osób, przyjaciół, rodziny, ale także nieznajomych, spotka-
nych przypadkowo na ulicy i zapamiętanych, zobaczonych w telewizji, Internecie lub odnalezionych na starych fotografiach, czy 
też postaci całkowicie wymyślonych, które często noszą cechy autoportretu. Staram się podkreślić najbardziej charakterystycz-
ne cechy bohaterów, pozytywne, ale też negatywne. 

Bazowym medium do tworzenia portretów jest dla mnie rysunek, który pozwala na najbardziej bezpośredni, emocjonalny 
i  osobisty zapis. Klasyczny warsztat rysunkowy daje też niemal nieograniczone możliwości dekonstrukcji, eksperymentów 
z kolorem i materią twarzy. Do powstania portretów niekiedy wystarcza impuls, pierwsze wrażenie, na bazie którego dobie-
ram kolor i deformuję istotne elementy, nadając adekwatną ekspresję. Czasem jednak praca nad portretem wymaga poznania 
szerszego kontekstu i  rozwija się w  bardziej rozbudowany, intermedialny projekt. Aby poznać rysowaną postać staram się 
dowiedzieć jak najwięcej o jej życiu, pracy, problemach i miejscu gdzie mieszkała. Taka metoda pracy była dla mnie szczególnie 
istotna w przywołaniu wspomnień z dzieciństwa, aby oddać klimat życia w czasach PRL. Tworząc portrety urzędniczek, robot-
ników, wertowałam setki archiwalnych fotografii, dokumentów, czytałam historię zakładów pracy, stosowanego w tym czasie 
oświetlenia, zbierałam przedmioty i chodziłam w miejsca związane z bohaterami, czyli starałam się uwzględnić czynniki istotne 
dla jak najpełniejszego przywołania klimatu i charakteru. Portrety ludzi uzupełniłam wówczas portretami miejsc i budynków. 
Oprócz rysunkowych serii, częścią projektów stały się też fotografie, obiekty, rzeźby i performansy, podczas których wcielałam 
się w bohaterów moich rysunków.

Przykładem najnowszego projektu, w którym zastosowałam taką metodę pracy jest Fin de siècle. Wracając z pracy mijam prze-
ważnie dom, w którym w latach 1901–1906 mieszkał Stanisław Wyspiański, w tzw. „szafirowej pracowni” w kamienicy przy ul. 
Krowoderskiej 79 tworzył w ostatnich latach życia. Niemal codziennie patrząc z samochodu na okno, z którego rysował cykl 
z Kopcem Kościuszki, zaczęłam myśleć o czasach, w których żył tam i pracował. W 1901 roku, w którym wynajął mieszkanie na 
Krowoderskiej miała też miejsce premiera Wesela, które miało wpływ na moją artystyczną tożsamość, podobnie jak pastelowe 
portrety Stanisława Wyspiańskiego. 

Syfilityczne wykwity na odpadającym tynku kamienicy, skierowały moje myśli ku atmosferze przełomu XIX i XX wieku. Deka-
denckie nastroje epoki trawiły nie tylko dusze i umysły wybitnych twórców. Wielu z nich cierpiało na nieuleczalne, wówczas, 
choroby (m.in. gruźlicę, syfilis), a ich artystyczne biografie stanowią swoisty wyścig ze śmiercią, do której dążyli lub której 
bezskutecznie chcieli uniknąć.

Fikcyjna bohaterka mojego projektu jest artystką, żyje i pracuje w  latach 90. XIX wieku. Uosabia (w  jej pojęciu) młodopol-
ski bunt odrzucając mieszczańskie konwenanse. Dąży do własnych celów, chce żyć dla sztuki i miłości. Niestety miłość do 
mężczyzny sprowadza na nią chorobę, świadoma zbliżającej się śmierci rozpoczyna intensywną pracę nad cyklem portretów. 
Paradoksalnie choroba wyzwoliła u niej upragnione artystyczne wizje i stała się impulsem do tworzenia. Pracuje z rozmachem, 
rysując portrety i śniąc o młodopolskim mistrzu Wyspiańskim…

Inspiracją były dla mnie, obsesyjnie czytane, materiały dotyczące realiów życia artystycznej bohemy tamtych czasów, oprócz 
losów Stanisława Wyspiańskiego także m.in. biografia francuskiego pisarza Guya de Maupassanta, który w  liście do przyja-
ciela wyrażał wręcz radość i dumę z zarażenia syfilisem: „Alleluja! Mam syfa!”. W chorobie, atakującej m.in. układ nerwowy, 
podobnie, jak wielu innych artystów, upatrywał nadzieję, na niezwykłe doznania i  wizje. Odnalazłam także stare ilustracje 
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medyczne i fotografie z XIX wieku, ukazujące osoby w zaawansowanym stadium rozwoju syfilisu. Stały się punktem wyjścia do 
cyklu rysunków z wizerunkami twarzy zniszczonych chorobą. Wykonane przeze mnie prace dodatkowo umieszczone zostały 
cyfrowo na zeskanowanym, pożółkłym i zainfekowanym grzybem papierze. Znaleziony przeze mnie stary, rozpadający się pa-
pier graficzny uznałam za najbardziej adekwatne tło dla portretów, a jego zacieki i ciemne plamy zgrane zostały ze zmianami 
chorobowymi twarzy.

Projekt Fin de siècle składa się z rysunków, druków cyfrowych, video (przypominające obraz z pierwszego filmu niemego braci 
Lumière z 1895 roku) i stworzonej do niego muzyki oraz performansu. Moja bohaterka, nawiązując do akcji Wesela, pojawia 
się w nim w podkrakowskiej wsi, spaceruje po ogrodzie, rysuje, tańczy w wiejskiej izbie oraz jeździ konno. Dopełnieniem jest 
obiekt – czarna, żałobna suknia, w której wykonywałam performans, w dokumentacji umieszczona na stojaku stanowiącym 
symboliczną aluzję do bakterii wywołujących syfilis (krętków bladych).

Wszystkie działania i mistyfikacje mają wprowadzić widza w klimat wspomnień, snu, intensywnych emocji oraz egzystencjal-
nych lęków i rozważań.

Dom, w którym mieszkał i tworzył Stanisław Wyspiański, rysunek, pisak, kredki, 2019



Fin de siècle, rysunek, obraz cyfrowy, 2018

Fin de siècle, obraz cyfrowy, 2018 Suknia żałobna, obiekt, 2018



Fin de siècle, performans, 2018 Fin de siècle, performans, 2018
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Krzysztof Marchlak

I would give you my heart

2018/2019

Fotografując zaproszonych do współpracy mężczyzn, odnoszę się do zagadnienia kulturowo uwarunkowanych wzorców mę-
skości, związanych z  funkcjonowaniem mężczyzn we współczesnym świecie. Odkładając na bok stereotypowe podejście do 
roli, jaką często nakładają na mężczyzn kultura i społeczeństwo, gram z konwencją, tworząc obrazy pełne światła, delikatności, 
koloru i uroku dawnego malarstwa. Elementem spajającym tworzone przeze mnie wizerunki jest paszport trzymany w ręce 
przez każdego z modeli. Ten rekwizyt w sposób symboliczny odnosi się do podróżowania i związanej z tym utopii odnalezienia 
„własnego miejsca”. Współczesność obfituje w procesy takie jak globalizacja, wzmożona mobilność i podważanie granic między 
państwami narodowymi, kusząc obietnicą odnalezienia tego jedynego punktu na mapie, gdzie w sposób wolny od nacisków 
społecznych, można rozwinąć własną osobowość. Żadne realnie istniejące miejsce nie gwarantuje niestety sukcesu tak pojętej 
samorealizacji, wszystko bowiem zależy od siły charakteru danej osoby i od jej relacji ze środowiskiem. Poszukując inspiracji 
w muzyce pop, a w szczególności w utworze Go West grupy Village People, jak również w kulturze wytwarzanej przez środo-
wiska LGBTQ, realizuję kolejne fotografie zapraszając do współpracy nowe osoby z różnych zakątków Europy. Jednym z mo-
tywów zachęcających mnie do poszerzenia przestrzeni mojego działania o osoby innej narodowości niż polska, jest równica 
w znaczeniu i funkcjonowaniu przywoływanego uprzednio utworu w zależności od miejsca i kontekstu.

W pierwszej wersji z 1977 roku wykonawcy (mężczyźni z grupy Village People) ubrani są w różne stroje, które mogą kojarzyć 
się z fetyszami seksualnymi, często kojarzonymi ze osobami LGBT. W coverze z 1999 roku, w wykonaniu zespołu Pet Shop 
Boys, w futurystyczny obraz łączą się generowany komputerowo widok miasta, Statua Wolności i moskiewski Plac Czerwony. 
Treść utworu, stylistyka socrealistyczna zestawiona z efektami specjalnymi oraz rytmem disco, podobnie jak w oryginalnym 
wykonaniu z lat 70. opowiada o gejowskiej Mekce zachodu – San Francisco. Linia melodyczna utworu znalazła swoje odzwier-
ciedlenie również w Polsce. Brak w tej wersji pierwotnej treści i wykorzystywana jest w zupełnie innym kontekście. „Polska, 
biało-czerwoni!” tak brzmi nowa treść refrenu, który w  zapętlonej formie wyśpiewywany jest przez kibiców dopingujących 
Polskich sportowców na meczach i zawodach międzynarodowych. Czy to przypadek?

Przemyślenia na temat powyższych utworów i ich reinterpretacji, jak również twórczość Davida La Chapelle i Pierre&Gilles, 
którą mogłem oglądać na kilku wystawach, w widoczny sposób wpłynęły i zbudowały ciągle rozwijającą się serię. Jednak naj-
większą inspirację stanowią dla mnie ludzie. Fotografując każdego modela, staram się go poznać i przemycić do fotografii jak 
najwięcej jego cech indywidualnych. To od niego zależy finalny efekt… To on i jego historia muszą mnie zainspirować…

Krzysztof Marchlak (ur.1987) malarz, fotograf, twórca instalacji artystycznych mieszkający w Krakowie i Mediolanie. Tytuł 
doktora sztuki uzyskał na krakowskiej ASP w 2018 roku. Uprzednio ukończył studia drugiego stopnia Wydziale Malarstwa 
tejże uczelni (2012 r.). Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Malarstwa i Edukacji Artystycznej na Wydziale 
Sztuki UP w Krakowie. Jest autorem kilku wystaw indywidualnych oraz uczestnikiem ponad 40 pokazów zbiorowych w Polsce 
i za granicą. 

Jego twórczość oscyluje wokół zagadnień tożsamości indywidualnej oraz surrealistycznych wizji przyszłości. W roku 2018 roz-
począł pracę nad serią fotografii I would give you my heart, która jest formą komentarza na temat pozycji osób ze środowiska 
LGBTQ we współczesnym świecie. Projekt jest ciągle uzupełniany o kolejne realizacje. 

I would give you my heart 12, fotografia, 2019  —›
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I would give you my heart 13, fotografia, 2019



I would give you my heart 14, fotografia, 2019
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Małgorzata Markiewicz

Chodzenie jako metoda twórcza 

Jako metodę twórczą preferuje chodzenie oraz świadome gubienie się, wybieranie różnych dróg prowadzących do tego samego 
celu. Dziwienie się oglądanym budynkom, pochylanie się nad drobnymi szczegółami oraz zadzieranie głowy do góry.
Piesza wędrówka prowadzić może do wędrówki wyobraźni. Umożliwia wykraczanie poza to co znane, celowe gubienie się jest 
nakierowanie na doświadczanie tu i teraz niż na wiedzę. 
Zagłębienie się w mrok implikuje poruszanie się w poprzek ustalonych kategorii i schematów oraz poziomów doświadczania świata. 
Często doznaję „olśnienia” właśnie podczas chodzenia po mieście, w drodze na uczelnie, po zakupy, po córkę do szkoły. Nie 
siedząc przy biurku czy komputerze. 
Wyzwalająca umysł aktywność jest opisywana też przez Virginię Woolf w następujący sposób:

Wieczorna godzina, dzięki mrokowi i blaskowi latarń, darzy nas poczuciem nieodpowiedzialności . Nie jesteśmy już całkiem sobą. 
Kiedy w przyjemny wieczór, gdzieś między czwartą a szóstą wychodzimy z domu, zrzucamy z siebie tę jaźń, którą znają nasi przyja-
ciele, i dajemy się wcielić do wielkiej republikańskiej armii anonimowych wędrowców – takie towarzystwo jest miłe po samotności 
własnego pokoju.1 

Rebecca Solnit twierdzi „Woolf opisuje tutaj taki rodzaj społeczeństwa, które nie narzuca tożsamości ale ją uwalnia, społeczeń-
stwa nieznajomych, republiki ulicznej, doświadczenie bycia anonimową i wolną, będące wytworem wielkich miast”2

Niektórym tworzenie wydaje się możliwe tylko w samotności, za zamkniętymi drzwiami pracowni, wśród znanych przedmio-
tów w oswojonej przestrzeni domu. Jednakże w moim wypadku jest zupełnie inaczej, najlepiej opisują to słowa Virginii Woolf: 

Tam bowiem siedzimy w otoczeniu przedmiotów, które(…) narzucają nam wspomnienia własnych doświadczeń.(…) Kiedy jednak 
drzwi się za nami zamkną, wszystko to znika. Skorupiasta otoczka, którą wydzielały nasze dusze, by się ukryć, by stworzyć sobie 
kształt, odmienny od innych, pęka i ze środka wszystkich tych zmarszczek i szorstkości wyłania się ostryga uważności, ogromne oko. 
Jakże piękna jest ulica zimą!”3 

Co więcej, spacer ulicami miasta może w pewnych wypadkach stać się formą społecznego zaangażowania, może implikować 
działania o charakterze politycznym.
Dobrym przykładem są wspólne marsze, podczas których uczestniczki i uczestnicy manifestują swoje poglądy. Takie formy 
społecznego nieposłuszeństwa spacerujących mamy okazję często oglądać ostatnio w Polsce.
POWIETRZA! Potrzebuję, żeby żyć i  żeby tworzyć. Dlatego angażowałam się też akacje Krakowskiego Alarmu Smogowego, 
występując w  sejmiku małopolskim oraz szyjąc twa pięciometrowe transparenty z  napisem „POWIETRZA”. Były i  są nadal 
używane podczas marszów oraz wystąpień na zgromadzeniach w mieście i województwie.
Całkiem niedawno natomiast wraz ze swoimi studentkami i studentami Pracowni Projektów Krytycznych brałam udział w Mar-
szu 100 Flag na 100 lecie wywalczenia przez kobiety praw wyborczych w Polsce. NIC O NAS BEZ NAS! LET’S MAKE WOMEN 
GREAT AGAIN!

1 V. Woolf, Ulicami Londynu: przygoda, w: tejże, Eseje wybrane, Kraków 2015 s.261

2 R. Solnit, Mężczyźni objaśniają mi świat, Karakter 2017, s. 103

3 V. Woolf, Ulicami Londynu: przygoda, w: tejże, Eseje wybrane, Kraków 2015 s.261–262



Marsz 100 Flag, Warszawa 2018, fot. Martyna Beskiewicz

Marsz Żałobny, Kraków 2013, fot. Ewa Olivier



Marsz 100 Flag, Warszawa 2018, fotografia z archiwum artystki

Marsz 100 Flag, Warszawa 2018, fotografia z archiwum artystki



Marsz 100 Flag, Warszawa 2018, fot. Martyna Beskiewicz

Marsz 100 Flag, Warszawa 2018, fotografia z archiwum artystki
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Michał Misiak

Jeszcze podczas studiów zauważyłem u  siebie silną fascynację sztuką niezwiązaną z  przedstawieniem świata widzialnego, 
a przy tym charakteryzującą się geometryczną syntezą – sztuką bezprzedmiotową. Przeżycie, jakie towarzyszyło mi jako od-
biorcy niektórych dzieł sztuki geometrycznej wiązało się z pewnym bardzo trudnym do zwerbalizowania doświadczeniem. Było 
to poczucie spełnienia i ulgi wobec odnalezienia porządku, być może odzwierciedlającego pewien przeczuwany ład Wszech-
świata. Uczucie to było na tyle silne, że próbowałem niejako odtwarzać je w sobie, w trakcie pracy. Pomagała mi w tym muzyka, 
wprowadzając w odpowiedni stan umysłu.

Wydawało mi się, że w pracach, które tworzyłem, nie była dla mnie ważna ich fizyczna materialność. Nadrzędnym powodem 
i celem ich powstawania była nieodparta chęć podzielenia się moim własnym stanem umysłu, odczuciem wyzwolenia, bycia 
częścią idealnej, zharmonizowanej całości, które to odczucia przepełniały mnie podczas pracy. Były to próby zapisania doświad-
czenia, które stawało się moim udziałem, na przykład wobec zjawisk szeroko pojętej natury. Te odczucia czy stany, do których 
pragnąłem odnosić się w obrazach, nie zawsze związane były z bodźcami wizualnymi. Może nawet częściej był to świat dźwię-
ków lub specyficzna kombinacja bodźców odbieranych różnymi zmysłami.

Oczywiście nie sposób było ignorować faktu, że obrazy, rysunki i grafiki powstawały na płótnie i papierze. Te ściśle materialne 
nośniki nie stanowiły jednak głównego celu ich tworzenia. Przedmioty te nie były dla mnie samodzielnymi utworami, a jedynie 
pewnym stadium w drodze do ich realizacji. Realizacja ta mogła spełnić się dopiero w przeżyciu odbiorcy.

Odbiorcę rozumiem tutaj bardziej jako „twór wyobraźni”, powstały stopniowo na skutek wieloletniego zbierania i nieustannego 
wzbogacania doświadczeń w oglądaniu i przeżywaniu dzieł sztuki. Pomimo tego, że ów wyimaginowany odbiorca może okazać 
się nietypowy, to jest on jedynym, o którym jako autor, wiem coś konkretnego. Tak rozumiany odbiorca odgrywa niezwykle 
ważną rolę w procesie tworzenia dzieła sztuki. 

Zawsze istotna była dla mnie potrzeba ograniczania środków wyrazu oraz element ścisłego planowania pojawiających się w wy-
obraźni koncepcji. Geometria użyta w moich pracach przyjmuje postać rytmów linii. Zwielokrotniona linia pozwala na zbu-
dowanie plamy o niejednorodnej, wibrującej strukturze. Poddana prostym zasadom geometrii staje się cząstką elementarną, 
tworzącą większe układy. Są one wyrazem dążenia do odzwierciedlenia porządku, harmonii i równowagi. Obecność linii może 
sugerować, że zamknięta krawędziami obrazu kompozycja – sieć, w istocie jest zaledwie fragmentem znacznie większej całości. 
W niektórych pracach tkanki i struktury są zaburzone poprzez działanie przypadku. Zmienna losowa decyduje o nieregularno-
ści i wahaniach rytmów linii. Skutkuje to powstaniem struktury w pewnym stopniu zakłóconej, choć wciąż zawierającej cechy 
pierwotnego porządku. Te odchylenia od stanu równowagi mogą się odnosić do złożonych relacji i zmiennych powiązań obec-
nych w wielu obszarach otaczającej rzeczywistości.



W procesie: powstawanie obrazu F-6 z cyklu Fluktuacje, olej na płótnie, 2017

F-33, olej na płótnie, 2018



F-29, olej na płótnie, 2018

F-31, olej na płótnie, 2018



Szkic struktury geometrycznej obrazu 4th Movement – Order, 
tusz na papierze, 2013

Schemat konstrukcyjny obrazu Z-11, tusz na papierze, 2006 W procesie: powstawanie rysunku Fluctuations 1/2017, tusz 
na papierze, 2017

Szkic struktury geometrycznej obrazu 3rd Movement – Random, 
tusz na papierze, 2013
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Kinga Nowak

Telefon od muzy

Gdyby ktoś mi powiedział jeszcze parę lat temu, że będę realizować obiekty i  rzeźby przestrzenne, oparte na abstrakcyjnej, 
geometrycznej formie, nie uwierzyłabym. Od kiedy pamiętam w centrum moich zainteresowań stało malarstwo figuratywne, 
narracyjne, gęste od treści. Niemniej szczególnie interesowały mnie obrazy, w których pojawiała się wyraźna geometryczna 
konstrukcja kompozycyjna – jak u  Piero della Francesca czy w  XX w. u  Balthusa. Pragnienie oderwania od przedstawienia 
rodziło się przez długi czas i chyba nie w było w pełni uświadomione, bo nigdy stopniowo do tego nie dążyłam. Nastąpiło to 
tak nieoczekiwanie, że właściwie trudno mi prześledzić ten proces. Najpierw powstały wycinanki, prace malowane temperą, 
a następnie obiekty przestrzenne. Jednocześnie proces pracy się zmienił, obiekty zaczęły powstawać szybko. Te abstrakcyjne 
prace mniej lub bardziej bezpośrednio odnoszą się do tradycji awangardy, do rzeźb Katarzyny Kobro, czy malarstwa i realizacji 
w obrębie tkaniny eksperymentalnej Marii Jaremy, ale bardzo chętnie czerpię inspirację z innych dziedzin, takich jak film czy 
moda. Szczególnie ważną projektantką jest dla mnie Jil Sander, autorka wyrafinowanego wizerunku współczesnej, niezależnej 
kobiety. Jej projekty, zwłaszcza te z późnych lat 90., charakteryzują się minimalistyczną formą i nieoczywistymi połączeniami 
kolorystycznymi. Inną ważną inspirację odnajduję w kinie, w filmach Stanleya Kubricka, w stworzonych do Mechanicznej poma-
rańczy kostiumach i projektach wnętrz, albo rozwiązaniach scenograficznych 2001: Odysei kosmicznej. Jego ogromne archiwum 
miałam okazję zwiedzać w London College of Communication, gdzie przebywałam na kilkumiesięcznym stypendium. Na pew-
no ważne jest też malarstwo Davida Hockneya, między innymi właśnie dlatego, że jego język formalny funkcjonuje zarówno 
w figuracji, jak i abstrakcji. Jednak szczególnie interesująca wydaje mi się jego mniej znana twórczość scenograficzna, realizacje 
do Księżniczki Turandot czy do Tristana i Izoldy w latach 80. – intensywne, nasycone kolorystycznie przestrzenne światy. Cza-
sami inspiracje pojawiają się przypadkiem, poprzez splot wydarzeń. Miałam niedawno okazję realizować wystawę w Miejskiej 
Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu. Widziałam bardzo obszerną prezentację dorobku Tarasina jeszcze kiedy byłam w li-
ceum. Ekspozycja ta bardzo zapadła mi w pamięć, doskonale obrazowała jego rozwój, naturalną drogę w kierunku abstrakcji. 
Niewątpliwie Tarasin jest dla mnie jednym z najciekawszych polskich malarzy. Realizując wystawę w Kaliszu postanowiłam 
odnieść się do jego malarstwa i zobaczyć je w formie przestrzennej. Tak powstała praca Półka. 



Dachy, tempera na tekturze, 2015



Hommage à Jan Tarasin, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, 2019

Widok wystawy Całkiem możliwe, Galeria lokal_30, Warszawa, 2017



Widok wystawy Dramaturgia przestrzeni, MODEM, Debreczyn, Węgry 2018

Pełnia, widok wystawy, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, 2019
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Małgorzata  
Niespodziewana-Rados

Cykl prac, który wykonałam w 2015 roku, nawiązuje do biografii Erny Rosenstein (1913–2004) – polskiej malarki, rysowniczki, 
poetki. 
Punktem wyjścia i inspiracją do realizacji serii było bezpośrednie zdarzenie z życia Erny Rosenstein – skutki tragicznej ucieczki 
z getta lwowskiego, podczas której rodzice Erny zostali zamordowani. Świadkiem tego zabójstwa była sama artystka. W póź-
niejszej twórczości malarskiej i poetyckiej Erna Rosenstein powracała do tego zdarzenia niejednokrotnie. Interesującym dla 
mnie zagadnieniem było skondensowanie zła – oblicze zła oraz ciemna strona człowieka i jej mechanizmy.
I – w opozycji do tego zagadnienia – chęć przeżycia i potrzeba twórczości. 
Inspiracją do analizy tego tematu stała się także lektura Bruna Bettelheima Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach 
baśni. W książce tej Bettelheim oparł naukowe rozważania na przykładzie swojego własnego doświadczenia z obozu koncentra-
cyjnego. Analizując teksty baśni stworzył tezy opisujące wpływ baśni na rozwój i tożsamość dziecka. 
O ile Bettelheim wskazuje konieczność przejścia dziecka przez świat baśni do rzeczywistego świata dorosłych, o tyle u Erny 
Rosenstein, w jej życiu dorosłym, po trudnych doświadczeniach zagłady, ciągle zmienianej tożsamości i powracającego wspo-
mnienia morderstwa, doszło niejako do powrotu w świat fantazji (czego przykładem jest nie tylko jej twórczość malarska – sur-
realistyczna, jak również poezja, a nade wszystko napisane przez nią bajki). 
W trakcie pracy artystyczno-badawczej niezwykłym był dla mnie dzień, kiedy odkryłam przedwojenny studencki sztych Erny 
Rosenstein zatytułowany Krajobraz. Dzięki współpracy z Biblioteką Główną ASP w Krakowie, udało się upublicznić tę pracę po 
raz pierwszy.

Podczas pracy twórczej towarzyszy mi zawsze szkicownik oraz dziennik, który prowadzę już prawie czterdzieści lat. Każdy szkic, 
notatka lub rysunek, który jest kolejnym etapem w pracy twórczej są opatrzone datami. Nie wiem skąd u mnie ta potrzeba… 
Praca nad cyklem Erna była bardzo intensywna – wszystkie ostatecznie wykonane kolaże i prace poprzedzały szkice i wycinanki, 
które wykonałam wcześniej w skali 1:1. Bazą kolaży i wielkoformatowych prac był znaleziony przeze mnie archiwalny papier 
oraz niemiecka książka naukowa o pająkach z 1913 roku – roku urodzin Erny Rosenstein. Jeszcze jedna data połączyła mnie 
z Erną – to 17 maja 2013 rok.



Wiersze, kolaż, papier, 2015

Zła bajka – polski las, linoryt, papier, 2015



Zmierzch, tempera, kolaż, papier, 2015

Archiwum, kolaż, papier, 2015



Zła bajka – Los (Pułapka), linoryt, kolaż, papier, 2015

Fragment instalacji – Sieć 2, Galeria Biała, Lublin, 2017
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Alicja Panasiewicz 
i Adam Panasiewicz

grupa not a Number  
Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz 

Naukowe aspekty procesu twórczego w instalacjach

Historycznie ujmując, artyści postrzegani byli jako rzemieślnicy aż do epoki Renesansu; dopiero po założeniu Akademii przez 
Lorenzo de Medici, gdzie uczono geometrii, filozofii, gramatyki i historii, artyści zyskali uznanie dzięki studiom nad perspek-
tywą i anatomią.
Gwałtowny rozwój przemysłowy na początku XIX wieku stał się powodem powstania nowej terminologii. Słowo „naukowiec” 
powstało w Wielkiej Brytanii w 1863 r., a zostało utworzone w tej samej logice co słowo „artysta” (scientist–artist). Nauka i sztu-
ka powoli wyparły powszechnie używane określenie „filozofii naturalnej”.
Rozwój nauki jest ściśle związany z przemysłem i ekonomią; co jest nierozerwalnie związane z władzą. Od połowy XIX wieku 
nauka zaczęła pełnić centralną rolę w społeczeństwie, a naukowcy stali się wynagradzanymi profesjonalistami.
Tymczasem nie było już potrzeby aby reprezentować rzeczywistość w sztuce; artyści zaczęli ją interpretować, co w efekcie przy-
wróciło konceptualność do sztuki.
Artyści przestali być postrzegani jako naukowcy; ale zyskali relatywną wolność w tworzeniu.
Współcześnie następuje wchłanianie nowych technologii w rolę medium sztuki. Widzimy współpracę artystów, naukowców, 
inżynierów, przemysłu i mediów w konstruowaniu wielozmysłowych przekazów. Sztuka nie tylko adaptuje i wykorzystuje nowe 
technologie, ale przede wszystkim cechuje ją podejście krytyczne, wskazujące etyczne i filozoficzne aspekty wiedzy.
Dla twórcy i dla naukowca warsztatem pracy jest intuicja i kreacja; a celem jest przekraczanie rzeczywistości. Technologia jest 
punktem, gdzie nauka i sztuka łączą się.1

Praktyka artystyczna grupy not a Number, która powstała w roku 2015 na bazie doświadczeń wynikających ze współpracy i dzia-
łalności artystycznej Alicji i Adama Panasiewicz; to głównie realizacje artystyczne wykorzystujące język nowych mediów, który 
daje dużą swobodę kreacyjną oraz interpretacyjną projektów intermedialnych. Realizacje dotyczące zjawisk związanych z per-
cepcją są utworami wykorzystującymi multimedialny język wypowiedzi; są ściśle wypracowanym komunikatem wizualnym we 
współpracy z programistą wzbogacającym charakter przekazu tworzonych wypowiedzi artystycznych o formy interaktywne. 
Bezpośrednie inspiracje czerpie z naukowego oglądu rzeczywistości i narzędzi poznawczych.

1 Na podstawie: Eliane Strosberg, Art & Science, Abbeville Press Publishers, New York London 2015
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Obecność Obowiązkowa/1:200000, Galeria Mini, Kraków 
2014, Galeria XS Kielce 2015 

1. Fragment instalacji: kula lustrzana o średnicy 80 cm, 
projekcja animacji na powierzchnię kuli powodująca rozbicie 
obrazu na małe elementy będące efektem odbicia projekcji.

2. Fragment instalacji: ramki z przeźroczystego pleksi 
z podświetleniem LED, rysunek grawerowany wgłębnie, 
powstaje zjawisko świecenia krawędziowego  
uwydatniającego grawer.



2.

1.



1. 2.

3.

↑
 →  

 
Samolubna Kartografia, Galeria Łaźnia, Radom, 2017 
dokumentacja wystawy

2., 3. Grafiki cyfrowe drukowane na transparentnym 
PCV przedstawiające eksperyment z kartograficznym 
odwzorowaniem kuli (głowy, twarzy)

1., 5. Instalacja, projekcja animowanej twarzy skanowanej 
skanerem 3D oraz krąg soli i maska (papier mâché)

4. Fragment instalacji: szalka Petriego z wydrukiem siatki 
kartograficznej Ziemi, tusz czarny dozowany z kroplówki



4.

5.



3.

4.



2.

1.

←
#FF00FF, Kalisz, Galeria Uniwersytecka, 2016, 
dokumentacja instalacji

 1., 2. Pryzmat ze szkła wypełniony wodą, która 
filtruje wyświetlany z projektora obraz ruchomy 
inspirowany grafikami zamieszczonymi w dziele 
Goethego Zur Farbenlehre

3. 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

4. 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!)
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Kuba Pierzchała

Internet Rzeczy – chmura obrazów

Praca nad większością projektów, zawsze angażuje medium fotografii pod najróżniejszymi postaciami. W każdym przypadku 
proces tworzenia, poszukiwania, research poprzedzający efekt wizualny mojej pracy twórczej odczuwam jako najprzyjemniej-
szy, dostarczający najwięcej satysfakcji. Zwłaszcza, iż rozpoznanie i sam proces jest w przypadku ostatnio podejmowanych prze-
ze mnie tematów niezmiernie ważny. Sam efekt wizualny jest już tylko konsekwencją splotu przypadków, które mają miejsce 
w sytuacji eksperymentu. Jest też formą odwyku od wewnętrznego przymusu tworzenia „dobrych” zdjęć. Stąd moje wycieczki 
w bardziej konceptualne rejony.

Od pewnego czasu impulsami, które ośmielają mnie do kolejnych eksperymentów, są nowe technologie. Nie korzystam z nich 
jako z medium, nie ze względu na braki w dyscyplinach ścisłych – fascynacja najnowszymi technologami jest raczej uczuciem 
platonicznym. Nie wykorzystuję ich bowiem zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, ale naśladuję ich działanie, skupiając się 
na wpływie technologii na nasze codzienne życie. A, jak wiadomo, refleksje te często nie są zbyt optymistyczne.

Centralnym punktem moich działań zawsze jest obraz i na jego roli skupiam się, gdy podejmuję nowe wyzwania. Chmura, któ-
re występuje w tytule mojej prezentacji odnosi się do pojęcia „Internetu rzeczy”, określającego sieć milionów urządzeń, które 
komunikują się ze sobą wymieniając dane. Wiele z nich, to wykorzystywane przez nas na co dzień smartfony, tablety i laptopy, 
czyli urządzenia ekranowe. Wizja sieci milionów ekranów, których mozaika tworzy obraz naszych czasów stała się punktem 
wyjścia do stworzenia trzech cykli prac spiętych pojęciem „Internetu rzeczy” – IoT.



Z cyklu Internet Rzeczy, druk cyfrowy Fragment wystawy Internet Rzeczy, ARTzona, Kraków, 2015

Fragment wystawy Internet miejsc, Galeria Dwa Plany, Rzeszów, 2018



Z cyklu IoT, odbitka cyfrowa typu Lambda

Kadry wykorzystane do montażu jednego ze zdjęć z cyklu IoT

Wystawa Internet miejsc, Galeria Dwa Plany, Rzeszów, 2018



Wystawa Internet Rzeczy, ARTzona, Kraków, 2015

Kadr z pracy nad jednym z ujęć z cyklu IoT

50.042378, 19.962127 @2017 oraz 50.042378, 19.962127 @2014 jedna z par zdjęć 
składających się na cykl Internet miejsc.
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Barbara Pilch

Telefon do muzy

„WIELKIE NATCHNIENIA” niczym biblijne epifanie spływają na wybrańców wizjonerskimi ekstazami. Małe natchnienia wpa-
dają do zwykłego śmiertelnika na kawę i papierosa w nostalgicznej chwili zatrzymania, kiedy ciąg codziennych zdarzeń zastyga 
na minut kilka. Powstaje wtedy prześwit pustki, która podobno nigdy nie jest do końca pusta…
Z mgły emocji wynurzają się myślokształty domagając się fizycznej manifestacji, zaistnienia w świecie materialnym jako znak. 
To emocje są ich przyczyną i początkiem, wyprzedzając myśli i słowa tak często ułomne.
„ NA- TCHNIENIE” – czyli nabranie tchu, aby odetchnąć. Stan spokoju, gdy emocje już zostaną wypowiedziane, to moment ulgi, 
jakby to, co wcześniej swędziało wreszcie zostało podrapane. Tak prozaiczny i egoistyczny cel mają zwykle moje „telefony do muzy”.

Do Królestwa

W przypadku instalacji Do Królestwa motywem sprawczym była ambiwalencja odczuć wobec zestawienia starotestamentowego 
wizerunku Boga i Jego srogiej sprawiedliwości, jako cechy przewodniej, z postacią Boga nowotestamentowego, którego cechą 
nadrzędną zdaje się być miłosierdzie.
Dysonansowi poznawczemu towarzyszy poczucie winy grzesznicy i jej lęk przed karą. Okrutne słowa Ewangelii wg świętego 
Marka (Mk 9, 41-50): 

„Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją (…) 
Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je”

zyskują wyraz w dość dosłownej, teatralnej inscenizacji, gdzie na czterech czarnych płótnach ukazane są kolejno: twarz grzesz-
nicy bez oczu, jej portret bez ust i języka, jej czarne, bezwiedne dłonie i równie czarne serce. Pośrodku, wśród wielkich obrazów 
znajdziemy stary czarny kufer odziedziczony po babci. To w takich kufrach panny niegdyś skrzętnie gromadziły swe posagowe 
wyprawki. Tutaj staje się on jakby skrzynią ofiarną wysłaną czerwonym jak krew aksamitem, na którym spoczywają oczy, dłonie, 
język oraz serce.
Mroczna całość ma wymowę heretyckiego oskarżenia wobec srogiej postaci Boga. Instalacja Do Królestwa okazała się być pierw-
szą z cyklu o tym tytule.

Do Królestwa II

Smutną inspiracją projektu Do Królestwa II była śmierć bliskich osób. Instalacja stanowiła próbę oswojenia niepojętego, abstrak-
cyjnego zjawiska umierania, poprzez nadanie mu aury magicznego przejścia w inny wymiar.
Srebrny brokat, po którym kroczą białe stopy sugeruje, że wszystko w tej scenie jest jakby zaczarowane. Jest portal – lustro. Jego 
kształt – trójkąt równoboczny – wskazuje, że sytuacją tą rządzi pewien wyższy porządek. Jest też zegar odmierzający czas tu 
i teraz, zwiastujący to, co nieuchronne. I jest nieprzerwany szum wiatru, taki podmuch niepojętej, a przeczuwanej wieczności…



Do Królestwa

Do Królestwa II



Do Królestwa II

Do Królestwa II Do Królestwa II

Do Królestwa II



Do Królestwa

Do Królestwa

Do Królestwa

Do Królestwa
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Anna Sadowska

Graficzny szrot

W mojej prezentacji skupiam się na ostatnim moim projekcie zatytułowanym Graficzny szrot (2016–2018), który jest jednocze-
śnie wypadkową doświadczeń pracy ostatnich lat, a pośrednio też całej pracy artystycznej.

Doświadczenie zdobyte w dziedzinie grafiki pozwoliło mi na wypracowanie różnych sposobów jej tworzenia. Od czasu ukoń-
czenia studiów starałam się przełamywać tradycyjny warsztat, zwracając szczególną uwagę na różnorodność formalną użytych 
środków. Niedogodności spowodowane trudnym dostępem do kwasu zmusiły mnie do poszukiwania sposobów pozyskiwania 
odbitki z pominięciem procesu wytrawiania. W pracy nad grafiką pojawiły się w różnych latach – druk z matrycy tekturowej, 
technika suchej igły na aluminium, elementy kserodruku, elementy szablonu, druk cyfrowy i inne działania. Niesłabnąca chęć 
eksperymentowania i poszukiwanie niekonwencjonalnych sposobów tworzenia, miały duże znaczenie dla procesu twórczego.

Jedenaście lat temu dotknęło mnie wydarzenia dość dramatyczne – pożar w pracowni. Blachy, będące matrycami grafik, uległy 
stopieniu, nadpaleniu i degradacji. Pożar zostawił bezpośredni ślad w odbitkach wykonanych z nadpalonych płyt graficznych. 
Przypadek ten w naturalny sposób zwrócił moją uwagę na żywą ekspresję materii matrycy. 

Zainteresowanie zdegradowanym materiałem zaprowadziło mnie z kolei na złomowiska, które odwiedzałam wielokrotnie, aby 
pośród niepotrzebnych części metalu, siatek i blach nieokreślonych kształtów wybrać te, które mnie w jakiś sposób zainspiro-
wały. Uratowane przed zmieleniem czyściłam, wyklepywałam przygotowując do innej funkcji niż ta, którą pełniły do tej pory 
– do pozostawienia śladu na papierze. 

Nazwa cyklu Graficzny szrot (2016–2018) kondensuje syntetycznie dwa istotne aspekty dla wyrażenia idei. „Graficzny” sugeruje 
potraktowanie materiałów znalezionych jako matryce, co w sposób bezpośredni odnosi się do warsztatu graficznego, którym 
zajmuję się od lat, a w jego istocie bez matrycy ani rusz. Drugi człon tytułowej nazwy „szrot” kieruje odbiorcę na złomowiska 
skąd przedmioty i nieokreślone kształty – użyte do druku i nie tylko – pochodzą.

Zdegradowany materiał w projekcie tym nie tylko pełni rolę matrycy, ale też samostanowiącego o sobie obiektu, który odrywa 
się od papieru po pozostawieniu na nim śladu farby drukarskiej lub odcisku żywej tkanki rdzy i funkcjonuje w rzeczywistości 
obok swego wytłoczenia, wchodząc w dialog z odbiciem, materią i strukturą. Twory materii bytują zawieszone w powietrzu, 
na ścianie lub tworzą instalację graficzną pół-przestrzenną złożoną z elementów odbić blach-obiektów na papierze bez oprawy 
i grafik tradycyjnie oprawionych w ramki i passe-partout. Druk jest tutaj medium, grafiki-stemple przedmiotów są pozbawione 
podpisów, są częścią większej całości. 

Pierwszym naturalnym pomysłem mnie-graficzki, do zatrzymania śladu struktury i kształtu znalezionego, było zrobienie tego 
za pomocą czarnej farby drukarskiej – metodą wypukłodruku lub wklęsłodruku – co też czynię już we wcześniejszych pracach 
(cykl grafik Części zamienne 2009–10, Powrót po śladach 2013–15). Często przy założeniu zachowania kształtu zewnętrznego 
matrycy, pozwalałam sobie na zdecydowaną ingerencje w jej powierzchnię w postaci różnorodnych działań np. igłą czy korun-
dem (seria Formy znalezione w cyklu Graficzny szrot). 

Wiele z elementów nie nadawało się do odbicia na papierze za pomocą farby drukarskiej z powodu zbyt dużej warstwy rdzy. 
Fascynującym wydał mi się pomysł odbicia jej naturalnej materii, co jest możliwe najwyżej kilka razy z tej samej powierzchni. 
Obraz druku po kolejnym przejeździe pod prasą zanika coraz bardziej, aż w końcu ginie i staje się bezkolorowym wytłokiem 



Forma niby prosta, wklęsłodruk, 2017

Przedmiot w swej istocie, druk materii, rdza, 2018



pozostawiającym jednak w papierze strukturę przedmiotu pozbawionego rdzawej warstwy. Można powiedzieć, że przedmiot 
finalnie zostaje oczyszczony z warstwy czasu. Do cyklu Graficzny szrot włączyłam odbitki, które pozostawiły na papierze pierw-
szą najwyraźniejszą warstwę rdzawej powłoki.

Porzucone na złomowiskach i niepotrzebne już nikomu blachy-przedmioty funkcjonowały kiedyś w innej rzeczywistości, miały 
swoje konkretne przeznaczenie. Dzięki temu, że mój wybór pada na ten a nie inny obiekt – nie pozostaje on niezauważony, 
w pewien sposób istnieje nadal, jest wybrańcem uratowanym przed sprasowaniem i utylizacją. Jego odbicie na papierze powo-
duje, że nabiera on innego znaczenia, a pamięć o nim trwa umiejscawiając go w innym kontekście.

Obiekt-Obraz, perforowany metal, rdza, kompozycja z dwóch części

Instalacja – metal, rdza, praca światłem i cieniem; dalej praca Klucz Uszeregowani, druk materii, rdza, 2018

Elementy – metal; grafika W punkt, wklęsłodruk



Materia okrągła, druk materii, rdza, 2018

W pracowni

Ogród rdzy, miejsce prywatne, Pacław

Odbicie rdzy na papierze – zbliżenie



86

Wiola Sowa

Etiologia dzieła na przykładzie  
krótkometrażowych filmów animowanych i mixed media

W filmie Pokój z widokiem Jamesa Ivory’ego młody Georg Emerson, opuszczając swój pokój w pensjonacie w Wenecji wraca, by 
odwrócić obraz, na którego rewersie napisał swoje kredo: „?”. Oczywiście, każdy widz zinterpretuje ten gest na swój sposób. Dla 
mnie oznacza on stan umysłu – trwanie w permanentnym stanie pytania. 

Głównym obszarem moich działań twórczych jest film animowany, ale realizuję również filmy mixed media, mieszając animację 
z dokumentem i fabułą. Motywacją do tworzenia filmu jest temat, który pojawia się jako szereg nurtujących mnie pytań, doma-
gających się odpowiedzi. Dotyczą one różnych sfer: relacji partnerskich i społecznych, fascynacji wizualnych: plastycznych i per-
formatywno-teatralnych oraz obsesji dźwiękowych i muzycznych. Istotnym elementem jest również wyzwanie realizacyjne, 
nowy (dla mnie) sposób pracy, tak by się napocić i namozolić szukając rozwiązania dla zamierzonego efektu. Tego „ducha inno-
watora” komplikującego życie, najbardziej w sobie nie lubię, jednak bez tego, robienie filmów w ogóle by mnie nie interesowało. 

Tematy, po które sięgam, są w gruncie rzeczy dokumentalne. Fokus skierowany jest zawsze na człowieka: wkraczającego w doro-
słość, w relacji partnerskiej, w rodzinie wielopokoleniowej, w chwili odchodzenia, bądź w szerszym kontekście, jak społeczność 
w obliczu zagłady. Akcent położony jest na emocjonalną stronę bohaterów.

Film składa się z kilku elementów: strony wizualnej, inscenizacyjnej i operatorskiej (które budują język filmowy), muzyki i dźwięku 
(w tym dialogu). Każdy z tych elementów jest wynikiem innych poszukiwań artystycznych. To co moje, to rodzaj wrażliwości, która 
decyduje o sposobie interpretowania bodźców. I tak strona wizualna jest zawsze wypadkową inspiracji konkretnym artystą, bądź 
nurtem (Utamaro, Hashiguchi Goyõ, Will Barnet, Edward Staichen, Edward Boubat, Zofia Rydet). Natomiast najważniejszą inspira-
cją rozwijającą moje myślenie o inscenizacji, rytmie scen, ruchu postaci i znaczeniu pojedynczego gestu, jest teatr, a w szczególności 
teatr tańca (Compagnia Mossoux-Bonté. Pina Bausch, Jan Fabre, Alan Platel, Krystian Lupa, Krzysztof Warlikowski). Świetnie 
charakteryzuje to Tadeusz Kantor, w nagraniu jednej z prób:

„…pierwszy etap jest pan, potem się pan odchyla, to jest następny etap, potem pan wstaje, to jest trzeci etap, jeszcze to prześcieradło 
za panem idzie, a potem już prześcieradła nie ma. Oczywiście można to robić naturalistycznie, że pan wstaje i to wszystko spada. 
Ale można to podzielić na sekwencje, tak żeby, to było krajane i dzielone. Wtedy każda sekwencja ma swoją intencję i wykonanie.”

Wrażliwość na rytm i barwę głosu, ma swoje przełożenie na myślenie o dźwięku i muzyce. Fascynacja głosem ludzkim ewoluuje w ko-
lejnych filmach, przybierając coraz to nowe formy: od onomatopei, przez alikwoty i melizmaty, po wielogłos. Podobnie instrumenta-
rium muzyczne kieruje mnie coraz bardziej w stronę, którą mój zaprzyjaźniony dźwiękowiec określił żartobliwie mianem „muzyka 
plemienna”. Choć ogólna koncepcja jest inicjowana przeze mnie, to jednak decydujący wpływ na ten etap ma współpraca z kompozy-
torami i sound designerami. W przypadku filmu, jest to szczególny rodzaj inspiracji. Podejmuję współpracę z operatorem, aktorami, 
kompozytorem, dźwiękowcem, a te osoby wykraczając poza moje oczekiwania, obdarowują mnie czymś, co pojawiło się zupełnie 
niespodziewanie. Taki rodzaj „inspiracji przez przypadek”, wynikający jednak z wysokiego poziomu artystycznego tych osób.

Proces pracy nad filmem, w gruncie rzeczy, zmierza do jednego celu – znalezienia odpowiedzi na dręczące mnie pytania. Po 
skończeniu filmu, większość odpowiedzi zostaje pozyskana i w tym momencie przestaje mnie on interesować. Zostaje sam, 
film dla widza, nieświadomego moich dylematów. Tymczasem ja mam już w kieszeni nową listę pytań, bo to, co dla mnie naj-
istotniejsze, to pytania i odpowiedzi składające się na doświadczenia, które są kolejnymi etapami na drodze do samopoznania. 



Refreny, 2008

Endblum, 2014



XOXO, referencje z tancerzami/ kadr z filmu, od lewej: Katarzyna Baran, Janusz Skubaczkowski, Natalia Stanińska, 2016

XOXO hugs and kisses, referencje z tancerzami do filmu, od lewej: Wiola Sowa i Marcin Koszałka, fot. Robert Sowa



Endblum – zdjęcia w synagodze w Łańcucie, obsługa kranu Alwernia Studios, fot. Bartosz Bienias

nicht farbe, reż. W. Sowa – fotos z filmu

XOXO – prof. Jan Pilch w studiu Akademii 
Muzycznej w Krakowie, fot. Wiola Sowa

Zgranie Dolby w studio WFDiF, od lewej: Aleksander Musiałowski, Wiola 
Sowa, Michał Fojcik, fot. Robert Sowa
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Małgorzata Wielek-M

O in-spiracji

Inspiracją może być wszystko, to jedynie impuls, motyw, wątek, w którym dostrzegam potencjał twórczy, wyciągam jakiś detal, 
który nagle stanowi o całości. To może być portret wokalisty Empire Of The Sun, Chrystus Pantokrator, bohaterka filmu Era-
serhead Davida Lyncha, czy szesnastowieczna rycina lub portret Stefana Bibrowskiego cierpiącego na hipertrichozę czyli owło-
sienie całego ciała. To może być gest dłoni, forma grzywki, deformacja ciała, Madonna karmiąca czy kiczowata bożonarodze-
niowa figura Jezuska. Inspiracja jest nieobliczalna i uwodzicielska, sprowadza często na manowce, na pole minowe które trzeba 
oswoić i opanować, wysadzić część terenu, aby odkryć te przepastne głębiny. Jest to nieraz działanie karkołomne i ryzykowne, 
ale pokusa przygody jest tak silna, że rzucam się w nieznane. Te zaczepki skłaniają do poszukiwania drugiego dna, do przefor-
mułowania, nadawania sensu, interpretacji pewnego obszaru rzeczywistości. Tutaj sacrum miesza się z profanum, groteska 
z powagą, płacz ze śmiechem. Zaczynam od ogólnej kompozycji, bez szczegółowych założeń i planu. Większość wydarza się po 
drodze, to jak wycieczka, po której nie spodziewam się konkretnego efektu, bez oczekiwań, wszystko na „żywca” i spontanicz-
nie. Odkrywanie, grzebanie, odklejanie kolejnych warstw aż do krwistego mięsa. Przez podziemia świadomości, potok myśli 
i chorych wizji. Ten proces to najdoskonalszy stan, tutaj artysta jak przekaźnik lepi coś łączącego mroczne rejony z doskonałą 
formą dobra. Wszystko to w takt muzyki, która jest motorem i narzędziem transu. Ona nadaje rytm i kierunek. Amen 



Rozganiacz chmór na górze wijów, olej na płótnie, 2016



Tarantula deadly cargo, olej na płótnie, 2016

Szczury podwodne i lądowe łączcie się, olej na płótnie, 2016



Chu, chu, chu w kąciku, olej na płótnie, 2014

Empire of the sun, olej na płótnie, 2016

Okładka płyty zespołu Empire of the Sun
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Olga Ząbroń

Relacje. Napięcia. Przepływy. Impulsy. Energia. To pojęcia wokół których buduję moje obrazy, a ostatnio również obiekty prze-
strzenne. 

W połowie studiów zaczęłam poszukiwać inspiracji wśród niepokojących zjawisk w otaczającym świecie. Być może moje zainte-
resowania były odbiciem osobistych doświadczeń z tego czasu. Inspiracją dla moich obrazów stały się między innymi zjawiska 
burz piaskowych i tornad. Pociągała mnie ich ogromna siła i energia. Stan napięcia, moment „wybuchu”, dynamika niepoko-
ju, zacieranie granic rzeczywistości inspirowały mnie w pracy twórczej. Z czasem wizualne inspiracje stawały się coraz mniej 
istotne a pozostał obszar odczuć, stanów niepokoju, lęku, z równoczesnym zachwytem nad fenomenem oddziaływania w tym 
obszarze na odbiorcę. W niewyraźnych, drgających krawędziach pojawiających się na obrazach form – coraz mniej organicznych 
– widzę jeszcze dalekie echa tych fascynacji. Z czasem szukając odpowiedniej formy zaczęłam stosować w pracy nad obrazami 
geometryczne rozwiązania i rygor organizacyjny. Równocześnie celowe wykorzystanie niedoskonałości gestu ręki (linie) w opo-
zycji do idealnych geometrycznych kształtów budowało niepokój skumulowany w obrazie. 

Syntetyzowanie rzeczywistości w zasadzie towarzyszyło mi od samego początku pracy twórczej. Świat widziałam jako zbiór abs-
trakcyjnych elementów. Dążyłam do maksymalnego uproszczenia kompozycji z równoczesnym skondensowaniem przekazu. 
Stąd użycie języka geometrii w moich pracach stało się naturalnym wyborem.

W latach 2011–2014 realizowałam projekt związany z pracą doktorską Obraz energii. Energia obrazu, w którym interesowało 
mnie zjawisko odczytywania obrazu jako zapisu energii. W ostatnich latach zapis kodu energetycznego stał się dla mnie mniej 
ważny. Zainteresowały mnie inne aspekty niepokoju – napięcia i relacje. Zawieszone w nieograniczonej przestrzeni koloru for-
my zaczęły ulegać podziałowi i rozpadowi. Skupiłam uwagę na relacjach struktur dwoistych . Na początku symetrycznych, prze-
suniętych względem siebie, dążących do połączenia (pełna forma) lub autonomii. Ten rodzaj stanu zawieszenia, ale i dynamizm 
kompozycji miał wprowadzać niepokój. Z malarskich badań nad relacjami wyłoniły się kolejne obrazy o  formach stycznych 
i złożonych. W pracach pojawił się dialog pomiędzy nieregularnie złożonymi elementami. Wcześniej posiadające wspólną płasz-
czyznę części zaczęły balansować na granicy równowagi, mając jedynie punkt wspólny jako oparcie. Stopniowo pogłębiające się 
w obrazach poczucie osobności form i „przestrzenności” znalazło w ostatnim czasie swój wyraz w obiektach. Wszystkie moje 
realizacje na przestrzeni wielu lat łączy próba budowania układów wewnętrznych napięć. Wyostrzenie uwagi na procesy, relacje, 
przepływy, wsłuchanie się w pulsującą rzeczywistość uważam za podstawę swojej praktyki twórczej. 

Podczas pracy nad płótnem, część wyborów ma w moim przypadku wyłącznie intuicyjny charakter. Jednak geometria jako 
dziedzina matematyki, a także teoria barwy i badania w tym obszarze, mają dla mnie fundamentalne znaczenie. Do tego do-
chodzą jeszcze doświadczenia pracy z linią, jej relacjami z płaszczyzną, zainteresowanie przestrzenią i światłem (rozumianym 
typograficznie). Te, wydawałoby się sprzeczne kierunki łączą się w mojej pracy malarskiej. Ale to właśnie na styku sprzeczności 
powstają interesujące mnie napięcia.



Bez tytułu, olej na płótnie, 2018



Bez tytułu, olej, płótno, sklejka, 2018

Bez tytułu, olej na płótnie, 2015 Bez tytułu, olej na płótnie, 2018



Szkice koncepcyjne

W procesie: Source, SOON_40, Fundacja Rodziny Staraków, 
Spectra Art Space, Warszawa, 2018

W procesie: Zmienna, JIL, Warszawa, 2018








