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Exercises in Autonomy seek to imagine 
future collective life forms on Earth af-
ter an ecological  and economic collapse, 
which resulted in the destruction of cur-
rent civilization.

The exhibition designed by Tamás Kaszás 
resembles presentations of ethnograph-
ic collections. Exercises in Autonomy  in-
cludes individual works of the artist, 
as well as  works produced with Anikó 
Loránt (ex-artists’ collective) since the 
beginning of the 21st century, and work 
prepared especially for the Muzeum 
Sztuki in Łódź. The exhibition consists of 
two parts, titled Archeology of the Future 
and Auto-anthropology. In the first sec-
tion, works of art are displayed as arche-
ological findings, speculative traces of 
a (future) community, which managed to 
survive the destruction of modern civili-
zation. The recycled remains of the past 
exist among objects produced as a re-
sult of new architectural, technological, 
and farming practices, which have devel-
oped in the wake of the disappearance of 
mass industrial production, consumption 
and modern public infrastructure. Auto-
anthropology touches upon these issues 
on a smaller social scale: by displaying 
exercises in the autonomy of living and 
ecology of art through building a familial 
artistic collective  (ex-artists’ collective). 
The collective’s working methods include 
the use of  easily accessible materials and 
technologies, as well as learning self-suffi-
ciency. The expected result is an integra-
tion of the formal, productional and theo-
retical aspects of their  work. 

Tamás Kaszás and the ex-artists’ collec-
tive perceive art as a laboratory of de-
signing practices, knowledge and aes-
thetics, which could become useful in 
thinking about the future. The artists en-
courage us to imagine the unknown future 

by drawing on alternative practices, ones 
which already exist, but – within the domi-
nant model of capitalist economy – are 
pushed to a marginal and peripheral po-
sition. In their work, the artists use a myr-
iad of sources, ranging from premodern, 
folk and popular knowledge through per-
maculture and grassroots social move-
ments to progressive elements of mod-
ernist utopias. They examine practices, 
which could potentially become helpful in 
the process of acquiring autonomy from 
technocratic state organizations and an 
economy based on uneven capital ac-
cumulation and predatory exploitation of 
natural resources. By combining diverse 
modes of knowledge, Kaszás and Loránt 
seek to develop an ecological imagination 
for the future inhabitants of the Earth.

TAMÁS KASZÁS  
(BORN 1976 IN DUNAÚJVÁROS) 
AND ANIKÓ LORÁNT  
(BORN 1977 IN SZÉKESFEHÉRVÁR)

studied at the Intermedia Department of the 
Hungarian Academy of Fine Arts in Budapest. 
In 2002 they established the ex-artists’ col-
lective. They live and work in Horány, on 
Szentendre Island. 

Their work was presented among others at the 
S.M.A.K. Municipal Museum of Contemporary 
Art-Ghent, the Ludwig Museum and the 
Kunsthalle in Budapest, the  ICA Dunaújváros, 
the Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary 
Art in Kraków, Muzeum Sztuki in Łodź and as 
part of the 12th Istanbul Biennial.

Ćwiczenia w autonomii to próba wy-
obrażenia sobie przyszłych form wspól-
notowego życia na Ziemi po spowodo-
wanej katastrofą ekonomiczną i ekolo-
giczną zagładzie obecnej cywilizacji.

Zaprojektowana przez Tamása Kaszása 
wystawa ma charakter zbliżony do 
prezentacji muzeów etnograficznych. 
Obejmuje prace Kaszása realizowane 
indywidualnie i we współpracy z Anikó 
Loránt (ex-artists› collective) od po-
czątku XXI wieku oraz nowe produkcje 
artystyczne stworzone specjalnie dla 
przestrzeni Muzeum Sztuki. Wystawa 
podzielona jest na dwie główne czę-
ści: Archeologia przyszłości i Auto-
antropologia. W pierwszej dzieła sztuki 
prezentowane są jako znaleziska arche-
ologiczne, spekulatywne ślady (przy-
szłej) społeczności, która przetrwała za-
gładę nowoczesnej cywilizacji. Jej zre-
cyklingowane resztki funkcjonują wśród 
obiektów związanych z nowym budow-
nictwem, rolnictwem, technologiami 
i kulturą, powstałych już w warunkach 
zaniku masowej przemysłowej produk-
cji, konsumpcji i nowoczesnej infra-
struktury publicznej. W ramach Auto-
antropologii koncepcja ta ujęta jest 
w mniejszej społecznej skali – ćwiczeń 
w autonomii życia i ekologii sztuki na 
przykładzie wspólnoty rodzinno-przyja-
cielsko-artystycznej (ex-artists’ collec-
tive). Warsztat pracy kolektywu zakła-
da użycie łatwo dostępnych materiałów 
i technologii oraz przewiduje naukę sa-
mowystarczalności, co w rezultacie ma 
prowadzić do integracji rozwiązań for-
malnych, produkcyjnych i ideowych.

Sztuka jest dla Tamása Kaszása i ex-ar-
tists’ collective laboratorium projekto-
wania praktyk, wiedzy i estetyki, które 
mogłyby stać się pomocne w myśleniu 

o przyszłości. Propozycja artystów to 
próba wyobrażenia sobie tego, co nie-
znane, w oparciu o alternatywy istnie-
jące, ale peryferyjne i marginalizowa-
ne w dominującym globalnie modelu 
gospodarki kapitalistycznej. Punktem 
odniesienia dla ich twórczości jest ko-
lektywna wiedza ludowa, permakultu-
ra, oddolne ruchy społeczne i postępo-
we elementy modernistycznych utopii.  
Badają praktyki potencjalnie użytecz-
ne w uzyskaniu autonomii od ekonomii 
opartej na nierównej akumulacji kapi-
tału i rabunkowej eksploatacji zasobów 
oraz od technokratycznych organiza-
cji państwowych. Łącząc różne rejestry 
wiedzy, pracują nad wyobraźnią ekolo-
giczną przyszłych mieszkanek i miesz-
kańców Ziemi.

TAMÁS KASZÁS, UR. W 1976 
W DUNAÚJVÁROS 
I ANIKÓ LORÁNT UR. W 1977 
W SZÉKESFEHÉRVÁR

studiowali na Wydziale Intermediów 
Węgierskiej Akademii Sztuk Pięknych 
w Budapeszcie. Od 2002 współtworzą 
ex-artists’ collective, mieszkają i pracują 
w Horány na wyspie Szentendrei.

Ich prace były pokazywane m.in. w S.M.A.K. 
w Gandawie, Ludwig Múseum i Kunsthalle 
w Budapeszcie, ICA Dunaújváros, Bunkrze 
Sztuki w Krakowie, w ramach 12. Biennale 
w Stambule.



GRAFIKI

/ GRAPHIC WORKS

Grafiki Tamasa Kaszása proponują różne scenariusze przyszłości 
w reakcji na upadek nowoczesnej cywilizacji w wyniku postępują-
cej katastrofy ekologicznej i ekonomicznej. Przewidują one zarówno 
mobilizację emancypacyjnych, twórczych zdolności społeczeństw 
przyszłości do nauki autonomicznego, samowystarczalnego życia 
i oddolnych form współpracy, jak i eskalację przemocy związanej 
z walką o zasoby i przetrwanie. Grafiki zostały wykonane przy uży-
ciu tanich i łatwo dostępnych materiałów np. linoleum podłogowe-
go i prostych technik takich jak sitodruk i drzeworyt. Nawiązują do 
wizualnych kodów i tradycyjnych metod powielania materiałów ak-
tywistycznych, m.in. do produkowanych na szybko, agitacyjnych 
druków z lat 20. XX wieku. Według Kaszása techniki te mogłyby być 
znowu przydatne w warunkach niedoboru materialnego i na wypa-
dek zniszczenia infrastruktury technologii cyfrowych. 

Grafiki funkcjonują w twórczości Kaszása jak plakaty 
w przestrzeni publicznej np. Głodowe ogrody i elementy innych 
prac. Sposób ich ekspozycji na drewnianej tablicy nawiązuje do 
dydaktycznych i propagandowych form komunikacji w czasach 
komunistycznych. 

The graphic works present various scenarios of the future life after the 
fall of modern civilization, brought on by progressing ecological and 
economical catastrophes. The scenarios include both the mobilization 
of creative and emancipatory powers of future societies, employed to 
master new practices of autonomous and self-sufficient life and col-
lective forms of cooperation, as well as the escalation of violence due 
to rivalry over resources and struggle for survival. Kaszás uses cheap 
and accessible materials (e.g. floor linoleum) and simple techniques 
(screen printing and woodcut). These methods draw on the visual 
codes and traditional means of reproduction of activist materials, such 
as the quickly produced propaganda prints of the 1920’s. According to 
the artist, one day — in case of the destruction of digital technology 
infrastructure or in situations of scarcity — these techniques could 
prove to be useful again. 

Some pieces, for example Famine Orchards, function like 
posters in public spaces. Their exposition on a wooden board calls to 
mind the didactic and propaganda communication forms of the com-
munist times. 

1 MAJA / THE 1ST  OF MAY
2016
wydruk cyfrowy / inject print



ZRÓB KRZESŁO / MAKE A CHAIR
2015
linoryt na papierze / linocut on paper

PLAKAT DO GŁODOWYCH OGRODÓW  
/ POSTER FOR FAMINE-ORCHARDS

2013
linoryt na tapecie / lincut on wallpaper

PANGAEA / PANGEA
2011
drzeworyt na papierze / woodcut on paper



Manifest domowego budownictwa (2011, sitrodruk na pa-
pierze z worków na cement) jest montażem obrazów i fragmen-
tów tekstów pochodzących z różnych źródeł. Głównym punktem 
odniesienia jest esej László Moholy-Nagy’ego Od połowicznego 
do pełnego człowieka z 1929 roku. Moholy-Nagy opisał w nim, jak 
postępująca specjalizacja zawodowa powoduje zanik przedno-
woczesnej holistycznej wiedzy w tworzeniu środowisk życia. Jego 
program edukacyjny realizowany w awangardowej szkole Bauhaus 
zakładał rozwijanie umiejętności studentek i studentów w pro-
jektowaniu zintegrowanej, całościowej przestrzeni dla „pełnego”  
człowieka. Tradycja ta wpisana została przez Kaszása w kontekst 
wiedzy ludowej, która w przyszłości może uniezależnić od mo-
nopolu biurokratycznej kontroli ekspertek i eksperckiej wiedzy 
architektów.

Home Made Homes present prototypical architectural forms, which 
could be used by societies affected by the destruction of modern 
urban economical and technological infrastructure. Material ruins of 
modernist utopias, deprived of their original functions, will become 
the backdrop for bottom-up, provisional forms of spatial organizing. 
Kaszás’s architectural models draw on practices well-known among 
squatters, favela inhabitants, nomads, amateur constructors, folk 
builders, and refugees. 

The point of departure for the installation titled Megashelter 
(2011, mixed technique) is the megastructure, a concept developed 
in the 1950’s and 1960’s by Constant Nieuwenhuys in his work on 
the New Babylon and Yona Friedman within the framework of Ville 
Spatiale. According to Nieuwenhuys and Friedman, cities should 
provide an infrastructural system of mobile elements, co-created 
by the city’s inhabitants and catering to their diverse needs. Kaszás  
reimagines the concept of the megastructure, translating it into con-
ditions, in which the creation of individual and common space will de-
pend on improvisation and the creative use and recycling of limited 
resources. 

Through directly citing the title of Adolf Loos’s essay from 1910, 
the piece Ornament and Crime (2015, installation: plaster, plaster-
board, steel profiles, reinforcing bar, lamps) is a commentary on the 
functionalist heritage of modernist architecture. In his famous essay, 
Loos condemned the uneconomic and irrational use of decoration in 
architecture. Kaszás’s work makes reference to Le Corbusier’s Do-
mino house, inspired by the work of Loos. Do-mino was a prototypi-
cal open-space project, intended for cheap mass construction, a skel-
etal framework consisting of pre-fabricated elements of reinforced 
concrete. Its elements and interior could be adapted to the chang-
ing demands of specific projects. Kaszás’s installation is based on 

BUDOWNICTWO DOMOWEJ ROBOTY

/ HOME MADE HOMES

Prace Tamasa Kaszása są prototypami rozwiązań architektonicz-
nych, które potencjalnie będą stosowane przez społeczności w wy-
niku zniszczenia infrastruktury ekonomicznej i technologicznej 
nowoczesnego budownictwa i urbanistyki. Pozbawione pierwot-
nych funkcji materialne ruiny modernistycznych utopii i ich realiza-
cji funkcjonować będą wśród oddolnych i tymczasowych form orga-
nizowania przestrzeni życiowej. Modele architektoniczne Kaszása 
czerpią z praktyk już znanych squattersom, mieszkańcom i miesz-
kankom faweli, nomadkom, amatorskim konstruktorom, ludowym 
budowniczym czy uchodźczyniom.

Punktem wyjścia dla instalacji Mega-schron (2011, tech-
nika mieszana) jest koncepcja megastruktury rozwijana w latach 
50. i 60. XX wieku m.in. przez Constanta Nieuwenhuysa w wizji 
Nowego Babilonu i Yona Friedmana w ramach Ville spatiale. W ich 
ujęciu miasta miały zapewniać infrastrukturę połączonych ze sobą 
mobilnie komponentów, których użytkowanie powinno być współ-
tworzone przez mieszkańców i odpowiadać ich zróżnicowanym 
potrzebom. Kaszás przekłada wizje megastruktury na warunki, 
w których odpowiedzialność za tworzenie indywidualnej i wspól-
nej przestrzeni będzie uzależniona od twórczego wykorzystania 
i recyklingu ograniczonych zasobów, materiałów i od umiejętności 
improwizacji. 

Ornament i zbrodnia (2015, instalacja: gips, płyta gipsowo
-kartonowa, profile metalowe, beton zbrojony, lampy) odnosi się 
do funkcjonalistycznego dziedzictwa modernistycznej architek-
tury: eseju Ornament i zbrodnia Adolfa Loosa z 1910 roku piętnu-
jącego nieekonomiczne i nieracjonalne użycie dekoracji w budow-
nictwie i domu Dom-ino zaprojektowanego przez Le Corbusiera 
w roku 1915, zainspirowanego pracą Loosa. Dom-ino był prototypem 
otwartej przestrzeni, przeznaczonym do masowego, taniego bu-
downictwa szkieletem budynku złożonego z prefabrykowanych 
elementów z betonu zbrojonego. Jego elementy i wnętrze mogły 
być dostosowane do zmiennych potrzeb konkretnych realizacji. 
Instalacja Kaszása składa się ze struktury zainspirowanej projektem 
Le Corbusiera, przy czym zawiera elementy dekoracji, stworzonej 
przez przyszłych mieszkańców Dom-ino. To reliefy wykonane jako 
odlewy opakowań różnych produktów.



a structure inspired by Le Corbusier’s project. However, it also makes 
use of decorative elements created by the future inhabitants of Dom-
ino  — reliefs made from casts of consumer product packaging. 

Home Made Home Manifesto (2011, silk screen print on paper 
made of cement bags) is a montage of images and texts from differ-
ent sources. The main reference is provided by László Moholy-Nagy›s 
1929 essay From the Slice-Man to the Whole Man, in which the author 
describes how the progressing specialization of professions lead to the 
disappearance of premodern holistic knowledge about the creation of 
living environments. Moholy-Nagy’s educational program, carried out 
within the avant-garde Bauhaus school, was focused on teaching the 
students to design integrated, holistic spaces for human beings per-
ceived as “whole”. Kaszás inscribes this tradition into the context of folk 
knowledge, which could help societies liberate themselves from the 
monopoly of bureaucratic control and expert knowledge of architects. 

Rysunek powstał jako montaż 
motywów wiejskich domów i bu-
downictwa w slumsach. W swoim 
pierwotnym kontekście budki te 
są oddzielone od siebie. W pracy 
Kaszása zostały ze sobą zestawio-
ne na wzór indiańskich pueblo, tak, 
że tworzą wiejską megastrukturę. 

The drawing is a montage combining 
motifs of country houses and slums 
architecture. In their original context, 
the stands are separated. Here the 
artists puts them together as if they 
were Native American pueblos, cre-
ating a village megastructure. 

DOMOWE BUDOWNICTWO
/ HOME MADE HOMES 

2011–2016
rysunki i fotografie na drewnianej tablicy  

/ drawings and photographs on a boulletin board

Stanowią archiwum różnych typów 
oddolnej architektury, schronów, 
szałasów, domów nomadycznych, 
budynków w slumsach, fawelach. 

Are an archive of various types of 
vernacular architecture: shelters, 
huts, nomad houses, slum and favela 
housing. 

OD PUEBLO DO FAWELI
/ FROM PUEBLO TO FAVELA

2011
ołówek i akwarela na papierze  

/ pencil and water color on paper

MEGA-SCHRON / MEGASHELTER
2011
technika mieszana / mixed technique
kolekcja MUDAM, Luksemburg  
/ collection of MUDAM, Luxembourg



MEGA-SCHRON (DETAL PRACY)  
/ MEGASHELTER (DETAIL)

2011
technika mieszana / mixed technique
kolekcja MUDAM, Luksemburg  
/ collection of MUDAM, Luxembourg

Z SERII DOMOWE BUDOWNICTWO  
/ FROM THE SERIES HOME MADE HOMES

2011–2016
rysunek / drawing

ORNAMENT I ZBRODNIA  
/ ORNAMENT AND CRIME

2015
instalacja: gips, płyta gipsowo-kartonowa, 
profile metalowe, beton zbrojony, lampy  
/ installation: plaster, plasterboard, steel 
profiles, reinforcing bar, lamps



think of itself as one of many species and elements of nature, and the 
ability to combine spiritual and scientific knowledge and use them in 
the process of shaping material conditions of existence. 

WZORY 

/ PATTERNS

Rysunki i witraże Barwy są czynami światła (2007–2016, instala-
cja: rysunki na papierze, witraże, wilec trójbarwny, pręt zbrojenio-
wy) zaprojektowane przez ex-artists’ collective poświęcone są or-
ganicznym wzorom i międzygatunkowym relacjom różnych form 
życia i elementów ekosystemu. Przestrzeń przeznaczona jest do 
kontemplacji wzrostu wilca trójbarwnego pnącego się po drucie 
kolczastym na konstrukcji z pręta zbrojeniowego. Nasiona tej łatwo 
uprawnej rośliny znane są z zawartości substancji psychoaktywnej 
LSA o działaniu podobnym do LSD. Motywy na witrażach zawie-
rają oczyszczone z pierwotnych znaczeń ślady monumentalnych 
przedstawień propagandowych (np. socrealistycznych), zawie-
rają także odniesienia do tzw. sztuki naiwnej. Zestawione zostały 
z organicznymi wzorami inspirowanymi artystycznymi i naukowy-
mi badaniami w zakresie biomimikry z XIX i początku XX wieku. 
Warunkiem przetrwania ludzkiego życia na Ziemi będzie według 
ex-artists’ collective nauka stawania się mniejszościowym, jed-
nym z wielu gatunków i składników przyrody i ponowne połączenie 
poznania duchowego i naukowego w kształtowaniu materialnych  
warunków egzystencji.

The drawings and stained-glass elements, titled Colors are the Deeds 
of Light (2007–2016, installation: drawings on paper, stained-glass, 
ipomea tricolor, reinforcing bar) and designed by the ex-artists’ collect- 
ive, are devoted to organic patterns and interspecies relations of dif-
ferent forms of life and elements of the ecosystem. The artists creat-
ed a space for the contemplation of the growth process of the ipomea 
tricolor plant (also called the “morning glory”), which twines around  
a barbed wire on a construction made from a reinforcing bar. The seeds 
of this undemanding plant are known for their psychoactive substance 
called LSA, which has a similar effect on the organism as LSD. The 
stained-glass motifs contain traces of propaganda imagery (for ex-
ample social realist images), cleansed from their primary meanings, as 
well as references to so-called naïve art. These themes are juxtaposed 
with organic patterns, inspired by artistic and scientific research in the 
field of biomimicry from the late 19th and early 20th century. According 
to the ex-artists’ collective, human survival on Earth will depend on the 
species’ successful internalization of the will to “becoming-minor”, to 

BARWY SĄ CZYNAMI ŚWIATŁA  
/ COLORS ARE THE DEEDS OF LIGHT

2007–2016
projekt witrażu / stained-glass design



WZORY BEZ FORMY 
/ PATTERNS WITHOUT FORM

2006–2016
rysunki / drawings

WZORY BEZ FORMY 
/ PATTERNS WITHOUT FORM

2006–2016
rysunki / drawings



MIRAŻ
/ MIRAGE

2013
instalacja: deski cementowo-drewniane, metalowa beczka,  
plastykowa rurka, kafle / installation: cement-wood boards,  

metal barrel, plastic pipe, tiles

Instalacja jest modelem fontan-
ny dostarczającej wodę pitną. 
Zbudowana z materiałów pozy-
skanych z recyklingu zaprojekto-
wana została do dzielenia się wodą 
w przenośnych beczkach w warun-
kach suszy i kryzysów humanitar-
nych. Dekoracyjna mozaika złożo-
na z połamanych kafli przedstawia 
Pangeę (inaczej Wszechziemię) — 
superkontynent istniejący przed 
podziałem Ziemi na poszczególne 
kontynenty. 

The installation consists of a model 
drinking fountain, built from recycled 
materials and designed to accom-
modate the transportation of water 
in portable barrels, to be used dur-
ing droughts and other humanitarian 
crises. The decorative mosaic, made 
from broken tiles, shows Pangaea  — 
a supercontinent that existed be-
fore the Earth split into separate 
continents.

KULT CARGO

/ CARGO CULT

Kulty cargo to synkretyczne ruchy religijne rozwinięte od XIX wieku 
głównie na wyspach Oceanu Spokojnego. Głosiły one nadejście rów-
ności wszystkich ludzi i powszechnego dobrobytu. Antropolodzy 
zauważyli, że kulty cargo naśladują budowanie środków transpor-
tu i logistykę kolonizatorów. Wyznawcy odtwarzali je jednak zgod-
nie z własnymi religijnymi potrzebami, kosmologią i możliwościami 
technologicznymi jako narzędzia bogów zsyłających ludziom dary. 
Kaszás podejmuje ten wątek, tworząc prototypy prostych, pod-
stawowych urządzeń przyszłości, których wartość użytkowa, mi-
tyczna, symboliczna i estetyczna będą ze sobą połączone. Są one 
nośnikiem szczątkowych śladów pamięci o przeszłej cywilizacji, 
którą przyszłe społeczności będą przetwarzały zgodnie ze swoimi 
wymaganiami. Według tego scenariusza podstawą przetrwania bę-
dzie solidarna i sprawiedliwa dystrybucja podstawowych zasobów 
Ziemi rozumianych jako dobro wspólne. Być może rozwiną się nowe 
kulty Matki Ziemi.

Cargo cults were syncretic religious movements, developed in the 19th 
century predominantly on the islands of the Pacific Ocean. The mem-
bers of the cults believed in the arrival of universal equality and wealth. 
As anthropologists noted, cargo cults imitated the practices of the 
colonizers, for example their architectural forms and logistic process-
es. However, the followers of the cult reconstructed elements of the 
colonizers’ culture according to their own religious needs, cosmology 
and technological capabilities. Recreated structures were conceived 
mainly as tools for the gods to send gifts to people. Kaszás takes up 
these ideas to create prototypes of simple and basic tools of the future, 
which simultaneously serve functional, mythical, symbolic and aesthet-
ic purposes. The tools are bearers of residual memories of the previ-
ous civilization, which future societies will process according to their 
own needs. In this scenario, human survival is dependent on solidar-
ity and a fair distribution of basic resources, which must be redefined 
as a common good. Perhaps new cults of Mother Earth will emerge. 

MIRAŻ (DETAL) / MIRAGE (DETAIL)
2013
instalacja: deski cementowo-drewniane, metalowa 
beczka, plastykowa rurka, kafle / installation:  
cement-wood boards, metal barrel, plastic pipe, tiles



KULT POPIERSIA / TORSO CULT
2016
instalacja: beton, metal, drewno  
/ installation: concrete, metal, wood

MIRAŻ / MIRAGE
2013
instalacja: deski cementowo-drewniane, metalowa 
beczka, plastykowa rurka, kafle / installation:  
cement-wood boards, metal barrel, plastic pipe, tiles



AGROKULTURA

/ AGRO-CULTURE

Przestrzeń poświęcona jest rolnictwu, pamięci o powstaniach 
chłopskich i przyszłej agrokulturze. Historyczne bunty przeciw wy-
właszczaniu zostały wpisane we współczesną walkę przeciw prywa-
tyzacji zasobów. Ziemia, uprawa żywności i zasoby będą w przyszło-
ści według Kaszása najważniejszym polem walki o dobro wspólne, 
którego sprawiedliwa dystrybucja i kultywowanie staną się warun-
kiem przeżycia gatunku ludzkiego.

The space is devoted to farming, the memory of peasant uprisings and 
future agriculture. Historical resistance against expropriation of land is 
analyzed together with the contemporary battle against the privatiza-
tion of resources. According to Kaszás, in the future the most import- 
ant battle for common good will be fought over land, food cultivation 
and resources. Fair distribution and cultivation of these elements are 
necessary for the human species to survive.

NIE PROSIMY ANI NIE ŻĄDAMY, TYLKO BIERZEMY I ZAJMUJEMY  
/ WE DON’T ASK NOR DEMAND, BUT WE TAKE AND OCCUPY

2011
tusz na papierze / ink on paper



Z CYKLU AGROKULTURA  
/ FROM THE SERIES AGRO-CULTURE

2011
wydruk / printout
kolekcja Balázs-Dénes, Budapeszt / Balázs-Dénes 
Collection, Budapest 

PRZYSZŁOŚĆ PRZESZŁOŚCI / FUTURE-EX
2010
sklejka, drewniany kosz / plywood and wood 
basket

kolekcja ICA-D, Dunaújváros  
/ collection of ICA-D, Dunaújváros 

AGROKULTURA (DETAL) / AGRO-CULTURE (DETAIL)
2011
wydruki cyfrowe, narzęzia rolnicze, tkanina  
/ inject printouts, farming tools, textiles

kolekcja Balázs-Dénes, Budapeszt  
/ Balázs-Dénes Collection, Budapest



OSTATNI SZTANDAR LUDZKIEJ PAMIĘCI  
(SZTANDAR PŁONĄCEGO SZTANDARU)

/ THE LAST FLAG OF HUMAN MEMORY  
(THE FLAG OF THE BURNING-FLAG)
2002–2012

instalacja: media mieszane / mixed media installation

Instalacja jest prototypem  
niezrealizowanego jeszcze 
płonącego sztandaru. Byłby on 
zbudowany z podziurawionej na 
końcu rurki wypełnionej gazem. 
Płomienie powstające przy  
zapaleniu gazu tworzyłyby formę 
podobną do sztandaru. 

The installation is a prototype of 
a yet uncompleted burning flag. It 
would be made of a gas-filled pipe 
pierced at its end. The flames, cre-
ated as a result of lighting the gas, 
would form a flag shape.

REHABILITACJA SYMBOLI

/ SYMBOL REHAB

Rehabilitacja symboli jest próbą przepracowania i aktualizacji ze-
stawów znaków dawnych krajów socjalistycznych. Kaszás zakłada 
przy tym, że państwa narodowe i imperialne nie będą już organizo-
wały masowej wyobraźni. Dawną państwową ikonografię i heraldy-
kę oczyszcza z jej pierwotnych znaczeń, historycznego kontekstu 
i montuje na nowo, wydobywając drugoplanowe dekoracje roślinne, 
odniesienia do żywiołów natury i rozwiązania czysto formalne. W ten 
sposób abstrahuje i rehabilituje zakodowany w zdewaluowanych 
znakach efekt perswazji wiary w utopię, doskonalenie się, lepsze 
jutro i równość mieszkanek i mieszkańców Ziemi. 

Symbol Rehab seeks to work through and actualize symbols from for-
mer socialist countries. According to the artist, national and imperial 
states will no longer have the power to organize common imaginaries. 
Kaszás thus cleanses former state iconography and heraldry from its 
original meanings and historical contexts and assembles the images 
anew, highlighting background floral patterns, associations with nature 
and purely formal elements. Through such gestures he abstracts and 
restores the persuasive effect hidden in devaluated signs and recov-
ers a faith in utopia, progress, a better tomorrow and universal equality 
of all inhabitants of the Earth.

TE, KTÓRE ZNAJĄ PRAWDĘ,  
NIE REKLAMUJĄ JEJ  
/ THEY WHO KNOW THE TRUTH DON’T 
ADVERTISE IT

2007
wydruk cyfrowy (giclée) na papierze  
/ giclée print on paper 

TE, KTÓRE ZNAJĄ PRAWDĘ,  
NIE REKLAMUJĄ JEJ  
/ THEY WHO KNOW THE TRUTH DON’T 
ADVERTISE IT

2007
wydruk cyfrowy (giclée) na papierze  
/ giclée print on paper



KONSTRUKCJE POMOCY  
WIZUALNEJ

/ VISUAL AID  
CONSTRUCTIONS

Makiety wielkoskalowych instalacji prac Tamasa Kaszása są punk-
tem wyjścia do analizy urządzeń ekspozycyjnych, mediacji wiedzy 
poprzez zintegrowane wizualne, formalne oraz praktyczne i kon-
strukcyjne środki. W swojej twórczości artysta sięga po XIX-wieczne 
tradycje dioram, awangardowe eksperymenty wystawiennicze i roz-
wiązania stosowane w propagandzie socjalistycznej. Jego ekspozy-
tory podejmują m.in. idee Gustawa Kłucisa, Aleksandra Rodczenki, 
Herberta Beyera, Lajosa Kassáka i Fredericka Kieslera. Stosując 
zasadę recyklingu, montażu materiałów oraz idei pochodzących 
z różnych źródeł, Kaszás stwarza warunki do autonomicznej, in-
tuicyjnej i krytycznej recepcji prezentowanej, kolektywnej wiedzy 
i pracy wyobraźni. 

The models of large-scale installations provide a point of departure 
for the analysis of exhibition practices, methods of mediating know-
ledge through integrated formal and practical tools. Kaszás draws on 
the 19th century diorama tradition, as well as avant-garde experimen-
tal exhibitions and solutions used by socialist propagandists. The in-
stallations refer to the ideas of Gustav Klutsis, Alexander Rodchenko, 
Herbert Beyer, Lajos Kassák and Frederick Kiesler. By recycling and 
assembling materials and ideas from different sources Kaszás creates 
conditions for the autonomous, intuitive and critical reception of the 
presented forms of collective knowledge and imagination. 

DETAL Z CYKLU OSTATNIE FLAGI 
HISTORII  
/ DETAIL FROM THE SERIES THE LAST  
FLAGS OF HISTORY

1999–2006
barwiony filc / colored felt
kolekcja Balázs-Dénes, Budapeszt  
/ Balázs-Dénes collection, Budapest

Z SERII REHABILITACJA SYMBOLI / 
FROM THE SERIES SYMBOL REHAB

1999–2009
technika mieszana / mixed technique
kolekcja Balázs-Dénes, Budapeszt  
/ Balázs-Dénes collection, Budapest



PROPA DHARMA
/ PROPA DHARMA

2016
animacja wideo / video animation

Konstrukcja instalacji zainspirowa-
na została projektem awangardo-
wego kiosku autorstwa konstruk-
tywistycznego artysty Gustawa 
Kłucisa. Wizualizacja modelu stwo-
rzonego przez Kaszása zakłada 
użycie materiałów pochodzących 
z recyklingu a miejsce propagan-
dowych treści i reklamy zajmuje 
plawiersz stworzony ze splagiato-
wanych fragmentów tekstów zwią-
zanych z ideami dharmicznymi. 
Wiele z nich zaczerpniętych zosta-
ło z nauk Jiddu Krishnamurtiego 
dotyczących praktyk kontemplacji 
i osiągania wolności umysłu.

The structure of the piece was in-
spired by the project od an avant-
garde kiosk, designed by construc-
tivist artist Gustav Klutsis. In the 
visualization of the model Kaszás 
proposes to use diverse recycled 
materials. Propaganda content 
and advertisements are replaced 
by a text, assembled from plagia-
rized excerpts from sources ex-
plaining dharmic ideas. Many of 
them come from the works of Jiddu 
Krishnamurti devoted to contempla-
tion practices and ways to achieve 
freedom of mind. 

PAWILON ZBIERACZY
/ GATHERERS’ PAVILION

2016
drewniana makieta 1:16 / wooden mock up 1:16

Model pawilonu związany jest 
z projektem Głodowe jedzenie. To 
prototyp prostej drewnianej kon-
strukcji przeznaczonej do groma-
dzenia teoretycznej i praktycznej 
wiedzy dotyczącej zbierania i prze-
twarzania pożywienia w warun-
kach biedy i głodu. Projekt dachu 
pawilonu przystosowany jest do 
suszenia owoców na słońcu a ziół 
w cieniu.

The model of the pavilion is part of 
a project titled Famine Food. This 
prototypical, simple wooden con-
struction was designed to accom-
modate the gathering of practical 
and theoretical knowledge concern-
ing food collection and processing 
in conditions of poverty and hunger. 
The roof of the pavilion is suitable 
for drying fruit in the sun and drying 
herbs in the shade. 

PAWILON ZBIERACZY (MAKIETA 1:16)  
/ GATHERERS PAVILION (MOCK UP 1:16)

2016
drewniany model / wooden model



DYSTOPIE (ARCHITEKTONICZNE)

/ (ARCHITECTURAL) DYSTOPIAS

Przestrzeń dystopii spekuluje o konfliktach, przemocy, zniszczeniu 
lub transformacji współczesnej kultury materialnej w scenografii 
ruin nowoczesnej architektury.

The space of the dystopia is a speculation about conflicts, violence, 
the destruction or transformation of contemporary material culture 
amongst the ruins of modern architecture.

DIORAMA WIEJSKIEGO KIOSKU
/ DIORAMA OF THE KIOSK VILLAGE

2012–2014
instalacja: profile metalowe, deski drewniano-cementowe,  

żarówka, kabel, materiały mieszane  
/ installation: dexion  

metal profiles, betonyp boards, light boulb with electric cable

Wykonana ze śmieciowych ma-
teriałów instalacja jest platformą 
prezentacji makiet niezrealizowa-
nych futurystycznych i konstruk-
tywistycznych kiosków inspirowa-
nych m.in. projektami Aleksandra 
Rodczenki, Lajosa Kassáka, 
Herberta Bayera, Jo Klek. O ile 
awangardowe modele projektowa-
ły idealne, funkcjonalne przestrze-
nie, infrastrukturę i ich użytkowni-
ków, praca Kaszása konfrontuje się 
z warunkami niedoboru i przysto-
sowania do nich śladów języka kla-
sycznego modernizmu.

The installation, made from trash 
materials, is a platform for the 
presentation of models presenting 
uncompleted futurist and construct-
ivist kiosks, inspired by the work 
of Alexander Rodchenko, Herbert 
Beyer, Lajos Kassák, and Jo Klek. 
Whereas avant-garde models pro-
jected ideal and functional spaces, 
infrastructure and users, Kaszás’s 
designs stem from a confronta-
tion with conditions of scarcity and 
the will do adapt traces of classical 
modernism to this new context. 

POMOC WIZUALNA NR 1 (DIORAMA 1:16)
/ VISUAL AID NO 1. (DIORAMA 1:16)
2016

technika mieszana / mixed technique

Model przenośnej, rozkładanej 
konstrukcji do eksponowania kul-
tury wizualnej i wiedzy społeczeń-
stwa przyszłości jest potencjalnie 
przeznaczony do zmiennych prze-
strzeni, np. muzealnej lub miejskiej. 

A model of a portable construction 
for presenting the visual culture 
and forms of knowledge of future 
societies. It can be used in differ-
ent spaces, such as museums or 
outdoor city spaces.

POMOC WIZUALNA NR 1. (DIORAMA 1:16)  
/ VISUAL AID NO. 1 (DIORAMA 1:16)

2014
szkic / sketch



DIORAMA WIEJSKIEGO KIOSKU (DETAL)  
/ DIORAMA OF THE KIOSK VILLAGE 
(DETAIL)

DIORAMA WIEJSKIEGO KIOSKU  
/ DIORAMA OF THE KIOSK VILLAGE

2013–2014
instalacja: profile metalowe, deski drewniano-cementowe, 
żarówka, kabel, materiały mieszane  
/ installation: dexion metal profiles, betonyp boards, light 
boulb with electric cable

kolekcja Balázs-Dénes, Budapeszt  
/ Balázs-Dénes Collection, Budapest

DIORAMA WIEJSKIEGO KIOSKU (DETAL) 
/ DIORAMA OF THE KIOSK VILLAGE (DETAIL)



ŻYWA TARCZA
/ LIVING SHIELD

2016
instalacja: fotografie archiwalne, wizualizacja (rysunek na papierze), 

model z płyty cementowo-wiórowej i papieru w skali 1:35  
/ installation: archival photographs, visualization sketch (pencil on paper) 

model from betonyp and paper in 1:35 scale

Fikcyjna propozycja sekretnej ar-
chitektury władzy, chronionego 
centrum decyzyjnego włączonego 
w cywilne budownictwo mieszkal-
ne nawiązuje do paranoicznych wi-
zji kontroli i bezpieczeństwa z cza-
sów porządku zimnowojennego.

A fictitious proposal of a secret ar-
chitectural construction, which could 
serve as a seat of power, a protected 
decision center, located in a civilian 
residential area. The project refers to 
the paranoid visions of control and 
security from the Cold War times. 

ARCHITEKTONICZNE FANTAZJE (ZA CZERNIKOWEM)
/ ARCHITECTURAL FANTASIES (AFTER CHERNIKHOV)

2010–2013
panele pleksi na konstrukcji z malowanej dykty / plexiglass panels 

exhibited on painted plywood construction

Rysunki wyryte na panelach plek-
si łączą dwa odległe ideologicznie 
źródła: motywy zaczerpnięte z al-
bumu 101 architektonicznych fanta-
zji awangardowego rosyjskiego ar-
chitekta Jakowa Czernikowa z 1933 
roku z popkulturową figurą amery-
kańskiego superbohatera powstałą 
pod koniec lat 30. XX wieku. Pleksi 
to materiał odporny na promienio-
wanie UV i warunki atmosferyczne. 
Istnieje szansa, że przyszłe arche-
olożki odnajdą płyty pleksi z nanie-
sionymi tagami. Tamas Kaszás spe-
kuluje na temat pamięci kulturowej 
o resztkach odchodzącej cywiliza-
cji. Zakłada, że dawne hierarchie 
i kategorie, o ile przetrwają, zostaną 
przemieszczone, a recykling mate-
riałów i idei stanie się podstawową 
metodą kontaktu z przeszłością.

The drawings engraved on the plexi-
glass panels combine two distant 
ideological sources: motifs from 
the 1933 album 101 Architectural 
Fantasies of the Russian architect 
Yakov Chernikhov and the American 
pop culture figure of the super-
hero, first conceived in the 1930’s. 
Plexiglass is resistant to UV radia-
tion and changing weather condi-
tions. Future archeologists might 
thus discover Kaszás’s engraved 
panels. The work is a speculation on 
the cultural memory of the passing 
civilization. According to the artist, if 
the former hierarchies and categor-
ies survive they will be dislocated. 
The recycling of ideas and materi-
als will become the essential way of 
communicating with the past.

ŻYWA TARCZA / LIVING SHIELD
2016
instalacja: fotografie archiwalne, wizualizacja  
(rysunek na papierze), model z płyty 
cementowo-wiórowej i papieru w skali 1:35  
/ installation: archival photographs, 
visualisation sketch (pencil on paper) model 
from betonyp and paper in 1:35 scale

ARCHITEKTONICZNE FANTAZJE  
(ZA CZERNIKOWEM)  
/ ARCHITECTURAL FANTASIES  
(AFTER CHERNIKHOV)

2010–2013
panele pleksi na konstrukcji z malowanej 
dykty  
/ plexiglass panels exhibited on painted 
plywood construction



ARCHITEKTONICZNE FANTAZJE (ZA CZERNIKOWEM)  
/ ARCHITECTURAL FANTASIES (AFTER CHERNIKHOV)

2010–2013
panele pleksi na konstrukcji z malowanej dykty  
/ plexiglass panels exhibited on painted plywood construction

POMNIK SCENY (DIORAMA 1:16)  
/ STAGE MONUMENT (DIORAMA 1:16)

2015–2016
model z drewna i materiałów mieszanych  
/ model from wood and mixed materials 



AUTO ANTROPOLOGIA 

/ AUTO-ANTHROPOLOGY

 archiwum fotograficzne i rysunki / photo archive and drawings 

JESTEŚMY PRZODKAMI

/ WE ARE ANCESTORS

2016
film 

Nakręcony w konwencji dokumentu etnograficznego film jest au-
torskim przewodnikiem po wystawie. Spekuluje o potencjalnym 
użyciu prac Kaszása w poszerzonym polu społecznym jako funk-
cjonalnych obiektów.

We are Ancestors draws on the convention of ethnographic documen-
taries. It is an artist’s guide to the exhibition. The film presents specu-
lations about possible uses of Kaszás’s pieces as functional objects in 
the extended social field. 

Przestrzenie poświęcone są ćwiczeniom w autonomii w ramach  
rodzinno-artystycznego ex-artists’ collective. 

Spaces devoted to exercises in autonomy in the familial-artistic  
ex-artists’ collective. 

JESTEŚMY PRZODKAMI  
/ WE ARE ANCESTORS

2016 
klatka wideo / video still

AUTO ANTROPOLOGIA / AUTO-ANTHROPOLOGY
2010–2016
z archiwum fotograficzno-rysunkowego 
/ from the photo and drawings archive



AUTO ANTROPOLOGIA / AUTO-ANTHROPOLOGY
2010–2016
z archiwum fotograficzno-rysunkowego 
/ from the photo and drawings archive



AUTO ANTROPOLOGIA / AUTO-ANTHROPOLOGY
2010–2016
z archiwum fotograficzno-rysunkowego 
/ from the photo and drawings archive



SZKOŁA LEŚNA

/ FOREST SCHOOL

Kocham naturę, ponieważ nie jest człowiekiem
za Henry Davidem Thoreau

I love nature because she is not a man
after Thoreau

W Szkole Leśnej nie uczą się zwierzęta. One nie potrzebują edu-
kacji. Nie jest to także obóz harcerski, w którym młodzież uczy się 
posłuszeństwa w bezpiecznych parkach krajobrazowych. Szkoła 
leśna została stworzona przez małą ludzką społeczność, marzącą 
o stopniowym przenoszeniu się życia ludzkiego do dzikiej natury. 
Społeczność ta uważa, że życie może w pełni zrealizować się jedy-
nie w oddali od nowoczesnej cywilizacji, w niedostępnych wysoko-
górskich lasach. Chce być przygotowana na czasy po całkowitym 
upadku dzisiejszych społeczeństw, którego zapowiedź niosą współ-
czesne kryzysy ekologiczne i ekonomiczne. Kiedy hordy ocalałych 
będą walczyć o zasoby i towary pośród ruin współczesnych miast, 
natura stanie się schronieniem dla tych, którzy przyswoili jej lekcje. 
Do sylabusa natury należą nie tylko sztuczki myśliwych, ale także 
leśna poezja. 

z Manifestu Szkoły Leśnej

In the Forest School it is not the animals that study, they don’t need ed-
ucation. The Forest Schoolis also not a scout camp where the youth 
are taught to obey in safe natural parks. The Forest School is created 
by small community of people, who want to transpose life gradually to 
the wilderness. They think that life can reach its entirety only far away 
from modern society in the forest of high mountains that are difficult 
to get to. They want to be prepared for the age after the total collapse 
whose coming is already anticipated by contemporary economical and 
ecological crises. When hordes of survivors will fight for the new goods 
among ruins of the cities the wilderness will be a shelter only for those 
who have learnt it deeply. For it is not enough to know some hunters’ 
tricks. Forests poetry has to be studied, as well.

from the Forest School Manifesto

SZKOŁA LEŚNA / FOREST SCHOOL
2016
pokaz slajdów / slide show



Jak będzie wyglądał świat w przyszłości? 
Czy najnowsze technologie rzeczywiście za-
pewniają naszej planecie harmonijny, spokoj-
ny rozwój? A co się wydarzy jeżeli na ziemi 
znikną źródła energii, jak będziemy hodować 
rośliny i zwierzęta? W jakich domach będzie-
my mieszkać? Na te wszystkie trudne pyta-
nia postaramy się odpowiedzieć na warsz-
tacie przygotowanym w oparciu o wystawę 
Ćwiczenia w autonomii. Tamás Kaszás we 
współpracy z Anikó Loránt (ex-artists’ collec-
tive). Zajęcia dla twórczych wizjonerów, eko-
entuzjastów i technosceptyków.

Obowiązują zapisy pod numerem  
tel. 605 060 063, poniedziałek–piątek,  
w godzinach od 8.00 do 16.00.

22.06.2016, ms2 

18.00 / 6 pm 

ANNA-SOPHIE SPRINGER
WYKŁAD 

/ A LECTURE

25.06.2016, ms1 

11.11 i 13.13 / 11.11 am and 1.13 pm
TAJEMNICZY OGRÓD 

/ THE SECRET GARDEN

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

/ RELATED EVENTS

14.07.2016, ms1 
17.00 / 5 pm

OPROWADZANIE. PROWADZI: ALEKSANDRA JACH
/ GUIDED TOUR BY ALEKSANDRA JACH

28.07.2016, ms1 
17.00 / 5 pm

OPROWADZANIE. PROWADZI: MAREK STYCZYŃSKI
/ GUIDED TOUR BY MAREK STYCZYŃSKI

What will the world look like in the future?  
Can the latest technologies really bring 
peaceful and harmonious progress to our 
planet? What will happen if our sources of en-
ergy disappear? How will we grow plants and 
raise animals? What kind of houses will we 
live in? We will seek to answer these difficult 
questions during workshops in the frame-
work of the exhibition Exercises in Autonomy. 
Tamás Kaszás featuring Anikó Loránt (ex-art-
ists’ collective). We invite all creative visionar-
ies, eco-enthusiasts and techno-sceptics. 
 
Registration required; to register call 605 
060 063, Monday-Friday, in hours from  
8 am to 4 pm.

Szczegółowe informacje o wydarzeniach znajdują się na stronie internetowej msl.org.pl  

/ Please see website for details about the events: msl.org.pl

ĆWICZENIA W AUTONOMII.  
TAMÁS KASZÁS WE WSPÓŁPRACY  
Z ANIKÓ LORÁNT (EX-ARTISTS’ 
COLLECTIVE)  
/ EXERCISES IN AUTONOMY.  
TAMÁS KASZÁS FEATURING ANIKÓ  
LORÁNT (EX-ARTISTS’ COLLECTIVE)
 
3.06–25.09.2016
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Joanna Sokołowska

Koordynacja wystawy / Coordination of the exhibition 
Monika Wesołowska, Beata Bocian
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Tłumaczenie / Translation 
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