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At first glance the phrase “modern beauty” seems internally contradictory as one of the first things 
that occurred in modern art was negation of the notion of beauty. In the first decades of the 20th 
century avant-garde artists ferociously attacked not only the concept of beauty drummed into 
them in the 19th century academies of fine arts, but also, and more importantly, the connection 
between art and the categories of beauty, contemplation and pleasure, derived from it, and sanc-
tioned by many centuries of tradition. This was one of the main reasons the Nazis condemned 
and rejected modern art, describing it as “degenerate” and contrasting it with art in which classical 
beauty would be reborn. In contrast to this crude logic, modern art, regardless of the extent to 
which it corrupted classical ideals, is able to evoke the effects of beauty or at least sensations 
synonymous to experiencing beauty. The deeply ambiguous relationship between modern art and 
beauty seems to result from the duality of the latter’s connections with desire. On the one hand, 
as Jacques Lacan remarked, desire is dulled and disarmed in beauty. Artists found ways other 
than the traditional ones in which to dull and disarm beauty, e.g. by the compositions of pure form 
in abstraction. On the other hand, Lacan says, it is possible for a relationship between beauty 
and desire to exist in some perverse way, but it is always connected with crossing some border, 
e.g. paintings. Offending an audience’s sensibilities was very common in art of the 20th century, 
however due to the disarming power of artistic form it constantly fell back into beauty. Irrespective 
of the ways it was demonstrated beauty remained an important category for art.

Na pierwszy rzut oka zwrot „piękno nowoczesne” sprawia wrażenie wewnętrznie sprzecznego, 
albowiem jedną z pierwszych rzeczy, która wydarzyła się w sztuce nowoczesnej było zanegowa-
nie pojęcia piękna. W pierwszych dekadach XX w. artyści awangardy zajadle atakowali nie tylko 
koncepcję piękna wpajaną na dziewiętnastowiecznych akademiach sztuki, ale przede wszyst-
kim samo – usankcjonowane wielowiekową tradycją – powiązanie sztuki z kategoriami piękna, 
kontemplacji i wynikającej z niej przyjemności. To był zresztą jeden z głównych powodów, dla 
którego naziści całkowicie potępili i odrzucili sztukę nowoczesną, określając ją mianem „zdege-
nerowanej”, przeciwstawiając jej sztukę, w której odrodzić się miało klasyczne piękno. Wbrew 
ich prostackiemu rozumowaniu sztuka nowoczesna, niezależnie od tego do jak głębokiej dege-
neracji doprowadza klasyczne ideały, jest w stanie wywoływać efekty piękna lub przynajmniej 
doznania analogiczne z jego odczuwaniem. Głęboko dwuznaczna relacja sztuki nowoczesnej i 
współczesnej do piękna zdaje się wynikać z dwoistości relacji tego ostatniego do pożądania. Z 
jednej strony, jak zauważył Jacques Lacan, w pięknie pożądanie zostaje uśpione i rozbrojone. 
Artyści wynajdowali sposoby odmienne od tradycyjnych, w których owo uśpienie i rozbrojenie 
piękna mogłoby się dokonać, np. przez kompozycję czystych form w abstrakcji. Z drugiej jednak, 
stwierdza Lacan, w jakiś perwersyjny sposób może zaistnieć związek między pięknem a pragnie-
niem, ale tylko przez przekroczenie jakiejś granicy, np. obrazy. Obrażanie rozmaitych uczuć pu-
bliczności stanowiło bardzo częsty zabieg w sztuce w XX w., a jednocześnie, dzięki rozbrajającej 
sile artystycznej formy, nieustająco popadało ono w piękno. Niezależnie od sposobów swojego 
przejawiania piękno jest stale istotną kategorią dla sztuki.
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MARINA ABRAMOvIć (UR. 1946)

●● Żyje i pracuje w Belgradzie, Amsterdamie i Nowym Jorku.

●● Sztuka musi być piękna, artysta musi być piękny [Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful], 
1975/1994. 
fotografia czarno-biała, 75,6 x 100,3 cm 
Kunstmuseum Bern

Dla Mariny Abramović sztuka nie musi być piękna i zwykle nie ma z pięknem wiele wspólnego. Polega 
raczej na przekraczaniu granic, także tych dotyczących własnych ograniczeń, i podważaniu porządku 
społecznego.
Istotą sztuki performatywnej, jaką tworzy artystka, jest doświadczenie, które staje się udziałem uczestnika 
i widza. Fotografia dokumentuje akcję Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful, w której upór w sto-
sowaniu narzuconych, arbitralnych rozwiązań wynikających z norm społecznych został ukazany jako 
opresyjny. Artystka czesze się tak długo, aż na jej głowie pojawiają się krwawiące rany. Powtarzalność 
jej działania jest rozpaczliwa, obsesyjna. Performens ujawnia autodestrukcyjny bunt i bezradność wobec 
porządku społecznego, którego jednostka nie ma mocy zmienić. (AN)

●● Lives and works in Belgrade, Amsterdam and New York.

●● Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful, 1975/1994. 
black and white photograph, 75.6 x 100.3 cm  
Kunstmuseum Bern

For Marina Abramović art does not have to be beautiful and it usually doesn’t have much to do with beauty 
at all. Rather, it’s about transgressing and undermining social order and its own limitations.
The essence of performance art created by Abramović is the experience that is shared both by the partici-
pant and the viewer. The photographs documenting the action Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beau-
tiful show a persistence in applying imposed arbitrary solutions resulting from social norms as oppressive. 
The artist brushes her hair until bleeding wounds appear on her scalp. The  repetitiveness of her activity 
is desperate, obsessive. The performance reveals self-destructive rebellion and helplessness in the face 
of a social order impossible to be changed by an individual. (AN)
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JEAN (HANS) ARP (1886–1966)

●● Żył i pracował w Paryżu i Zurychu.

●● Konkrecja [Konkretion], ok. 1947 / ok. 1960 r. 
marmur, 40 x 51 x 35,5 cm 
Fundacja Hermanna i Margrit Rupf, Kunstmuseum Bern

Konkrecja to skupisko minerałów, powstające poprzez ich narastanie wokół drobnego elementu w skale. 
Może mieć spore rozmiary i często przybiera formę kuli albo ma obły, nieregularny kształt, kojarzący się 
z prehistorycznymi artefaktami i skamielinami. Konkrecja Arpa nawiązuje do tego fascynującego zjawiska 
geologicznego – choć jest efektem pracy rąk ludzkich, wydaje się być fantastycznym dziełem przyrody.
Rzeźba jest reprezentatywna dla późnego okresu w twórczości artysty, kiedy skupił się na tej dziedzinie 
sztuki, a jego kompozycje zaczęły zyskiwać szerokie uznanie zwieńczone Grand Prix na Biennale w We-
necji w 1954 r. Formalnie kontynuuje problematykę prac wcześniejszych – pierwszych Torsów i Konkrecji 
ludzkich, które powstawały w latach 30. XX w. Ich opływowe kształty były dosłownym obrazem organicz-
nej jedności struktury dzieła sztuki. Wyrażały też tęsknotę za prostotą archaicznej Arkadii, gdzie czło-
wiek żył w harmonii z naturą, daleki od współczesnego „idiotycznego szaleństwa, zmechanizowanego 
świata”. (PKM)

●● Lived and worked in Paris and Zurich.

●● Concretion [Konkretion], ca. 1947 / ca. 1960. 
marble, 40 x 51 x 35.5 cm 
Hermann and Margrit Rupf Foundation, Kunstmuseum Bern

Concretion is the concentration of minerals formed by the precipitation of mineral cement around sedi-
ment grains. It is often of a significant size and of a spherical, ovoid or irregular shape, resembling prehis-
toric artefacts and fossils. Arp’s Concretion refers to this fascinating geological phenomenon: although it 
is in fact the work of human hands, it seems a fantastic work of nature.
The sculpture is representative of the artist’s late work, when he focused on this area of art and his com-
positions started gaining wide acclaim, crowned by the Venice Biennale Grand Prix in 1954. In terms of 
form it continues with issues dealt with in his earlier works – such as the first Torsos and Human Concre-
tions created in the 1930s. Their streamlined shapes were a literal image of the organic unity of a work of 
art’s structure. They also expressed a longing for the simplicity of an archaic Arcadia where man lived in 
harmony with nature, far from the contemporary “idiotic madness, mechanized world”. (PKM)
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JEAN (HANS) ARP (1886–1966)

●● Żył i pracował w Paryżu i Zurychu.

●● Kwiat-zwierzę [Fleur-animal], 1953 r. 
relief, drewno malowane, 48 x 53,5 cm 
Fundacja Hermanna i Margrit Rupf, Kunstmuseum Bern

Biologiczna forma reliefu, tytułowy ni to kwiat, ni to zwierzę zostałby zapewne skomentowany przez Wła-
dysława Strzemińskiego dokładnie tak samo, jak rysunki Arpa z lat 30. XX w., w których zdaniem pol-
skiego awangardzisty biologiczna linia zarysowywała „masę bez kształtu – amebę, wyrzuconą z morza 
– galateę pulsującą na samotnym wybrzeżu pod słońcem”, punkt „wyjścia dalszych komplikacji jedynego 
i niepodzielnego bytu”.
Połączenie wieloznacznego kształtu i poetyckiego tytułu, to zabieg typowy dla sztuki surrealizmu, często 
spotykany u Arpa regularnie uczestniczącego w wystawach tego ruchu od połowy lat 20. XX w. W przeci-
wieństwie jednak do innych surrealistów, artysta nie korzystał z teorii nieświadomości Zygmunta Freuda 
i nie „przymuszał” w ten sposób natchnienia. Celem jego działań artystycznych było uchwycenie rytmicz-
nej zmienności natury. Kwiat-zwierzę podobny jest do prac, które Arp tworzył w latach 1927–1948 i okre-
ślał mianem „kosmicznych”, bo odnosiły się do wielości form spotykanych przyrodzie. (PKM)

●● Lived and worked in Paris and Zurich.

●● Flower-Animal [Fleur-animal], 1953. 
relief, painted wood, 48 x 53.5 cm 
Hermann and Margrit Rupf Foundation, Kunstmuseum Bern

The biological form of the relief–quasi-flower, quasi-animal–would most definitely have been used by Wła-
dysław Strzemiński, as Arp’s drawings from the 1930s were. In those drawings, according to the Polish 
avant-garde artist, the biological line outlined a “mass of no shape – an amoeba thrown ashore – galathea 
pulsating on a lonely shore under the sun”, a point “of departure for further complications of one indivisible 
being”.
Combining an ambiguous shape with a poetic title was typical of Surrealism, frequent in the work of Arp, 
who regularly participated in the exhibitions of the movement after the 1920s. Contrary to other Surreal-
ists, Arp did not make use of Sigmund Freud’s theory of the unconscious and did not „force” his inspiration 
in this way. The aim of his artistic effort was to seize the rhythmic changeability of nature. Flower-Animal 
is similar to his previous works created in the years 1927–1948 and described by him as “cosmic”, since 
they referred to the multitude forms found in nature. (PKM)
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CHRIS BURDEN (UR. 1946)

●● Żyje i pracuje w Los Angeles.

●● Delux Photo Book 1971-1973, 1974 r. 
książka artystyczna, fotografia czarno-biała i barwna, 29,5 x 29 x 6 cm 
Muzeum Sztuki w Łodzi, dar artysty

Performans to dla Chrisa Burdena poszukiwanie przeżycia niezapośredniczonego przez media, sposób 
na doświadczenie świata w autentyczny sposób.
Delux Photo Book zawiera fotografie dokumentujące jego akcje artystyczne, często wiążące się z dyskom-
fortem lub zagrożeniem, przekraczające społeczne normy, zaskakujące. Są one sposobem na odświeżenie 
spojrzenia i przełamanie marazmu. W performansie Strzał [Shoot] Burden uczynił z siebie cel strzału. Zrobił 
to, żeby poznać prawdziwą wagę tej sceny, będącej elementem amerykańskiej kultury masowej, a także 
związanej z wojną w Wietnamie. Takie działanie pozwala artyście rewidować powierzchowną, stereotypową 
wiedzę o świecie i ukazywać słabość zdolności przewidywania. W Shoot został dotkliwie postrzelony w ra-
mię, mimo że spodziewał się ledwie draśnięcia. Kiedy zamknął się w skrytce w przechowalni bagażu na po-
trzeby performansu Pięć dni w schowku na bagaże [Five Day Locker Piece], oczekiwał izolacji i samotności, 
a okazało się, że większość czasu upłynęła mu na rozmowach z przechodniami. (AN)

●● Lives and works in Los Angeles.

●● Delux Photo Book 1971-1973, 1974. 
artistic book, colour and black and white photography, 29.5 x 29 x 6 cm 
Muzeum Sztuki, Łódź, donated by the artist

Performance for Chris Burden is the search for experience that is not mediated by the media, a means of 
experiencing the world in an authentic way.
Delux Photo Book contains photographs documenting his artistic actions, frequently surprising, connec-
ted with discomfort or threat, and going beyond social norms. They are a means of refreshing one’s outlo-
ok and overcoming lethargy. In the performance Shoot, Burden made himself the target of a gunshot. He 
did so in order to know the actual weight of the event – an element of American mass culture, related to 
the Vietnam War. Such action allows the artist to revise superficial, stereotypical knowledge of the world 
and to present the fallibility of prediction. In Shoot he was seriously injured although he had only expected 
to be grazed by the bullet. When he locked himself in a luggage locker as part of the performance Five 
Day Locker Piece, he had expected isolation and solitude and it turned out that he spent most of the time 
talking to passers-by. (AN)
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ALEKSIEJ JAWLEŃSKI / ALEXEJ vON JAWLENSKY 
(1864–1941)

●● Żył i pracował w Monachium i Wiesbaden.

●● Głowa Abstrakcyjna: Popiół [Abstrakter Kopf: Asche], 1935 r, 
olej, karton na tekturze, 42,4 x 32,3 cm 
Kunstmuseum Bern

Głowę budują proste, jakby „konstruktywistyczne” elementy: linie i figury geometryczne. Jednak ten, wy-
dawałoby się zracjonalizowany układ, rozbija koloryt utrzymany w symbolicznej szarości tytułowego po-
piołu oraz ekspresyjny sposób kładzenia farby.
Serie obrazów, które tworzył Jawleński, choć na pozór różniące się od siebie jedynie detalami kompo-
zycyjnymi, nie podejmowały zagadnień czysto formalnych. Kolejne Głowy to raczej specyficzne ćwicze-
nia duchowe. Tropy rozważań o świecie niematerialnym ułatwiać mogły często dodawane wieloznaczne 
podtytuły. Taką interpretację prac Jawleńskiego najlepiej ujawnia ostatnia seria: Medytacje, czyli swoiste 
twarze-ikony, które artysta realizował od 1929 r. Ukryte w tych, jak i w innych Głowach życie wewnętrzne 
pozostawało w zgodzie zarówno z tradycją prawosławia, gdzie tkwiły korzenie Jawleńskiego – Rosjanina, 
jak i z modną w kręgach artystycznych teozofią, z którą artysta zetknął w Niemczech. (PKM)

●● Lived and worked in Munich and Wiesbaden.

●● Abstract Head: Ash [Abstrakter Kopf: Asche], 1935. 
oil, cardboard, 42.4 x 32.3 cm 
Kunstmuseum Bern

Head is constructed of simple, almost “constructivist” elements: geometric lines and figures. It appears, 
however, that this rationalised arrangement is undone by the hues of grey – symbolically referring to the 
ash in the title – and the expressive way of applying paint.
This series of paintings created by Jawlensky, although seemingly different only in composition detail, did 
not deal with purely formal issues. The consecutive Heads are in fact specific spiritual exercises. Traces 
of discussions about the immaterial world were frequently made easier by adding ambiguous subtitles. 
This interpretation of Jawlensky’s works is best exemplified by his last series, Meditations: face-icons 
created by the artist after 1929. The internal life hidden in these, as well as in the other Heads works 
was in har mony with the tradition of the Orthodox Church – Jawlensky the Russian’s roots – and with the 
fashionable theosophy encountered by the artist in Germany. (PKM)
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ALEKSIEJ JAWLEŃSKI / ALEXEJ vON JAWLENSKY 
(1864–1941)

●● Żył i pracował w Monachium i Wiesbaden.

●● Głowa Abstrakcyjna: Słowo [Abstrakter Kopf: Das Wort], 1933 r. 
olej, karton, drewno, 42,7 x 33 cm 
Kunstmuseum Bern

Głowa Abstrakcyjna: Słowo to twarz-maska. Głowa, która już przestała być portretem, ale nie jest jeszcze 
kompozycją całkowicie nieprzedstawiającą. Twarz budują proste formy: poziome, pionowe linie i łuki, 
układające się w rodzaj „siatki”, wypełnionej kontrastującym zestawieniem złamanych barw.
Obraz jest jedną z kompozycji w serii prac o tej samej tematyce. Pierwsze obrazy seryjne Alexej Jewleń-
ski zaczął tworzyć w 1914 r., kiedy po wybuchu I wojny światowej zamieszkał w Szwajcarii. Jego bliskie 
fowizmowi ekspresjonistyczne malarstwo, stało się w tym czasie niemal abstrakcyjne. W seriach uprosz-
czonych pejzaży – Wariacjach, a potem schematycznych twarzach – Głowach Abstrakcyjnych (w tym 
Głowach Konstruktywistycznych i Medytacjach) poszczególne opracowania, choć różniły się detalami, 
kolorem i fakturą, łączył zawsze podobny schemat kompozycyjny. (PKM)

●● Lived and worked in Munich and Wiesbaden.

●● Abstract Head: Word [Abstrakter Kopf: Das Wort], 1933. 
oil, cardboard, wood, 42.7 x 33 cm 
Kunstmuseum Bern

Abstract Head: Word is a face-mask. A head that is no longer a portrait, but is yet to become a non-repre-
sentational composition. The face is constructed of simple forms: horizontal and vertical lines, and arcs, 
forming a kind of grid filled with contrasting juxtapositions of toned down colours.
The painting is one of a series of works exploring the same theme. Alexej Jawlensky started creating his 
first series of paintings in 1914, when, after the beginning of the First World War, he moved to Switzerland. 
His paintings – close to expressionistic Fauvism, became almost abstract in the period following 1914. In 
a series of simplified landscapes – Variations, and later in the schematic faces – Abstract Heads (inclu-
ding Constructivist Heads and Meditations) specific works, although varied in details, colours and texture, 
were connected by means of composition. (PKM)
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●● Żył i pracował w Monachium i Wiesbaden. 
Lived and worked in Munich and Wiesbaden.

1. Wielkie medytacje nr 3 / Grand Meditation no 3 [Grosse Meditation N.3], 1936. 
olej, tektura / oil, cardboard, 25 x 17 cm

2. Wielkie milczenie nr 6. Twarz Zbawiciela / Grand Silence no 6. Face of the Saviour [Das Grosse  
Schweigen N.6. Heilandsgesicht], 1918/1919. 
tektura, olej / oil, cardboard, 36 x 27 cm (50,8 x 39,5 x 3 cm)

3. Kompozycja pejzażowa. Wariacje – Ascona / Landscape Composition. Variations – Ascona [Variationen 
über ein landschaftliches Thema. Ascona], 1918. 
tektura, olej / oil, cardboard, 36 x 27 cm

4. Głowa / Head [Kopf], 1931. 
tektura, olej / oil, cardboard, 43 x 33 cm 
Muzeum Sztuki w Łodzi / Muzeum Sztuki, Łódź

Serie obrazów w niewielkich formatach, malowanych techniką olejną głównie na tekturze, wyrażają kon-
sekwentne poszukiwania pierwiastka boskiego w ludzkim obliczu. Dążeniem Jawleńskiego było wła-
śnie ukazanie w sztuce duchowości. Cykle takie jak głowy mistyczne (1917-1919), głowy abstrakcyjne 
(1921-1935), a także pejzaże z okresu 1914-1921 łączy nie tylko tradycja ikonopisarstwa, lecz także głę-
bokie przeżywanie wewnętrznego świata, zbliżone do mistycyzmu. Gdy w 1896 r. Alexej Jawleński przy-
jechał z Moskwy do Monachium, aby kontynuować artystyczną edukację na tamtejszej Akademii Sztuki, 
nawiązał kontakt z rodakiem Wasylem Kandyńskim. Został wówczas członkiem, zawiązanej w 1909 r. 
wokół Kandyńskiego, grupy Neue Künstlervereinigung München, która była zapowiedzią późniejszego 
Błękitnego Jeźdźca (1911-1914) i stowarzyszenia Der Blaue Vier utworzonego w Weimarze w 1924 r. Na 
ten okres przypada najbardziej charakterystyczna i najintensywniejsza twórczość Jewleńskiego, którą 
zaliczamy do niemieckiego ekspresjonizmu. (MZ)

This series of small-format oil-on-cardboard paintings express the consistent search for divine elements 
in the human face. Jawlensky strived to present spirituality in art. Mystical heads (1917-1919), abstract 
heads (1921-1935), as well as  his landscapes of 1914-1921 are all related through the tradition of icon 
painting and a deep experience of the internal world, close to mysticism. When Alexej Jewlensky came 
from Moscow to Munich in 1896 to continue his artistic education at the Munich Academy of Fine Arts he 
came in contact with his fellow countryman Wassily Kandinsky. He became a member of a group centered 
around Kandinsky, established in 1909, called Neue Künstlervereinigung München. The group preceded 
the formation of The Blue Rider (1911-1914) and Der Blaue Vier association established in Weimar in 
1924. This period is when Jewlensky’s work was most intense and came to be a part of German Expres-
sionism. (MZ)

ALEKSIEJ JAWLEŃSKI / ALEXEJ vON JAWLENSKY 
(1864–1941)
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ZOfIA KULIK (UR. 1947)

●● Żyje i pracuje w Łomiankach k. Warszawy.

1. Libera i Kwiaty nr 1
2. Libera i Kwiaty nr 4
3. Libera i Kwiaty nr 2 

z serii: Ogród, 1996-2004 
fotografia barwna cyfrowa, 50 x 60 cm każda 
depozyt Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

W cyklu fotografii Ogród na czarno-biały wizerunek nagiego modela – Zbigniewa Libery, zostały nałożone 
barwne kwiaty. Powstaje unikalny cielesny „zielnik”, kolekcja ludzkich póz, w której męska sylwetka stapia 
się z nasyconym kolorem polnych kwiatów. W czasie swojej współpracy z Liberą artystka wykonała około 
700 fotografii w różnych ujęciach. Kościste, wychudzone ciało w niezmiennej pozie zostało skontrastowane 
z barwnymi pękami, liśćmi i łodygami z przydomowego ogrodu artystki, tworzą różnorodne, symetryczne 
kompozycje. Zofia Kulik podjęła charakterystyczny dla swojej twórczości problem wielokrotnej reprodukcji 
dzieła – pracując na bazie jednego negatywu stworzyła serię, mającą charakter ornamentalny. (MR)

●● Lives and works in Łomianki near Warsaw.

1. Libera and Flowers no.1 [Libera i Kwiaty nr 1]
2. Libera and Flowers no. 4 [Libera i Kwiaty nr 4]
3. Libera and Flowers no.2 [Libera i Kwiaty nr 2] 

from the series: Garden [Ogród], 1996-2004 
digital colour photograph, 50 x 60 cm each 
a deposit of the Łódź Zachęta Fine Arts Society

In the series of photographs titled Garden, colourful flowers have been put over the black and white 
nude photo of Zbigniew Libera. A peculiar corporeal herbarium is created, a collection of human poses 
in which the male figure becomes one with the saturated colour of wild flowers. During her collaboration 
with Libera, the artist took about 700 photographs from different viewpoints. The bony, gaunt body, in the 
unchanging pose, has been contrasted with colourful bouquets, leaves and stems from the artist’s garden 
creating diverse, symmetrical compositions. Zofia Kulik has taken on the issue of the multiple reproduc-
tion of an artwork, typical of her work, using one negative as a base she has created a series with an 
ornamental character. (MR)

1.

2.

3.
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JACEK MALINOWSKI (UR. 1964)

●● Żyje i pracuje w Warszawie. 

●● Półkobieta, 2000 r. 
film barwny dźwiękowy, DVD, 12’50’’ 
Muzeum Sztuki w Łodzi

Oglądamy codzienne życie Joan Fitzsimmons, tytułowej „półkobiety”, która cierpi na rzadki zespół zaniku 
miednicy. Jacek Malinowski często podejmuje w swoich pracach tematy związane ze statusem ciała we 
współczesnej kulturze. Interesuje go nienormatywność, którą upatruje w chorobach, czy upośledzeniach. 
Pojęcia, które często pojawiają się w kontekście jego prac to: manipulacja, stereotyp, sztuczność, nie-
pewność. Półkobieta, pomimo że posługuje się formatem filmu dokumentalnego, jest fikcją.
Poprzez precyzyjną narrację, Artysta komentuje także prace innych twórców, którzy do poważnych oby-
czajowo tematów podchodzą zazwyczaj w sposób reporterski, wychodząc z założenia, że to co przed-
stawiają widzom jest prawdą. Malinowski uważa, że posługiwanie się fikcją i częściowe mylenie tropów, 
ujawnia mechanizmy konstruowania określonego odbioru. Dlatego Półkobieta nie jest filmem o niepełno-
sprawności, ale o przechodzeniu przez kolejne etapy kształtowania wizerunku. (AJach)

●● Lives and works in Warsaw. 

●● HalfAWoman [Półkobieta], 2000. 
colour sound film, DVD, 12’50’’ 
Muzeum Sztuki, Łódź

We are watching the everyday life of Fitzsimmons, the “half-a-woman” of the title, who suffers from a rare 
condition: atrophy of the pelvic bones. Jacek Malinowski frequently tackles themes related to the status 
of the body in contemporary culture. He is interested in  a non-prescriptiveness which he sees in disease 
and disability. The notions often appearing in the context of his work are: manipulation, stereotype, artifi-
ciality, and uncertainty. HalfAWoman, despite using the format of documentary film, is fiction.
Through precise narration, Malinowski comments on the work of other artists who approach seriously dra-
matic themes by means of reportage assuming that their subject matter is the truth. Malinowski believes 
that using fiction, and occasionally laying false trails, reveals the mechanisms of constructing a specific 
reception. This is why HalfAWoman is not a film about disability, but about going through the consecutive 
stages of shaping an image. (AJach)
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EWA PARTUM (UR. 1945)

●● Żyje i pracuje w Łodzi, Warszawie i Berlinie.

●● Zmiana. Mój problem jest problemem kobiety [Change, My Problem Is a Problem of a Woman ], 1979 r. 
film barwny dźwiękowy, film 16 mm przeniesiony na DVD, 7’16’’ 
Muzeum Sztuki w Łodzi

Film jest dokumentacją performance’u Ewy Partum, który odbył się w Galerii Art Forum w Łodzi. Artystka 
poddała prawą połowę swojego ciała zabiegom charakteryzatorskim, aby ją postarzyć, lewa część ciała 
pozostała nienaruszona. Zdjęcia dokumentowały powolny proces przeistaczania się młodej kobiety w sta-
ruszkę, coraz bardziej uwidoczniała się różnica pomiędzy jednym a drugim wizerunkiem. Ciało stało się 
artefaktem, który artystka wpisała w dyskurs feministyczny. Akcji towarzyszyły nagrane wypowiedzi Ewy 
Partum oraz Valie Export i Ulrike Rosenbach – artystek, które również diagnozowały kobiecą tożsamość 
z perspektywy ciała. Napis na podłodze: „Artysta nie ma biografii. Bo artystka – inaczej niż artysta – ma 
biografię. U artystki jest istotne, czy jest młoda, czy stara”, sugerował, iż artystka w przeciwieństwie do 
artysty jest rozliczana ze swojego wieku. Partum pokazała silny związek pomiędzy kobiecą samoidentyfi-
kacją a jej wyglądem, który w ogromnym stopniu ją determinuje. Tym samym poddała krytycznej refleksji 
automatyzm postrzegania ciała i kobiecej tożsamości. (MR)

●● Lives and works in Łódź, Warsaw and Berlin.

●● Change. My Problem is the Problem of a Woman [Zmiana. Mój problem jest problemem kobiety], 1979. 
colour sound film, 16 mm film transferred to DVD, 7’16’’ 
Muzeum Sztuki, Łódź

This film documents a performance by Ewa Partum which took place at Art Forum Gallery in Łódź. The 
artist subjected the right half of her body to make-up, making her look older while the left part remained as 
it was. Photographs documented the slow process of a young woman’s transformation into an elderly one, 
the difference between one image and the other gradually becoming clearer and clearer. The body became 
an artefact included in feminist discourse by the artist. The action was accompanied by Ewa Partum, Valie 
Export and Ulrike Rosenbach’s recorded statements in which the artists diagnosed female identity from the 
perspective of the body. The inscription on the floor – “a male artist has no biography. A female artist, unlike 
a male artist, has a biography. With a female artist it is important whether she is young or old” – suggested 
that in the case of a female artist, contrary to a male artist, her age is always accounted for. Partum presented 
the strong connection between female self-identification and her appearance as a major determining factor. 
In that way she cricitaclly asessed the automatic character of perceiving the body and female identity. (MR)
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PABLO PICASSO (1881–1973)

●● Żył i pracował w Barcelonie, Madrycie, Paryżu, Boisgeloup k/Gisor, Vallauris,  
Vauvenargues k/ Aix-en-Provence i Mougins.

●● Głowa młodej dziewczyny [Tête de jeune fille], 1929 r. 
olej, płótno, 61 x 38 cm 
Fundacja Hermanna i Margrit Rupf, Kunstmuseum Bern

Gdyby nie tytuł, obraz mógłby wydawać się jedynie pastelową kompozycją zgeometryzowanych, nama-
lowanych jednolitą barwą form. A jednak ma to być kobieta. Kiedy to wiemy, dostrzegamy zdeformowane 
rysy, rozstrzelone oczy, wyszczerzone zęby, a nawet płynny zarys piersi.
„Osoba, przedmiot, koło – wszystko to są figury (...). Jedne (...) dostarczają wzruszeń dotyczących na-
szych władz uczuciowych; inne zwracają się bardziej do intelektu” komentował swoją sztukę Picasso. 
W jego twórczości z lat 20. i 30. XX w. przeplatały się nawzajem dwa główne wątki. Pierwszy to „klasy-
cyzm” przejawiający się w antykizującym temacie i formie prac. Drugi to swoisty „surrealizm, w którym 
„kubizujące” kształty mogły budzić w odbiorcy niepokojące skojarzenia. Widoczna w Głowie fascynująca, 
pełna ekspresji gra zniekształceń i znaczeń znalazła swoje apogeum w poruszającym zapisie dramatu 
hiszpańskiej wojny domowej Guernika (1937). (PKM)

●● Lived and worked in Barcelona, Madrid, Paris, Boisgeloup near Gisor, Vallauris,  
Vauvenargues near Aix-en-Provence and Mougins.

●● Head of a Young Girl [Tête de jeune fille], 1929. 
oil, canvas, 61 x 38 cm 
Hermann and Margrit Rupf Foundation, Kunstmuseum Bern

If it was not for the title, the painting might seem to be just a pastel composition of geometricised forms. 
Yet, it is supposed to be a woman. Once we know it, we see the disfigured features, spaced out eyes, 
grinning teeth, and even the fluid outline of breasts.
“A figure, an object, a circle, are forms... Some... give rise to emotions which concern our affective fac-
ulties; others appeal more particularly to the intellect”, Picasso commented on his work. In his 1920s 
and 30s works, two threads  alternated. The first was “classicism” presented in antiquity-like themes and 
form of the works. The second was a characteristic “surrealism” whose Cubist-like shapes could evoke 
disturbing associations. The expressive game of distortions and meanings visible in the Head reached its 
apogee in the moving record of the Spanish Civil War – Guernica (1937). (PKM)
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KAZIMIERZ PODSADECKI (1904–1970)

●● Żył i pracował w Krakowie.

●● Miss Ameryka, z cyklu: A to projekt mój tygodnika ilustrowanego,1933 r. 
fotokolaż, papier, 30,5 x 28,5 cm 
Muzeum Sztuki w Łodzi

Fotomontaże Podsadeckiego z lat 30. XX w. stanowią intrygujący przykład przejścia z awangardowych pozycji 
w stronę masowego odbiorcy. Artysta, początkowo związany z krakowskim awangardowym pismem Zwrotnica 
oraz z grupą Praesens (w latach 1926-1928), w 1928 r. rozpoczął współpracę z koncernem prasy popular-
nej Ilustrowany Kurier Codzienny i zaczął publikować własne fotomontaże w magazynach wydawnictwa. Miss 
Ameryka to jedna z powstałych w tym czasie prac. Jej schematyczna kompozycja, nawiązująca do konstruk-
tywistycznej stylistyki, stanowi ramę dla fantastycznej anegdoty. Snute przez Podsadeckiego opowieści o mia-
stach przyszłości w istocie pełne są zapożyczeń z kultury masowej zachodu, „egzotycznych” motywów, czy na-
wet klisz. To kalejdoskopowe obrazy, w których, w gąszczu popularnych motywów, rozpoznać można zarówno 
fascynację językiem awangardy, jak i ikonosferą współczesnych metropolii. Podsadecki „cytuje” jednak nie tyle 
wielkomiejskie życie, co jego popularny wizerunek, kondensuje go i nadaje mu karykaturalnych cech. (KK)

●● Lived and worked in Cracow

●● Miss America, from the series: And Here Is My of an Illustrated Weekly  
[Miss Ameryka, z cyklu: A to projekt mój tygodnika ilustrowanego],1933. 
photocollage, paper, 30.5 x 28.5 cm 
Muzeum Sztuki, Łódź

Podsadecki’s photomontages from the 1930s are an intriguing example of a transition from an avant-
-garde position to reaching a mass audience. The artist, initially connected with the Cracow avant-garde 
magazine Zwrotnica, and with the Praesens group (between 1926 and 1928), began working in 1928 with 
a popular press concern called Ilustrowany Kurier Codzienny, and started publishing his photomontages 
in their magazines. Miss America… is one of the works created in that period. Its schematic composition, 
referring to the constructivist style, provide a frame for a fantastic anecdote. Stories about the cities of the 
future, spun by Podsadecki, are in fact filled with borrowings from mass culture of the West, from “exotic” 
motifs, even clichés. They are kaleidoscopic images where, in the thicket of popular motifs, the artist’s fa-
scination with both the language of the avant-garde and the iconosphere of contemporary the metropolis 
can be found. Podsadecki does not ”quote” big city life as much as its popular image: he condenses it and 
gives it caricatured features. (KK)
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PIPILOTTI RIST (UR. 1962)

●● Żyje i pracuje w Zurychu i Somerset.

●● Marina, 1994 r. 
instalacja audio-video, muszla z wbudowanym moniotrem LCD, poduszka aksamitna, metalowy stojak, 
wysokość ok. 90 cm 
Fundacja Kunst Heute, Kunstmuseum Bern 
Foto: Helge Mundt, dzięki uprzejmości artystki, Hauser & Wirth and Luhring Augustine

Pipilotti Rist eksploruje temat cielesności łącząc typowe dla sztuki feministycznej elementy dosadne i szokujące 
z poetycką symboliką. W muszli o pełnym wdzięku kształcie, budzącym skojarzenia z przepychem alegorycz-
nego malarstwa dawnych mistrzów, artystka umieściła ekran. Wyświetlane na nim bajkowe obrazy, to sceny 
rozgrywające się we wnętrzu muszli – przenikające się ujęcia krwi na kobiecym ciele. Praca wydaje się refleksją 
nad kobiecością, jej społeczno-kulturowym odbiorem – pomiędzy uosobieniem piękna i czaru, a wywołującą 
wstręt nieczystością przypisywaną krwi miesięcznej. Jednocześnie Marina przywołuje skojarzenie z morzem – 
początkiem życia, symbolicznym żywiołem namiętności, kobiecości i macierzyństwa. Krew, mimo odrazy, jaką 
budzi, ma tu niejednoznaczny sens, staje się także znakiem płodności i odnowy. Ciało kobiece ukazane jest 
w tej pracy w całej swej ambiwalencji – słabości, wstydliwości, urodzie i mocy przekazania życia. (AN)

●● Lives and works in Zurich and Somerset.

●● Marina, 1994. 
audio video installation,1 shell with little built-in LCD monitor, on velvet pillow on metal stand with sound, 
height ca. 90 cm 
Kunst Heute Foundation Kunst Heute, Kunstmuseum Bern 
Photo: Helge Mundt, courtesy the artist, Hauser & Wirth and Luhring Augustine

Pipilotti Rist explores the theme of corporeality by combining blunt and shocking elements typical of feminist 
art with poetic symbolism. The artist placed a screen in a gracefully shaped sea-shell bringing to mind the 
exuberance of the allegorical paintings of the old masters. The screen shows fairy tale images – scenes taking 
place in the sea-shell: permeated with images of blood on a woman’s body. The work seems to be a reflection 
on femininity, its socio-cultural reception: between the embodiment of beauty and charm and the repulsive 
impurity ascribed to menstrual blood. At the same time Marina brings about associations with the sea – the 
origin of life, the symbolic element of passion, femininity and maternity. The blood, despite the repulsion it 
evokes, has an ambiguous meaning here: it becomes a symbol of fertility and regeneration. The female body 
presented in this work is full of ambivalence – weakness, shyness, beauty and the power of giving life. (AN)
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MICHAEL SANDLE (UR. 1936)

●● Żyje i pracuje w Londynie.

●● Succubus – Demon [Succubus], 1966 r. 
fibreglas, żywica poliestrowa, 192 x 123 x 25 cm 
Kolekcja Mateusza Grabowskiego, Muzeum Sztuki w Łodzi

Według późnośredniowiecznych legend succubus – lub polskiej wersji sukkub – to demon przybierający 
postać nieziemsko pięknej kobiety, który pojawia się w snach, by uwodzić mężczyzn. Obcowanie z suk-
kubem miało skutkować pogorszeniem zdrowia lub nawet śmiercią. Celem demona było wykradzenie 
męskiego nasienia i pozbawienie ofiary energii życiowej. Temat podjęty w płaskorzeźbie jest charakte-
rystyczny dla twórczości Michaela Sandle, który obficie czerpie z bogatego repertuaru dawnych symboli 
i przedstawień, wykorzystywanych niegdyś w realizacjach rzeźbiarsko-architektonicznych, a współcze-
śnie nieco zapomnianych. Sandle, znany przede wszystkim jako twórca pomników kommemoratywnych, 
często nawiązuje do późnogotyckich i wczesnorenesansowych rozwiązań rzeźbiarskich. Co równie 
ważne, stale powraca do takich problemów jak wojna i poczucie strachu, nietrwałość, śmierć i poczucie 
przemijania. Również Succubus, który przywołuje pamięć niszczycielskiego demona, budzi w widzu lęk 
i skłania do refleksji nad kruchością ludzkiego życia. (PS)

●● Lives and works in London.

●● Succubus, 1966. 
fibreglass, polyester resin, 192 x 123 x 25 cm 
Mateusz Grabowski’s Collection, Muzeum Sztuki, Łódź

According to late medieval legends the succubus is a demon appearing in dreams as a divinely beautiful 
woman to seduce men. Communing with a succubus was supposed to result in deteriorating health or 
even death. The demon’s aim was to steal semen, depriving the victim of life force. The theme tackled in 
this low relief is characteristic of Michael Sandle’s work which is frequently inspired by old symbols and re-
presentations previously used in sculpture and architecture and now somewhat forgotten. Sandle, known 
foremost for commemorative monuments, frequently refers to late-Gothic and early-Renaissance sculp-
ture solutions. What is equally important, he constantly returns to such issues as war and fear, transitory 
nature, death and a sense of passing. This is also the case in Succubus, evoking the destructive demon 
awakes a sense of fear and makes the audience reflect on the fragility of human life. (PS)
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JADWIgA SAWICKA (UR. 1959)

●● Żyje i pracuje w Przemyślu. 
Lives and works in Przemyśl.

1. Cykl Ubrania – Garnitur czarny / Clothes series – Black Suit, 2004-2005. 
fotografia cyfrowa, barwna / colour digital photograph, 135 x 88,5 cm

2. Cykl Ubrania – Spódnica czerwona / Clothes series – Red Skirt, 2005. 
fotografia cyfrowa, barwna / colour digital photograph, 135 x 88,5 cm

3. Cykl Ubrania – Spodnie białe / Clothes series – White Trousers, 2005. 
fotografia cyfrowa, barwna / colour digital photograph, 135 x 88,5 cm

4. Cykl Ubrania – Zestaw czerwono-czarny / Clothes series – Red-Black Set, 2005. 
fotografia cyfrowa, barwna / colour digital photograph, 135 x 88,5 cm

5. Cykl Ubrania – Sukienka srebrna / Clothes series – Silver Dress, 2005. 
fotografia cyfrowa, barwna / colour digital photograph, 135 x 88,5 cm 
depozyt Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych / a deposit of the Łódź Zachęta Fine Arts Society

Ubranie jest dla Jadwigi Sawickiej narzędziem presji społecznej, wyznacza ono front walki między tym co 
społeczne, a tym co osobiste. 
Autorka tworzyła ich modele z plasteliny, malowała na płótnie, dokumentowała je także fotograficznie. 
Ubranie może być zarówno narzędziem utrwalania unifikującej normy społecznej, jak i dobrowolnie za-
kładaną maską, idealizującą wizerunek człowieka, skrojoną na miarę zasobności portfela i indywidualne-
go gustu. W obu przypadkach ukrywa ono koślawość tego, co cielesne, a także niezgrabność tego, co 
w środku – emocji, lęków, pragnień i frustracji. Owa ułomność ciała ujawnia się w pustce prostych, trochę 
wygniecionych ubrań bezwładnie wiszących na neutralnym tle. W podobnej roli artystka stawia w swoich 
obrazach słowa – także znajdujące się na styku prywatnego z publicznym. Fragmenty znalezionych lub 
zasłyszanych zdań, celowo niechlujnie zakomponowane i wyrwane z kontekstu, tracą zdolność przeka-
zywania informacji. Zarówno ubrania jak i słowa w pracach Sawickiej konfrontują nas z nieuchronnym 
banałem i niedoskonałością codzienności. (AN)

For Jadwiga Sawicka clothing is a tool of social pressure, it delineates the frontline of a fight between the 
social and the personal. 
The artist made models of clothes from plasticine, painted them on canvas and documented them in 
photographs. Clothing can both be a tool to perpetuate a unifying social norm and a willingly worn mask 
idealising the image of a man, tailored according to material status and individual tastes. In both cases 
it conceals the crookedness of the body and the inadequacy of whatever is inside: emotions, fears, 
desires and frustrations. The deformity of the body is revealed in the emptiness of the simple slightly 
crumpled clothes inertly hanging against a neutral background. She ascribes a similar role to words in 
her images as they also occupy a place where the private and the public meet. Fragments of discovered 
or eavesdropped sentences, intentionally arranged sloppily, taken out of the context lose the capacity of 
transmitting information. Both clothes and words in Sawicka’s works, lead to a confrontation with unavo-
idable banality and the imperfect character of everyday life. (AN)
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ALINA SZAPOCZNIKOW (1926–1973)

●● Żyła i pracowała w Warszawie i Paryżu.

●● Piękna kobieta, 1956 r. 
terrakota, 52 x 31 x 37 cm 
Muzeum Sztuki w Łodzi 

Alina Szapocznikow studiowała w drugiej połowie lat 40. XX w. w Pradze i w Paryżu. Po powrocie do Pol-
ski w 1951 r. rzeźbiarka zaangażowała się w zadekretowany dwa lata wcześniej realizm socjalistyczny. 
Wykonała wówczas Pomnik przyjaźni polsko-radzieckiej, ukazujący żołnierzy dwóch narodów w brater-
skim uścisku, jednak dość szybko rozczarowała się socrealizmem. Piękna kobieta bardzo dobrze wpisuje 
się w następny okres jej twórczości, kiedy na fali Odwilży czyli odgórnej liberalizacji kultury i sztuki, wła-
dza zwiększyła zakres swobody zarówno, co do treści, jak i formy prac plastycznych. Dlatego w rzeźbie 
Szapocznikow z propagandy politycznej akcent pada na afirmację młodzieńczej witalności w codzien-
nym życiu. Popiersie kobiety, unoszącej ręce w geście związywania włosów, staje się polem poszuki-
wań formalnych. Zamiast akademickiej poprawności cechuje je bardzo sumaryczna figuracja. Jest ona 
uchwytna zwłaszcza w sprowadzeniu głowy i piersi kobiety do trzech kul oraz w wydatnym wydłużeniu jej 
szyi. (PS)

●● Lived and worked in Warsaw and Paris.

●● Beautiful Woman [Piękna kobieta], 1956. 
terracotta, 52 x 31 x 37 cm 
Muzeum Sztuki, Łódź

Alina Szapocznikow studied in Prague and Paris in the second half of the 1940s. Having returned to 
Poland in 1951 she became involved in Social Realism as proclaimed two years before. During this 
period, she made The Monument of Polish-Soviet Friendship, presenting soldiers of the two nations in 
a friendly embrace. However she quickly became disillusioned with Social Realism. Beautiful Woman 
perfectly exemplifies the following period of her work, when during the thaw a top-down liberalisation of 
arts and culture was introduced by authorities who allowed for more freedom in the form and content of 
artistic work. This is why the accent shifts in Szapocznikow’s sculpture towards an affirmation of youthful 
vitality in everyday life. The bust of a woman lifting her arms while tying her hair back becomes a field of 
formal questions. Instead of academic correctness there is summary figuration. This is visible in reduction 
of the woman’s head and breasts to the shape of three spheres and the significant lengthening of her 
neck. (PS)
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ALINA SZAPOCZNIKOW (1926–1973)

●● Żyła i pracowała w Warszawie i Paryżu.

●● Trudny wiek, 1956 r. 
gips patynowany, 189 x 59 x 38 cm 
Muzeum Sztuki w Łodzi

To nie tylko akt – Trudny wiek stanowi także afirmację ludzkiej godności i mocy w obliczu ponurych re-
aliów powojennej rzeczywistości.
Alina Szapocznikow, podobnie jak współcześni jej młodzi twórcy, szukała sposobu na przełamanie jedno-
wymiarowego ujęcia tematów społecznych w sztuce. W tym wykonanym z brązu akcie młodej kobiety, na-
szą uwagę zwraca zaledwie budząca się seksualność. Piękno sylwetki jest dopełnione przez buntowniczą 
pewność siebie. Duma, wyrażona postawą tej kobiety, zdaje się rzucać wyzwanie światu zniszczonemu 
przez wojnę. W kompozycji stanowczość i godność przedstawionej postaci zostały wzmocnione przez 
wydłużenie szyi oraz nadanie rzeźbie wymiarów przekraczających przeciętny wzrost kobiety – mająca 
niemal 190 cm praca góruje nad zwiedzającymi. Uroda i witalność dziewczęcego ciała są zarazem wyra-
zem budzącej się młodzieńczej siły charakteru. (AN)

●● Lived and worked in Warsaw and Paris.

●● Difficult Age [Trudny wiek], 1956. 
patinated plaster, 189 x 59 x 38 cm 
Muzeum Sztuki, Łódź

This is not a mere nude – Difficult Age is also an affirmation of human dignity and power in the face of the 
grim reality of the post-war world.
Alina Szapocznikow, similarly to her young artist contemporaries, looked for a way to break the one-di-
mensional representation of social themes in art. In this bronze-cast nude our attention is drawn to the 
awakening sexuality. The beauty of the figure is supplemented with a sense of rebellious self-confidence. 
The pride expressed by the posture of the woman seems to challenge a world destroyed by war. The 
firmness and dignity of the figure are emphasised by the elongation of her neck, and in extending the size 
of the sculpture beyond the measurements of an average woman: the 190-centimeter tall figure towers 
over the audience. The beauty and vitality of the girl’s body are an expression of the awakening strength 
of her personality. (AN)


