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Mija dekada od ogłoszenia Narodowego Programu Kultury „Znaki Czasu” i powołania 
w jego ramach Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Z tego względu prezentowana 
w Muzeum Sztuki wystawa to zarówno podsumowanie działalności Łódzkiego Towarzystwa, 
jak i przyczynek do rozważań nad efektami zainicjowanego dziesięć lat temu programu. Na 
towarzyszącą jej publikację składają się zatem nie tylko pełen katalog zgromadzonych przez 
Łódzkie Towarzystwo dzieł, ale także teksty poświęcone założeniom i historii „Znaków Czasu”.

Spośród wielu celów i zadań owego programu za priorytetowy łódzka Zachęta 
uznała stworzenie kolekcji sztuki współczesnej. Przyjęte wówczas założenia brzmiały 
następująco: „Wobec wielości i różnorodności form i postaw artystycznych w sztuce 
ostatniego ćwierćwiecza zrezygnowano z koncepcji tworzenia kolekcji jednorodnej 
formalnie, warsztatowo lub tematycznie, także kolekcji o charakterze autorskim, natomiast 
zdecydowano się na tworzenie kolekcji «historycznej», tj. kolekcji sztuki określonego 
czasu. Łódzka kolekcja obejmować ma dzieła artystów polskich powstałe w przybliżeniu 
w ostatnich piętnastu latach. Kolekcja ma mieć charakter zdecydowanie uniwersalny, tj. 
ma reprezentować swój czas w całej swojej wielobarwności i różnorodności; z jednej strony 
bez preferowania jakichkolwiek tendencji i nurtów, jednak ze szczególnym uwzględnieniem 
sztuki progresywnej i multimedialnej. […] Szukając adekwatnego określenia profilu kolekcji – 
współczesna czy nowoczesna – postawiono na pierwsze wyrażenie ze znaczącymi elementami 
drugiego. Biorąc jednak pod uwagę szczególną i wyjątkową w skali kraju sytuację w Łodzi 
(istnienie od międzywojnia kolekcji sztuki nowoczesnej, której charakter do dziś utrzymuje 
i kontynuuje łódzkie Muzeum Sztuki) Łódzkie Towarzystwo uznało za cel nadrzędny 
stworzenie kolekcji komplementarnej do już istniejących zbiorów łódzkich, przy zachowaniu 
pełnego szacunku dla ich profilu. […] W tej sytuacji kolekcja Łódzkiego Towarzystwa Zachęty 
Sztuk Pięknych – nie przesądzając o jej dalszych losach – stanowić może bądź jednorodną, 
zwartą kolekcję, będącą obrazem polskiej sztuki współczesnej przełomu wieków XX i XXI, 
bądź też uzupełnić istniejące w Łodzi zbiory publiczne (szczególnie Muzeum Sztuki w Łodzi). 
Chcąc wykluczyć ewentualną pokusę lokalnej tendencyjności lub, co gorsze, manipulacji 
przy tworzeniu kolekcji, Łódzkie Towarzystwo Zachęty zdecydowało, by to nie członkowie 
Towarzystwa dokonywali wyboru autorów i dzieł do kolekcji. W konsekwencji więc 
postanowiono powołać neutralną komisję ekspercką, ażeby maksymalnie zobiektywizować 
proces tworzenia kolekcji i zagwarantować jej merytorycznie wysoką jakość”.  (cytat za: 
Założenia programowe, dokument wewnętrzny Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych, 2004).

Zwieńczeniem pierwszego etapu działalności Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych była pamiętna wystawa Śniadanie w Muzeum, otwarta w październiku 2006 roku 
w Muzeum Sztuki. W jej ramach zaprezentowano tworzony przez dwa lata zbiór nazwany 
dla celów porządkowych Kolekcją 1., inaugurując tym samym zapowiadaną wcześniej bliższą 
współpracę z Muzeum. Jej zacieśnienie nastąpiło w 2008 roku, kiedy to siedziba Zachęty 
została przeniesiona do gmachu Muzeum, a ponadto między obiema stronami została 
podpisana oficjalna umowa o współpracy. Na jej podstawie Kolekcja 1., jak i tworzona 
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sukcesywnie Kolekcja 2. przekazane zostały Muzeum Sztuki w bezterminowy depozyt, stając 
się wartościowym uzupełnieniem jego zbiorów. Zniesiony został tym sposobem dylemat 
nurtujący wiele innych regionalnych Towarzystw powołanych w ramach „Znaków Czasu”, 
a sprowadzający się do pytania: czy tworzone kolekcje winny być jednorodnymi, rozwijanymi 
w zgodzie z własną logiką całościami, czy też uzupełnieniem istniejących zbiorów. W Łodzi 
okazało się, że można i jeden, i drugi cel realizować równocześnie.

Od 2008 roku Towarzystwo prowadzi swoją działalność w ścisłym porozumieniu 
z Muzeum Sztuki. Dotychczasowa linia programowa nadal jest przy tym kontynuowana, co 
wynika z przekonania o jej istotności również w kontekście programu łódzkiego Muzeum. 
W poszerzaniu kolekcji szczególny nacisk kładzie się na pozyskiwanie dzieł odnoszących się do 
dwóch kręgów tematycznych. Pierwszy z nich obejmuje kwestie związane z eksplorowaniem 
cielesności i seksualności, rozumianymi jako przestrzenie konstruowania i dekonstruowania 
tożsamości. Drugi to obszar wielowątkowego dialogu prowadzonego przez współczesnych 
artystów z historią sztuki, jej konwencjami, ikonicznymi dziełami, a także z jej społecznym 
statusem. Towarzystwo stara się pozyskiwać prace twórców podejmujących te zagadnienia 
i będących jednocześnie kluczowymi postaciami współczesnej sztuki polskiej. Tym sposobem 
kolekcja staje się, poza wszystkim, również swego rodzaju kroniką widzianej z łódzkiej 
perspektywy historii sztuki ostatniego dwudziestolecia.  

Warto zaznaczyć, że za sprawą współpracy z Muzeum Sztuki Towarzystwo może 
realizować jedno ze swoich pierwszych i głównych zadań, którym jest upowszechnianie 
i promocja współczesnej twórczości artystycznej. Ta kulturotwórcza misja może być 
realizowana, ponieważ gromadzone zbiory nie znikają całkowicie w magazynach, ale są 
(przynajmniej ich część) nieustająco eksponowane, bądź to w ramach stałej ekspozycji 
Muzeum Sztuki, bądź też wchodząc w skład organizowanych lub współorganizowanych 
przez nie wystaw czasowych. Dzięki temu publiczności dane jest cieszyć się bezpośrednim 
kontaktem z dziełami z kolekcji łódzkiej Zachęty niemal bez przerwy.

 Okolicznościowy charakter niniejszej wystawy to dobra okazja, by podziękować tym, 
którzy wspierali łódzkie Towarzystwo w jego niezwykle owocnej działalności. Wdzięczność 
należy się wszystkim, których dobra wola, otwartość i hojność przyczyniły się do powstania 
tej wyjątkowej kolekcji, a w pierwszej kolejności – panu Waldemarowi Dąbrowskiemu, 
ministrowi kultury w latach 2002–2005, inicjatorowi programu „Znaki Czasu”, a także 
pierwszemu darczyńcy łódzkiej Zachęty. Wyrazy wdzięczności kierujemy także do firm, 
instytucji, organizacji oraz osób prywatnych, za sprawą których mogła zostać zrealizowana 
zarówno wystawa prezentująca dorobek Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, jak 
i niniejsza książka.
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—
Bernard Kepler, President of the Łódź Association for the Encouragement of Fine Arts
Jarosław Suchan, Director of the Muzeum Sztuki in Łódź          
translated by Agnieszka Grochulska
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A decade has passed since the National Culture Programme “Signs of the Times” was 
announced and the Łódź Association for the Encouragement of Fine Arts, the Łódź “Zachęta,” 
was established within its framework. So, the exhibition put on in the Muzeum Sztuki sums 
up the activity of the Łódź Association while encouraging reflection on the effects and results 
of the programme initiated ten years ago. The publication associated with this event includes 
not only the complete catalogue of the artworks collected by the Łódź Association, but also 
texts regarding the assumptions and history of “Signs of the Times.”

From among the many purposes and tasks of the programme, the Łódź Association 
considered creating the collection of contemporary art to be the foremost. Assumptions 
adopted at that time read as follows: “In the face of the multiplicity and diversity of artistic 
postures and forms represented in the art of the last quarter of a century, the concept 
of creating a collection congeneric from the point of view of form, technique or theme, 
including author collections, was rejected in favour of establishing a ‘historical’ collection, 
i.e. the collection of art from a given time. The Łódź collection is to include pieces by Polish 
artists created in the course of the last fifteen years. The assemblage has to be universal in 
character, i.e. it has to represent its time in its whole diversity; on the one hand, it should 
not give preference to any tendency or direction, yet with special inclusion of progressive 
and multimedia art. (…) In looking for an adequate definition of the collection profile – 
contemporary or modern – weight is put on the former with significant elements of the latter. 
Taking into consideration the special and unique situation of Łódź from a national perspective 
(the collection of contemporary art dating back to the interwar period, the character of which 
has been preserved and continued by the Muzeum Sztuki in Łódź), the Łódź Association 
considered creating a supplemental set to the existing collections, respecting their profile, 
to be the superior and primary purpose. (…) In view of the situation, the collection of the 
Łódź Association for the Encouragement of Fine Arts – with no foregone conclusion – may 
constitute either a homogeneous, compact collection, a picture of Polish contemporary art 
towards the end of the 20th and at the beginning of the 21st century, or it may complement 
the public collections in Łódź (especially in the Muzeum Sztuki in Łódź). To avoid and to 
exclude any possible trend directed towards local tendencies or, even worse, manipulations 
in establishing the collection, the Łódź Association for Encouragement of Fine Arts decided to 
exclude members of the Association from selecting authors and artworks for the collection.

Consequently, a separate council of experts was appointed in order to guarantee 
objectivity of the process of collection creation and substantially high quality.” (quoted from: 
Założenia programowe, Programme Guidelines, internal document of the Łódź Association for 
the Encouragement of Fine Arts, 2004). 

The first stage of the activity of the Łódź Association for the Encouragement of Fine 
Arts was the memorable exhibition Luncheon on the Grass, opened in October 2006 in the 
Muzeum Sztuki. Collection 1. was put on exhibition then, the result of two years of work, 
which was the beginning of closer co-operation with the museum, as earlier announced. 
Closer links followed in 2008, when the office of the Zachęta moved to the Muzeum Sztuki 
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building and an official cooperation agreement between the two institutions was concluded. 
As a consequence, Collection 1. and Collection 2. were bequeathed to the Muzeum Sztuki as 
a perpetual deposit – a valuable supplement to the museum’s collection. Thus, the dilemma 
that troubled many other regional associations established within the framework of the 
programme “Signs of the Times,” namely whether or not the established collections should 
be homogeneous units developed in accordance with their own logic or rather addenda to 
existing collections, was eliminated. In Łódź, achievement of both these purposes turned out 
to be possible. 

Since 2008, the Association has acted in close understanding with the Muzeum Sztuki. 
The previously adopted programme line has been continued, a confirmation of its importance 
relating to the programme of the Łódź museum. The growth of the collection has been typified 
by attention paid to the acquisition of oeuvres relating to two thematic spheres. The first 
one explores issues related to the body and sexuality understood as spaces for constructing 
and deconstructing identity. The other one is the field of multi-layer discourse undertaken 
by contemporary artists with the history of art itself, its conventions and its iconic oeuvres 
as well as its social status. The association has worked towards acquiring works of artists 
who deal with these questions and are key personalities on the Polish art scene. Thus, the 
collection has grown to become, above all, a kind of chronicle record taken down from the 
perspective of Łódź as well as the history of art in the last two decades. 

Worth noting is the fact that the Association, through the co-operation with the 
Muzeum Sztuki, has been able to achieve one of the main tasks assumed from the very 
beginning, that is, the wide-spread promotion of contemporary art. This culturally 
enhancing mission can be successful because the assembled sets are not lost to view in storage 
rooms, but are, in part at least, put on show, either within the framework of the permanent 
exhibition of the Łódź museum or as temporary displays organized or co-organized by the 
museum. So, the public can enjoy unbroken direct contact with the selected artworks from 
the collecting activities of the Łódź Zachęta.

The occasion of the present exhibition is a suitable opportunity to express gratitude to 
those who have supported the Łódź Association in its very productive activity. Our expression 
of thanks is directed to all those whose good will, understanding, and generosity contributed 
to establishing this unique collection, first of all to Mr Waldemar Dąbrowski, Minister of 
Culture and National Heritage in 2002–2005, initiator of the Programme “Signs of the Times” 
and the first financial patron of the Łódź Zachęta. Our gratitude is also directed to companies, 
institutions, and organizations as well as to private persons whose support allowed the 
organization of this exhibition showing the achievements of the Łódź Association for the 
Encouragement of Fine Arts as well as the publication of the present book.
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zaChęta 
DO muzeum
—
Grzegorz Musiał
Kurator kolekcji Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
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Kolekcje 1. i 2. Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych powstały w ramach 
Narodowego Programu Kultury „Znaki Czasu” 2004–2013. Głównymi założeniami programu 
było stworzenie lokalnych kolekcji sztuki współczesnej w wielu miastach w Polsce, a także 
realizowanie różnego typu programów edukacyjnych. Jednocześnie ideą Ministerstwa Kultury 
było zaangażowanie w realizację programu instytucji pozarządowych, osób prywatnych 
i lokalnych samorządów. W przypadku Łodzi samorząd nie włączył się do realizacji programu, 
natomiast w wielu innych miastach poważne zaangażowanie lokalnych władz stworzyło 
korzystne warunki nie tylko do powstania samych kolekcji sztuki, ale również miejsc do ich 
eksponowania. Modelowym przykładem może być Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, 
powstałe już w 2007 roku, czy późniejsze Muzeum Współczesne we Wrocławiu, które jest 
również siedzibą wrocławskiej Zachęty. 

Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych powstało w 2004 roku z inicjatywy kilku 
osób związanych ze środowiskiem artystycznym: Lecha Leszczyńskiego, menadżera kultury 
i koordynatora programu „Znaki Czasu”, Bernarda Keplera, wieloletniego dyrektora Biura 
Wystaw Artystycznych w Łodzi, Grzegorza Musiała, dyrektora Galerii 86 i byłego kuratora 
Muzeum Sztuki. Inicjujące działalność towarzystwa spotkanie miało miejsce w kultowej 
Cafe Verte. Już wtedy postanowiono o stworzeniu kolekcji komplementarnej  wobec kolekcji 
Muzeum Sztuki, związanej z jej historycznym i artystycznym kontekstem, która w przyszłości 
mogłaby stanowić integralną część zbiorów Muzeum. Zdecydowano również, że ma ona 
reprezentować swój czas, czyli przełom XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem 
nowych mediów. Pierwsza prezentacja kolekcji, która miała miejsce na wystawie Śniadanie 
w Muzeum w 2006 roku, pokazała, jak bliskie są związki współczesnych i historycznych 
awangard. 

Koncepcja ta zdecydowanie wyróżniała łódzką kolekcję na tle innych, które były 
budowane jako autonomiczne kolekcje, w założeniu stanowiące zaczątki przyszłych muzeów 
sztuki nowoczesnej. Aby zagwarantować najwyższą merytoryczną jakość pozyskiwanych prac 
powołano komisję ekspertów, w skład której weszli krytycy i historycy sztuki: Dorota Jarecka, 
Dorota Monkiewicz, Maria Morzuch, Grzegorz Musiał, Paweł Sosnowski, a od 2007 roku także 
Jarosław Suchan – dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi. 

Zdecydowanie określony kontekst i współpraca z Muzeum miały istotny wpływ na 
wybór artystów i prac do kolekcji. Szczególnym zainteresowaniem obdarzono artystów, którzy 
tworzą prace świadomie wykorzystujące możliwości zapisu cyfrowego, wideo, tworzących 
instalacje i prace akustyczne. Ważne było również pozyskanie prac, które wyraźnie odwołują 
się do miejsc lub zdarzeń artystycznych zaistniałych w Łodzi. Ważnym kryterium był również 
kontekst historyczny uwzględniający wcześniejsze dokonania artystów awangardowych – 
dzięki którym powstała kolekcja grupy „a.r.” – a także tradycje samego Muzeum, które jako 
pierwsze w Polsce powołało w 1977 roku Dział Fotografii i Technik Audiowizualnych – w jego  
ramach z czasem powstało m.in. archiwum prac wideo i filmów eksperymentalnych. 

Historia zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi stanowi fenomen na skalę światową. 
Inicjatywa zorganizowania Muzeum zrodziła się wśród samych artystów i sięga roku 1929, 
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kiedy to Władysław Strzemiński powrócił do wcześniejszej idei stworzenia w Polsce pierwszej 
międzynarodowej kolekcji sztuki nowoczesnej, która poza walorem plastycznym spełniałaby 
funkcję dydaktyczno-społeczną, kształtując w nowoczesny sposób przyszłego odbiorcę. To 
właśnie ta pierwsza kolekcja z 1931 roku, na którą składały się dzieła najwybitniejszych 
artystów pierwszej polowy XX wieku, dała początek historii gromadzenia zbiorów w łódzkim 
Muzeum Sztuki. W ciągu następnych osiemdziesięciu lat nastąpiło kilka przełomowych 
wydarzeń, które wzbogaciły i uzupełniły pierwszą kolekcję, tworząc konstrukcję zbiorów 
systematycznie obudowywaną zakupami kolejnych dzieł. 

W 1975 roku londyński aptekarz i właściciel galerii Mateusz Grabowski ofiarował 
Muzeum zbiór 238 prac reprezentujący młodą sztukę brytyjską, a w nim prace tak znanych 
artystów, jak: Bridget Riley, Derek Boshier, Michael Kidner. 

W 1981 roku Joseph Beuys zorganizował Polentransport i przekazał Muzeum  w darze 
archiwum swoich prac liczące około 1200 pozycji. Rok później miała miejsce akcja 
zorganizowana z inicjatywy Anki Ptaszkowskiej i Pontusa Hultena Echange entre artistes 1931–1982. 
Pologne-USA. Dzięki niej trafiło do Muzeum 36 dzieł współczesnych twórców amerykańskich. 

Kolejną kolekcją potwierdzającą trwałość tradycji zapoczątkowanej przez grupę „a.r” był 
zbiór 41 prac artystów polskich i zagranicznych pozyskany w 1986 roku z inicjatywy Janusza 
Głowackiego, Ewy Mikiny i Grzegorza Musiała z okazji jubileuszu 20-lecia pełnienia przez 
Ryszarda Stanisławskiego funkcji dyrektora. 

Kolekcja łódzkiej Zachęty gromadzona w latach 2006–2011, jest od 2007 roku deponowana 
w Muzeum Sztuki w Łodzi, któremu zostanie w 2013 roku oficjalnie przekazana. Kolekcja ta 
znajduje swoje miejsce wśród zbiorów Muzeum, które reprezentują najbardziej progresywne 
działania w polskiej sztuce początku XXI wieku. Chociaż kolekcja ta nie została jeszcze do 
końca zweryfikowana przez krytyków – taka właśnie postawa charakteryzowała twórców 
kolekcji grupy „a.r.” – niewątpliwym jej walorem jest jej aktualność. 

Składa się ona z 67 prac 39 artystów wykonanych w różnych mediach: malarstwo, 
fotografia, projekty, multimedialne instalacje, obiekty. Chcąc w pewien sposób określić 
tożsamość tego zbioru na tle współczesnych wielowątkowych praktyk artystycznych kuratorzy 
zdecydowali o wyborze dwóch głównych wątków tematycznych charakterystycznych 
dla generacji artystów tworzących na przełomie XX i XXI wieku. Pierwszy poświęcony 
jest problemowi cielesności, seksualności, czy wreszcie tak aktualnemu tematowi jak 
poszukiwanie własnej tożsamości w czasach kultury globalnej, osłabiającej strategie 
indywidualnego rozwoju i pogłębiania tożsamości. Pojawia się on w pracach: Zbigniewa 
Libery, Zofii Kulik, Jadwigi Sawickiej, Dominika Lejmana. Drugi to wielowątkowy dyskurs 
z historią sztuki: Taste it Karola Radziszewskiego, a nawet z samym medium, jak w przypadku 
pracy Tomasza Ciecierskiego (panneau fotograficzne), Pawła Kwieka  (Awangarda bzy maluje) 
i próba znalezienia odpowiedzi na pytanie powtarzające się w realizacji grupy Azorro: Wszystko 
już było. Taka postawa jeszcze bardziej potwierdza wartość dokonań przeszłości i antycypuje 
współczesne działania w sztuce. Postawę krytyczną wobec najbardziej uznanego medium, 
jakim jest malarstwo, reprezentuje praca Ryszarda Waśki This image has been removed for security 
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reason, która jest współczesnym komunikatem internetowym wykonanym techniką olejną na 
płótnie. 

W kolekcji znajduje się również kilka prac, które w wyraźny sposób odwołują się 
do miejsc lub zdarzeń artystycznych zaistniałych w Łodzi lub dla których to miasto stało 
się bezpośrednią inspiracją. Spektakularną pracą zrealizowaną w pomieszczeniach 
magazynowych Muzeum Sztuki była sesja fotograficzna zrobiona przez Grupę Łódź Kaliska 
w 1999 roku. Powstały cykl fotograficzny w żartobliwy sposób reinterpretuje znane i cenione 
przez publiczność dzieła sztuki – w tym przypadku Śniadanie na trawie Édouarda Maneta i jego 
wersję wykonaną przez Alaina Jacqueta. Inną bardzo ważną realizacją związaną z miejscem 
jest Unik Cezarego Bodzianowskiego z 2004 roku. Jest to filmowy zapis akcji czytania 
fragmentów Teorii widzenia, fundamentalnej pracy teoretycznej Władysława Strzemińskiego, 
w dawnym gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, gdzie artysta wykładał 
w końcu lat 40. Równie znaczącą i symboliczną pracą jest wieloelementowa instalacja Roberta 
Kuśmirowskiego Łódź – Paryż, która ma charakter dziennika artystycznej pielgrzymki do Paryża 
rozpoczętej w Łodzi. 

„Jeśli kolekcja łódzkiej Zachęty obejmuje nomadyczne, płynne formy sztuki, to 
odpowiada na znaki współczesności w równie adekwatny sposób, jak przedwojenna kolekcja 
grupy »a.r.« w Muzeum Sztuki”, pisała w swoim eseju do pierwszej wystawy Dorota 
Monkiewicz. 

W kolekcji znajdują się prace: grupy Azorro, Krzysztofa Bednarskiego, Cezarego 
Bodzianowskiego, Bogny Burskiej, Agnieszki Chojnackiej, Artura Chrzanowskiego, Tomasza 
Ciecierskiego, Stanisława Dróżdża, Elżbiety Jabłońskiej, Zuzanny Janin, Igora Krenza, 
Zofii Kulik, Roberta Kuśmirowskiego, Konrada Kuzyszyna, Przemysława Kwieka, Natalii 
Lach-Lachowicz, Wojciecha Ledera, Dominika Lejmana, Zbigniewa Libery, grupy Łódź 
Kaliska, Katarzyny Kozyry, Roberta Maciejuka, Magdaleny Moskwy, Jacka Niegody, Anny 
Orlikowskiej, Leszka Paula, Wiktora Polaka, Karola Radziszewskiego, Joanny Rajkowskiej, 
Józefa Robakowskiego, Jadwigi Sawickiej, grupy Sędzia Główny, Janka Simona, Pawła Susida, 
Grzegorza Sztwiertni, grupy Twożywo, Ryszarda Waśki, Ewy Zarzyckiej, Alicji Żebrowskiej. 

Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować komisji ekspertów za merytoryczną 
współpracę, efektem której jest prezentowana kolekcja.
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the enCOuraGement
tO museum
—
Grzegorz Musiał
Curator of the Collection of the Association for the Encouragement of Fine Arts
translated by Ewa Wilmańska
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Collections 1. and 2. of the Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Łódź Association for 
the Encouragement of Fine Arts) appeared within the National Project “Znaki Czasu” (“Signes 
of the Times”) 2004–2013. The main assumption of this particular project was the creation of 
local collections of contemporary art in many Polish cities and also the realization of various 
types of educational programmes. At the same time, the idea of The Ministry of Culture was 
to involve non-governmental organizations, private individuals, and local governments. In 
the case of Łódź, the local government did not participate in the programme, in contrast to 
many other cities in Poland where the serious commitment of local governments created 
advantageous conditions not only for the appearance of art collections but also places for 
exhibitions. A model example can be the Centre of Contemporary Art in Toruń, established 
in 2007, or the Wrocław Contemporary Museum, which is also the main office of Wrocław’s 
Zachęta (encouragement).

The Łódź Zachęta Association was founded in 2004 at the initiative of people who were 
involved in the cultural environment: Lech Leszczyński, cultural manager and coordinator 
of the “Znaki Czasu” Project, Bernard Kepler, a long-standing director of the City Art Gallery 
in Łódź, Grzegorz Musiał, the director of  Gallery 86 and a former curator of the Muzeum 
Sztuki  (Museum of Art). The first meeting of the association took place in a “cult café,” the 
Café Verte. It was concluded that there is a need to create a collection complementary to the 
one exhibited in the Muzeum Sztuki, taking into account its historic and artistic context. 
In the future, this new collection could become an integral part of the Museum’s collection. 
The members decided that it should represent the current period, the end of the 20th century 
and the beginning of the 21st century, focusing mainly on new media. The initial presentation 
of the collection in 2006, with the exhibition Breakfast in the Museum, emphasized a close 
relationship between contemporary and historical avant-gardes.

The concept above  made a clear distinction between the Łódź collection and the others, 
which were built up like independent collections, establishing the origins for contemporary 
art museums in the future. In order to guarantee the highest quality of acquisitions, a special 
commission of experts was created. The commission’s members were critics and art historians 
such as Dorota Jarecka, Dorota Monkiewicz, Maria Morzuch, Grzegorz Musiał, Paweł 
Sosnowski, and, since 2007, also Jarosław Suchan – the director of the Muzeum Sztuki.

The clear context and the Muzeum’s cooperation had a tremendous influence on the 
choice of artists and works selected for the collection. The main emphasis was placed on 
artists who use digital recordings, create videos, or make installations and acoustic arts. 
Emphasis was placed on works involved in artistic events and places associated with Łódź. 
An important criterion involved taking the historical context into consideration along with 
the earlier accomplishments of avant-garde artists, thanks to whom the first collection by 
the “a.r.” group was created. The traditions of the Muzeum itself were also crucial as the 
Department of Photography and Multimedia Technology was established in 1977, as the first 
in Poland. The archive of video works and experimental films was created as a branch of the 
department.
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The history of the Muzeum’s collection in Łódź is a phenomenon of worldwide 
significance. The initiative for organizing the Museum was born among artists themselves 
and goes back to 1929, when Władysław Strzemiński decided to return to his earlier idea of 
creating the first international collection of contemporary art in Poland. The concept was 
that – apart from its artistic value – the collection would function in a social context and also 
educate the future viewer of art in a new, more modern way. This first collection, formed in 
1931, included works of the most distinguished and renowned artists of the first half of the 
20th century, thus setting the pattern for the collection of works in the Muzeum Sztuki. 

Over the next eighty years there were several breakthroughs that enriched and 
complemented the initial collection and also created the structure for the systematic purchase 
of new works for the collection.

In 1975 Mateusz Grabowski, a London pharmacist and owner of a gallery, gave the 
Muzeum the gift of 238 works representing young British art. Included in his gift were works 
by famous artists such as Bridget Riley, Derek Boshier, and Michael Kidner.

In 1981, Joseph Beuys organized Polentransport and gave the Muzeum an archive of his 
works consisting of 1,200 entries. A year later an action was initiated by Anka Ptaszkowska 
and Pontus Hulten: Echange entre artistes 1931–1982. Pologne–USA. Thanks to this initiative, the 
Muzeum obtained 36 works by contemporary American artists. 

The next collection confirming the permanence of the tradition established by the “a.r.” 
group was a set of 41 works by Polish and international artists obtained in 1986 by Janusz 
Głowacki, Ewa Mikina, and Grzegorz Musiał on the occasion of  director Ryszard Bonisławski’s 
20th anniversary. 

The collection gathered between 2006 and 2011 has been on deposit in the Muzeum 
Sztuki in Łódź starting in 2007. It will be officially presented to the Muzeum in 2013. This 
collection has its place among the Muzeum’s works that represent the most progressive 
activities in Polish art at the beginning of the 21st  century. Although the collection has not yet 
been subjected to the approval of art critics – who were part of the process characteristic of the 
creators of  the first collection by the  “a.r.” group – undoubtedly its virtue is its contemporary 
quality. The collection consists of 39 artists and 67 works in various media: painting, projects, 
photography, multimedia, installations, objects. 

In order to give the collection a more focused identity, the curators decided to select 
two main themes that are characteristic of the generation of artists working at the end of the 
20th and beginning of the 21st centuries. The first theme concerned aspects of physicality and 
sexuality, the examination of one’s identity in times of global culture, diminishing strategies 
for individual development and the deepening of individual identity. These ideas appear 
in works by Zbigniew Libera, Zofia Kulik, Jadwiga Sawicka, Dominik Lejman. The second 
main theme is a multi-layered discourse with the history of an art, e.g., Taste it by Karol 
Radziszewski, or even with the medium itself, as in the case of work by Tomasz Ciecierski 
(photographic panneau), Paweł Kwiek (Avant-garde Painting Lilacs), and an attempt to find an 
answer for repeated questions by the Azorro group: Everything has been done. Such an attitude 
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puts an emphasis on past accomplishments and anticipates modern actions in art. A critical 
approach towards a renowned medium like painting is represented in work by Ryszard Waśko 
in This image has been removed for security reason, which is a contemporary internet communication 
created with oil on canvas. 

In the collection we can find several works that have close connections with Łódź 
– with places and artistic events that were inspired by the city. A spectacular work was 
accomplished in the Art Museum’s warehouse – a photo session made by the Łódź Kaliska 
Group in 1999. A cycle of photographs in a witty manner reinterprets well-known works of 
art that are appreciated by audiences: in this case The Luncheon on the Grass by Édouard Manet 
and versions made by Alain Jacquet. Another very important realization in connection with 
location is Avoidance by Cezary Bodzianowski, dated 2004. It is a digital recording of the reading 
of fragments of Władysław Strzemiński’s fundamental theoretical work A Theory of Vision. 
The action of reading takes place in the old seat of the Academy of Fine Arts in Łódź, where 
Strzemiński was a lecturer at the end of the 1940’s. Worth mentioning is also a symbolic 
multi-element installation by Robert Kuśmirowski Łódź–Paris which has the character of an 
artistic pilgrimage to Paris that begins in Łódź. 

As Dorota Monkiewicz noted in her essay during the first exhibition of the new 
collection, “If nomadic, smooth forms of art emerge from the collection by the Łódź Fine Arts 
Association it definitely responds to contemporary signs in as adequate a way as the pre-war 
collection by the ‘a.r.’ group in the Muzeum Sztuki.”

In the collection are works of art by: 
Azorro Group, Krzysztof Bednarski, Cezary Bodzianowski, Bogna Burska, Agnieszka 

Chojnacka, Artur Chrzanowski, Tomasz Ciecierski, Stanisław Dróżdż, Elżbieta Jabłońska, 
Zuzanna Janin, Igor Krenz, Zofia Kulik, Robert Kuśmirowski, Konrad Kuzyszyn, Przemysław 
Kwiek, Natalia Lach-Lachowicz, Wojciech Leder, Dominik Lejman, Zbigniew Libera, Łódź 
Kaliska Group, Katarzyna Kozyra, Robert Maciejuk, Magdalena Moskwa, Jacek Niegoda, 
Anna Orlikowska, Leszek Paul, Wiktor Polak, Karol Radziszewski, Joanna Rajkowska, Józef 
Robakowski, Jadwiga Sawicka, Sędzia Główny Group, Janek Simon, Paweł Susid, Grzegorz 
Sztwiertnia, Twożywo Group, Ryszard Waśko, Ewa Zarzycka, Alicja Żebrowska.

I would like to thank the commission of experts very much for their close cooperation, 
which has resulted in the collection presented here. 
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„znaki Czasu”
— DOCenianie sztuki
—
Anna Saciuk-Gąsowska
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W 2004 roku Ministerstwo Kultury ogłosiło Narodowy Program Kultury „Znaki Czasu”, 
wpisany w Narodową Strategię Rozwoju Kultury na lata 2004–2013. Założeniem programu było 
tworzenie regionalnych kolekcji sztuki współczesnej, budowanych przez powołane w tym 
celu obywatelskie stowarzyszenia. Kolekcje te miały być zalążkiem interdyscyplinarnych 
centrów nowoczesności, gromadzących, przechowujących i udostępniających zakupione 
dzieła. W założeniach programu przewidziano także adaptację obiektów poprzemysłowych, 
rewitalizowanych i przekazywanych instytucjom kultury. Cele programu były szczytne: 
kolekcje miały wspomóc państwo przy tworzeniu warunków do upowszechniania i równego 
dostępu do dóbr kultury, wpływać na rozwój regionów, rozwój społeczności lokalnych, 
a w końcu rozwój turystyki kulturalnej. Program miał również wypromować sztukę 
współczesną, wskazać na jej niematerialną i materialną wartość, ułatwić budowanie rynku 
sztuki. Sama zaś sztuka miała wspomagać rozwój tożsamości narodowej i kulturowej. 
Inicjatorem programu był ówczesny minister kultury, Waldemar Dąbrowski. Program okazał 
się interesujący i do połowy 2005 roku w każdym województwie, z wyjątkiem podkarpackiego, 
powstało stowarzyszenie, które przy pomocy sponsorów i samorządów miało zebrać fundusze 
przeznaczone na zakup dzieł sztuki, Ministerstwo zobowiązało się dokładać drugie tyle. 

Obliczony na aktywność obywatelską, a nie instytucjonalną program dawał dużą 
swobodę zaangażowanym w tworzenie kolekcji podmiotom. Nie powstał jednolity statut 
dla towarzystw, nie został narzucony z góry żaden system działania. Ta swoboda i brak 
precyzyjnych uregulowań prawnych na początku budziły duże kontrowersje, zwłaszcza, że 
już sam fakt posiadania kolekcji przez nie instytucję generował różnego rodzaju problemy. 
Przede wszystkim dzieła zakupione w ramach programu stawały się własnością regionalnego 
towarzystwa, czyli tak naprawdę nie wiadomo, czy publiczną, czy prywatną. Pozyskane 
przy udziale środków publicznych, stawały się własnością osób prywatnych. Stawiano 
więc pytanie: co będzie się działo z dziełami, kiedy towarzystwo się rozwiąże? zostaną 
uwłaszczone? przekazane innemu podmiotowi? Kolejnym problemem wydawała się kwestia 
fizycznego zabezpieczenia prac: towarzystwa działały bez zaplecza w postaci magazynów, sal 
ekspozycyjnych, całej tej instytucjonalnej infrastruktury, jak konserwacja, zdjęcia, opisy, 
księgi inwentaryzacyjne. Wątpliwości rodziły się także w związku z formowaniem się przy 
towarzystwach rad ekspertów, które wybierały dzieła do zakupu. Wobec powszechnego 
przekonania, że w dziedzinie sztuk plastycznych każdy może być ekspertem, czy to fizyk, 
lekarz czy reżyser, już sam wybór ekspertów budził mnóstwo emocji, nie wspominając 
o dziełach. Jeszcze większe, tym razem bardziej uzasadnione, wątpliwości wypływały z faktu, 
że w radach ekspertów zasiadali znawcy, ale wśród nich także artyści, których prace mogły 
być zakupione do zbiorów, jak i marszandzi, którzy mogli czerpać ze sprzedaży dzieł wymierne 
korzyści. 

Najłatwiej było rozwiać wątpliwości dotyczące przechowania dzieł i ich ekspozycji. 
Przecież tzw. Zachęty (w większości przypadków przyjęła się nazwa regionalnego Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych, na wzór działającego warszawskiego) nie działały w próżni. 
Założone w dużych ośrodkach miejskich, bo w miastach wojewódzkich, opierały się w swych 
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działaniach o magazyny i sale ekspozycyjne istniejących placówek kultury. Pozostawanie dzieł 
w tych placówkach dało także pewność, że dzieła zostaną skatalogowane i nie „znikną” razem 
z towarzystwem, zwłaszcza, że w większości województw część funduszy na zakup prac dawał 
samorząd. 

Swoboda w budowaniu kolekcji dość szybko okazała się istotnym atutem – mimo 
powtarzających się w kilku z nich nazwisk tych samych artystów (na przykład grupa Azorro, 
Bogna Burska, Zbigniew Libera, Józef Robakowski czy Grzegorz Sztwiertnia), a nawet tych 
samych prac (Rzeczy, film Igora Krenza, został zakupiony przez Zachętę łódzką i katowicką), 
kolekcje różnią się od siebie znacząco, stanowiąc wiele możliwych odpowiedzi na pytanie, jak 
nadrobić wieloletnie zaniedbania w dziedzinie gromadzenia sztuki współczesnej. Kolekcje mają 
także wspólny rys – gromadzą sztukę przełomu XX i XXI wieku, głównie twórców polskich. 
W sumie więc tworzą dość reprezentatywny przegląd najważniejszych zjawisk w polskiej 
sztuce ostatniego dwudziestolecia. Wyjątkiem jest tu kolekcja wielkopolska, która zaczęła od 
kupowania, złożonych następnie w depozycie w Muzeum Narodowym w Poznaniu, dzieł takich 
klasyków XX wieku, jak Alina Szapocznikow, Andrzej Wróblewski czy Roman Cieślewicz. 

Łącznie powstało 15 regionalnych Zachęt, w każdym z miast wojewódzkich i dodatkowo 
w Częstochowie, a z wyłączeniem Rzeszowa1. W większości mają swoje strony internetowe, 
wydają katalogi, istnieje również serwis ArtKontakt (www.artkontakt.pl), założony przez 
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, niestety od dawna nieuzupełniany nie daje 
wiedzy o zgromadzonych zbiorach ani o tym, gdzie można (czy można?) je zobaczyć. Część 
kolekcji ma już swoje stałe siedziby: pierwsze było Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu 
w Toruniu, otwarte w 2008 roku dla publiczności. Był to pierwszy budynek wypełniający 
założenia programu Ministerstwa Kultury „Znaki Czasu” i jednocześnie pierwszy, całkowicie 
od podstaw wybudowany w Polsce po II wojnie światowej obiekt poświęconym sztuce 
współczesnej. Częstochowa swojemu Regionalnemu Towarzystwu Zachęty Sztuk Pięknych 
przekazała odrestaurowany budynek dawnej konduktorowni dworca kolei warszawsko-
wiedeńskiej (www.konduktorownia.eu). Nie wszystkie kolekcje zresztą takiej siedziby 
potrzebowały – kolekcja Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych jest ściśle związana 
z Galerią Arsenał w Białymstoku i tam jest przechowywana i prezentowana, prace z tej 
kolekcji zresztą często są eksponowane także na wystawach poza siedzibą. Kolekcja łódzka 
jest depozytem w Muzeum Sztuki, prezentowana jest w ramach galerii stałej muzeum, prace 
są także użyczane na wystawy w innych muzeach/ galeriach. Dzieła Wielkopolskiej Kolekcji 
TZSP znajdują się albo w depozycie w Muzeum Narodowym w Poznaniu, albo przewidziane 
są do prezentacji w przestrzeni publicznej i tam się właśnie znajdują (w tym prace Izabeli 
Gustowskiej i Piotra Kurki na poznańskim lotnisku Ławica czy rzeźba Golem Davida Černý’ego 
w Alejach Marcinkowskiego, przed Muzeum Narodowym w Poznaniu). Dolnośląskie 
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych współpracuje z Muzeum Współczesnym Wrocław i tam 
przechowuje kolekcję, dając początek zbiorom tej młodej placówki. Warmińsko-Mazurskie 
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Olsztynie współpracuje z Muzeum Warmii i Mazur, 
gdzie ma swoje biuro i prezentuje zbiory. 

1 Podkarpackie Towarzystwo zachęty sztuk Pięknych powstało w 2008 roku, poza programem „znaki czasu” i zajmuje się działalnością wystawienniczą 
i wydawniczą, promującą twórców z regionu.
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Są też kolekcje nieustannie wędrujące i prezentowane na wystawach, jak choćby 
małopolska, śląska czy szczecińska. To akurat jedne z największych w kraju, wszystkie bardzo 
interesujące, mocno zaangażowane w promocję sztuki współczesnej i próby udostępniania 
swoich zbiorów (strony internetowe, zwłaszcza śląskiej kolekcji, gdzie zobaczyć można 
wszystkie dzieła; wystawy, wypożyczenia dzieł, liczne, dopracowane katalogi – w tej 
dziedzinie przoduje Zachęta szczecińska). Przechowanie tych zbiorów, biorąc pod uwagę 
ich rozmiary, stanowi poważne wyzwanie. Kolekcja małopolska, licząca przeszło 400 
prac, przechowuje je w magazynach Cricoteki, szczęśliwie ta instytucja znalazła miejsce 
i życzliwie przyjęła je pod swój dach. Małopolska kolekcja ma też szansę na własną galerię 
i magazyn w Tarnowie, co wydaje się pomysłem bardzo interesującym. Kraków, w którym 
Towarzystwo zawiązało się, ma już i Bunkier Sztuki, i tzw. MOCAK, i Muzeum Narodowe, 
które po niewielkiej modernizacji galerii również zaproponowało widzom skromną wystawę 
sztuki współczesnej. Kolejna instytucja mnożyłaby byty, podczas gdy w Tarnowie stanie się 
zapewne atrakcją, a przede wszystkim zdecydowanie wzbogaci ofertę kulturalną miasta, 
już i tak promowanego przez działającą tam prężnie galerię BWA. Ukończenie przebudowy 
linii kolejowej Kraków – Tarnów pozwoli na krótkie wycieczki w ramach wymienianej 
w założeniach programu „Znaki Czasu” turystyki kulturalnej, albo też na całodzienne 
zwiedzanie miasta i obu galerii. A to zawsze przekłada się na rozwój miejsca.

Śląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych działa przy Fundacji dla Śląska. Jak 
samo podaje na swojej stronie internetowej, zgromadziło kolekcję największą w kraju, 
licząca podobnie jak małopolska, powyżej 400 dzieł. Niestety, jest to kolekcja bezdomna, 
zabezpieczona w magazynach Muzeum Górnośląskiego, czasem eksponowana, ale ciągle bez 
perspektyw na własną galerię, gdzie mogłaby prezentować swoje zbiory. A naprawdę szkoda, 
kolekcję budowano w oparciu o założenie, że będzie odnosiła się do problematyki społecznej, 
tożsamości kulturowej i pamięci historycznej2 i w istocie są w niej dzieła odnoszące się do 
historii regionu, jak choćby cykl obrazów Edwarda Dwurnika Kopalnia „Wujek”, fotografia 
Jerzego Lewczyńskiego Nysa czy cykl kolaży Suita Śląska Zofii Rydet. Są też prace artystów 
związanych ze Śląskiem nie tylko twórczością, ale i miejscem zamieszkania, jak Urszula Broll 
czy Ewa Zawadzka. Śląska Kolekcja Sztuki Współczesnej kupuje i promuje również twórczość 
młodych artystów związanych z Instytutem Sztuki, cieszyńską filią Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. W tym roku planuje zakupić kolejne prace.

Stowarzyszenie Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie korzysta z magazynów 
szczecińskiego Muzeum Narodowego. Twórcy programu założyli, że kolekcja powinna 
odzwierciedlać najważniejsze tendencje w polskiej sztuce współczesnej, biorąc jednak pod 
uwagę już istniejące zbiory szczecińskiego Muzeum Narodowego oraz Muzeum w Koszalinie. 
Odwołano się także do położenia geopolitycznego Szczecina – jest to największe miasto 
w Euroregionie Pomerania, kolekcja powinna być adresowana do wszystkich mieszkańców 
regionu, stąd pojawiają się w niej także prace artystów z drugiej strony granicy.

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych nie tylko otworzyło się na sąsiadów 
ze wschodu i również ich prace są obecne w kolekcji, ale przede wszystkim nawiązuje do 

2 Por. http://www.dlaslaska.pl/kultura_zacheta.html [dostęp: 1.09.2013].
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własnej, długoletniej tradycji, do tożsamości artystycznej regionu, znanego z działalności 
Grupy Zamek oraz takich galerii, jak Labirynt i BWA, prowadzonych przez Andrzeja Mroczka, 
czy Galerii Białej. Zasadnicze osie odniesień stanowią zatem poszukiwania w obrębie 
doświadczeń malarskich i tradycji neoawangardy ze szczególnym naciskiem na sztukę 
konceptualną i performance. Lubelska Zachęta powstała nieco później niż pozostałe w kraju, 
pierwsze prace do kolekcji zakupiła w 2006 roku, ale od tej pory stale się rozwija. Prowadzi 
galerię Lipowa 13 (położoną w centrum handlowym), obok wystaw organizuje wykłady, 
spotkania z artystami, konferencje poświęcone sztuce współczesnej, wydaje książki, ma 
stronę internetową. 

Obok tych prężnie działających są jeszcze towarzystwa, które powstały, a następnie 
zamarły, jak opolskie. Zbiory przechowywane są w Muzeum Śląska Opolskiego, ale nie są 
ani opracowane, ani eksponowane. Reprezentowani są w nich przede wszystkim artyści 
mieszkający w Opolu lub w Dolnośląskiem. Podobnie w Kielcach zakupione zostały prace 
artystów miejscowych, z regionu świętokrzyskiego. Prace podobno są przechowywane 
w Muzeum Narodowym w Kielcach, jednak żadna z kilku osób – pracowników tej placówki, 
pytana o to, czy zbiory są eksponowane, nie potrafiła na to pytanie odpowiedzieć. Jeszcze 
mniej wiadomo o kolekcji pomorskiej w Gdańsku. Są nazwiska założycieli Towarzystwa, 
numer Krajowego Rejestru Sądowego i telefonu (nieaktualny), są także prace, ale co się 
z nimi dzieje – nie wiadomo. Lubuska Zachęta Sztuki Współczesnej była planowana jako 
przedsięwzięcie łączące we wspólnym działaniu największe miasto w regionie, Gorzów 
Wielkopolski, z miastem wojewódzkim, Zieloną Górą. Tutaj także skończyło się na skromnym 
zbiorze około 40 dzieł, które siłą rzeczy nie dają przekroju żadnego z nurtów współczesnej 
sztuki polskiej.

Dla łódzkiej Zachęty punktem odniesienia stała się kolekcja Muzeum Sztuki. To było 
duże wyzwanie – jest to jedyna działająca od czasów przed II wojną światową placówka 
muzealna ukierunkowana na sztukę współczesną. Członkowie Zachęty musieli zmierzyć się 
z długoletnią tradycją i prestiżem instytucji o międzynarodowej renomie. W gronie ekspertów 
wybierających dzieła do zakupu były osoby doskonale znające zbiory Muzeum3, tym niemniej 
poczucie odpowiedzialności za dokonywane wybory na pewno nie ułatwiało pracy. Ponieważ 
Muzeum Sztuki jako pierwsze w Polsce zaczęło gromadzić fotografię i tzw. nowe media, 
Zachęta szczególny nacisk położyła na zakup dzieł artystów posługujących się fotografią 
i filmem jako środkami artystycznej wypowiedzi. Są także instalacje i zapisy dźwiękowe. 

Podkreślić trzeba, że jako jedyna w kraju łódzka Zachęta działała bez jakiegokolwiek 
wsparcia ze strony miasta i samorządu. Gromadzona była w bardzo trudnych czasach, dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu kilkunastu osób, opierając się na funduszach zebranych od 
sponsorów prywatnych i firm działających w regionie i oczywiście na dotacji ministerialnej. 

Efektem dwuletniej (2004–2006) działalności Towarzystwa był zbiór dzieł nazwany dla 
celów dokumentacyjnych i porządkowych Kolekcją 1. Zaprezentowana na wystawie Śniadanie 
w muzeum (Muzeum Sztuki w Łodzi, październik – listopad 2006) kolekcja obejmowała 47 prac 
26 autorów. Wówczas po raz pierwszy można było ocenić, jak bardzo zbiory Zachęty wpisały 

3 ekspertami byli m.in. maria morzuch, kustosz w dziale nowoczesnego malarstwa i rzeźby, pracująca w muzeum od 1979 roku, oraz grzegorz musiał, 
pracownik działu Fotografii i Technik wizualnych w latach 1977–1984, wielki entuzjasta tworzenia kolekcji komplementarnej do zbiorów muzeum, który 
włożył w tę pracę nie tylko wiedzę, ale poświęcił też dużo czasu i energii.
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się w kolekcję Muzeum oraz historię miasta i regionu. To stanowi o ich wyjątkowości: jest 
to kolekcja bardzo spójna pod względem merytorycznym, a jednocześnie spełnia założenie 
programu „Znaki Czasu” o tworzeniu kolekcji regionalnej i uniwersalnej zarazem. Są w niej 
prace tematyką związane z Łodzią (Artur Chrzanowski, Światło ze wschodu, Elżbieta Jabłońska, 
cykl Naruszenie), prowadzące dialog z dziedzictwem awangardy (Cezary Bodzianowski, Unik, 
Józef Robakowski, Uwaga: światło), z muzeum jako instytucją (Azorro, Wszystko już było) oraz 
z kolekcją Muzeum Sztuki w Łodzi (Łódź Kaliska, Śniadanie w muzeum). 

W 2007 roku w oparciu o te same założenia programowe zapoczątkowano budowę 
Kolekcji 2. Pozyskano do niej dzieła takich autorów jak m.in. Bogna Burska, Dominik 
Lejman, Robert Maciejuk, Paweł Susid, Grzegorz Sztwiertnia, grupa Twożywo czy Sędzia 
Główny. W Kolekcji 2., obok wcześniej wymienionych, pojawiły się także odniesienia do 
ważnych zagadnień współczesności, związanych z cielesnością, seksualnością, tożsamością 
czy wolnością wyboru, wśród nich choćby Status Dominika Lejmana, Hermafrodyta Zbigniewa 
Libery czy Kontestator Jacka Niegody. 

Wszystkie zgromadzone dzieła stanowią depozyt w Muzeum Sztuki w Łodzi. Wiele 
z nich jest eksponowanych w galerii stałej muzeum, a wkrótce, decyzją zarządu łódzkiej 
Zachęty, staną się własnością Muzeum Sztuki.

Regionalne Zachęty w większości okazały się aktywne i trwałe. Wiele z nich 
nadal rozszerza kolekcje, prowadzi ożywioną działalność wystawienniczą i edukacyjną, 
przygotowując kolejne pokolenie do odbioru sztuki współczesnej. 

Narodowy Program Kultury Kultury „Znaki Czasu” niewątpliwie ożywił proces 
kształtowania zbiorów sztuki współczesnej w Polsce. Kilkuletnia aktywność regionalnych 
towarzystw zachęty sztuk pięknych to pierwszy na taką skalę społeczny ruch na rzecz 
popularyzacji tej sztuki. W wielu miastach, czasem wbrew obojętności władz miejskich 
i samorządowych, powstały miejsca dedykowane sztuce nowoczesnej, a jednocześnie 
narodziła się moda, aby w takich miejscach bywać. To wymusiło również na innych 
placówkach kultury odświeżenie oferty, położenie nacisku na edukację, dbałość o to, aby 
przełamać stereotyp miejsca, w którym nic się nie dzieje i przyciągnąć publiczność. 

Program Kultury „Znaki Czasu” został podzielony na etapy. Pierwszy był realizowany od 
2 lutego 2004 do 31 marca 2006 roku. Budżet tego etapu wynosił 4 300 000 zł. Na zakup dzieł 
sztuki do kolekcji regionalnych wydano 4 197 500 zł. Kolejny etap był realizowany od stycznia 
2005 do grudnia 2008 roku. Tu zmieniły się nieco priorytety i główny cel – budowanie kolekcji 
– przysłoniły inne działania, jak organizacja wystaw, wydawnictwa poświęcone sztuce, 
kampanie promocyjne sztuki współczesnej, a w końcu ewidencjonowanie, digitalizowanie 
i udostępnianie zbiorów publicznych, ale na potrzeby poszerzania zbiorów również 
przewidziano sporą pulę pieniędzy. I tak budżet programu w 2005 roku wynosił 4 500 000 zł, 
z tego na zakup dzieł sztuki wydano 1 646 622 zł. W 2006 roku z 2 500 000 zł na zakup dzieł 
wydano 1 328 200 zł, w 2007 roku program dysponował kwotą 3 173 000 zł, a dzieła do kolekcji 
zakupiono za 2 042 000 zł. W 2008 roku wyniósł 2 860 000 zł, a dzieła sztuki zakupiono za kwotę 
1 982 000 zł. W sumie w okresie od 2 lutego 2004 roku do 31 grudnia 2008 roku budżet wynosił 
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łącznie 17 333 000 zł, a łączna kwota wydana na zakupy dzieł sztuki wyniosła 11 196 322 zł4.
 Za te pieniądze towarzystwa zgromadziły dobrze ponad tysiąc dzieł kilkuset artystów. To dało 
jeszcze inny istotny efekt, wywołując potężne zmiany na rynku sztuki. Obok istniejących 
galerii powstał szereg nowych, nie tylko sprzedających, ale i wystawiających sztukę 
najnowszą, promujących wybranych artystów i często wspomagających ich w budowaniu 
kariery. Jeszcze kilka lat temu dzieła można było kupić bezpośrednio z pracowni artysty, 
teraz nawet te wybrane w pracowni kupowane są za pośrednictwem galerii. Sztuka, która 
ma określoną wartość materialną, stała się także wyrazem prestiżu, obok kolekcjonerów 
amatorów, tworzących kolekcje dla przyjemności otaczania się dziełami, dzieła kupują 
także tacy, którzy traktują zakup jako lokatę kapitału. Nie zmienia to faktu, że oni także 
przyczyniają się do rozwoju rynku i wzrostu cen dzieł. 

Obawy, jakie towarzyszyły początkom programu, rozwiały się już dawno.  
Mizerne efekty osiągnięte przez kilka towarzystw zostały przyćmione sukcesami pozostałych. 
W ciągu niespełna 10 lat dokonała się ogromna zmiana w każdej dziedzinie związanej ze 
sztuką współczesną. W świat zdominowany przez instytucje wkroczył ruch obywatelski. 
W miejsce „ładnych obrazów” odbiorcy coraz częściej oczekują konfrontacji ze sztuką, która 
nie pomija ich problemów, przyzwyczaili się także do tego, że nowe media stanowią formę 
wypowiedzi artystycznej. I to jest bodaj najważniejsze osiągnięcie programu „Znaki Czasu”, 
ta zmiana, która dokonała się w mentalności przeciętnego człowieka, w tym zapewne 
niejednego pracownika instytucji kultury.

4 autorka bardzo dziękuje panu Przemysławowi lipińskiemu za udostępnienie materiałów i wszelką pomoc udzieloną przy pisaniu tego tekstu. 
o programie także [w:] Narodowe Centrum Kultury 2006–2008, red. magdalena chudzik, Tomasz Filipczak, warszawa 2008, s. 78.
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”signs Of the times”
— Valuating Of art
—
Anna Saciuk-Gąsowska
translated by Agnieszka Grochulska
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In 2004, the Ministry of Culture announced “Znaki Czasu” (“Signs of the Times”), 
a National Culture Programme within the framework of the National Strategy for 
Cultural Development 2004–2013. The programme called for the creation of regional 
collections of contemporary art to be organized by civic associations appointed for this 
purpose. These collections were to be the nuclei of interdisciplinary centres of modernity, 
collecting, housing, and exhibiting the objects collected. The programme also called for 
the adaptation of post-industrial spaces, rejuvenated and shifted to the purposes of the 
cultural sphere. The goals of the programme were commendable: the collections were to 
support the state’s efforts in creating conditions for disseminating cultural works and 
providing equal access to them, support progress in the regions and the development of 
local communities, with the growth of cultural tourism as a top priority. The programme 
was to promote contemporary art, demonstrate its material and non-material value, and 
facilitate the growth of the art market. Art itself was to stimulate and support the growth 
of national and cultural identity. Waldemar Dąbrowski, Minister of Culture at the time, 
was the initiator of the programme. The programme attracted wide interest. By mid-2005, 
in every district (voyvodship), except those in the sub-Carpathian region, associations of 
the type mentioned above were established. These associations, supported by sponsors and 
regional governments, were to raise funds for the purchase of artworks; the ministry was 
obligated to commit matching funds. 

Meant to encourage civic rather than institutional activity, the programme offered 
the associations considerable freedom in creating collections. There was no uniform 
statute for the societies, no imposed system of activities. This freedom and the lack of 
precisely formulated legal regulations evoked much controversy at the beginning. This 
was especially true because a collection could be owned by an association that was not an 
institution, an idea that generated various problems. Firstly, works purchased within 
the programme were the property of a regional society, i.e. it was not clear whether it 
was private or public property. Purchased from public funds, they became property of 
private persons. So the question was posed: what would happen with these artworks if 
the society dissolved? Should the works be removed from their possession? Transferred to 
another entity? Another problem was the physical protection of the works: societies acted 
without storerooms, exhibition halls, the whole institutional infrastructure including 
conservation, photos, descriptions, inventory books. Doubts began to surface in reference 
to the formation of expert councils in the associations as they selected works for purchase. 
In the face of a general conviction that in the area of the visual arts everyone is an expert 
– whether a physicist, a general practitioner, or a film director – even the selection of 
experts gave rise to various emotions, not to mention the artworks themselves. More 
doubts, justified this time, were born of the fact that members of the councils were 
simultaneously experts and also artists themselves. Their works could be purchased for the 
collection. Other experts were art dealers who could draw measurable benefits from the 
sale of artworks.
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The easiest problem to solve involved dispelling doubts concerning housing artworks 
and their exhibition. The so called – Zachęta (“encouragement”; in most cases the associations 
were named Association for the Encouragement of Fine Arts following the example of the 
one in Warsaw) they did not exist in a void. They were established in large cities, voyvodship 
capitals, and were based in exhibition halls and storerooms of already existing cultural 
centres. Keeping works in these venues guaranteed including them in catalogues and ensured 
that they would not “disappear” together with the society, especially since in a majority of 
voyvodships part of the finances for work purchased was covered by local government.

Independence in building the collection soon turned out to be an important advantage 
– in spite of the recurrence of some artists’ names (for example the Azorro Group, Bogna 
Burska, Zbigniew Libera, Józef Robakowski, or Grzegorz Sztwiertnia), and even names of 
their pieces (Things, a film by Igor Krenz, was purchased by the Zachęta in Łódź and also by 
the one in Katowice), these collections differ from one another by offering various possible 
answers to the question of how to make up for long-term neglect in the area of collecting 
contemporary art. These collections also have one line in common – they include art from the 
turn of the 20th to the 21st century, mostly the work of Polish artists. As such, they form a quite 
representative review of the most important phenomena in Polish art of the past two decades. 
The Wielkopolska region, though, is an exception, as the association started by purchasing 
artworks of 20th-century masters such as Alina Szapocznikov, Andrzej Wróblewski, or Roman 
Cieślewicz, later placed on deposit in the National Museum in Poznań.

Altogether, there were 15 regional Zachęta associations, in every voyvodship capital 
except Rzeszów1, and also one in Częstochowa. Typically, the associations have websites on the 
internet, publish catalogues, and offer another service called ArtKontakt (www.artkontakt.pl), 
established by the Association for the Encouragement of the Fine Arts in Lublin. However, 
the site has not been updated, so it does not offer current information about the collection 
or where (or if) the works can be seen. Part of the collection has its established home: first, 
in the “Znaki Czasu” Contemporary Art Centre in Toruń, opened to the public in 2008. It was 
the first building that met all the requirements contained in the regulations of the “Znaki 
Czasu” programme and, at the same time, it was the first building erected completely after 
the Second World War specifically for the exhibition of contemporary art. Częstochowa offered 
a rejuvenated building, the former railway building of the Warsaw-Vienna Railway, to its 
regional Zachęta (www.konduktorownia.eu). Not all collections were in need of such a home 
– the collection of the association in Podlasie has a close relationship with the Arsenał gallery 
in Białystok; it is housed and placed on exhibit there. Works from the collection are often 
displayed outside the home site. The collection in Łódź is on deposit at the Muzeum Sztuki 
and presented in the form of a permanent gallery in the museum. Works are also loaned out 
for exhibitions in other museums and galleries. Works from the Wielkopolska association’s 
collection are either placed on deposit in the National Museum in Poznań, or are meant 
for presentation in public spaces (including works by Izabela Gustowska and Piotr Kurka in 
Poznań’s Ławica Airport or a sculpture by David Cerny in Aleje Marcinkowskiego in front 

 The sub-carpathian society to encourage the Fine arts was established in 2008, outside the “signs of the Times” programme. 
it is engaged in exhibition organization and editorial activities that promote the art of the region.
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of the National Museum in Poznań). The Lower Silesian association works in co-operation 
with the Contemporary Art Museum in Wrocław and houses its collection there, offering 
an exemplary beginning for the collections of this new art institution. The association in 
the Warmia and Mazury Region in Olsztyn is linked to the Museum of Warmia and Mazury, 
where it has its offices and shows the collection.

There are also travelling collections, put on exhibition, like the ones from Małopolska, 
Silesia, or Szczecin. These are the largest in the country, all of them very interesting, strongly 
engaged in the promotion of contemporary art and its public exhibition (internet sites, 
especially in the case of the Silesian collection, where all the works can be seen; exhibitions, 
loans of art pieces, numerous detailed catalogues – the Zachęta in Szczecin leads in this area). 
Housing these collections, taking into account their scope and size, is a genuine challenge. 
The Małopolska collection, which counts more than 400 items, stores them in the Cricoteka. 
Luckily, the institution found the space and kindly offered to store the works. The Małopolska 
collection also has the good luck to find its own gallery and storage space in Tarnów, which 
seems to be an interesting idea. Kraków, in which the association is already established, 
has its Bunkier Sztuki as well as MOCAK and the National Museum, which, after a minor 
modernization of the gallery, put a modest contemporary art exhibition on public display. An 
additional institution might have led to duplication of effort, but in Tarnów it is an attraction 
and surely enriches the city’s cultural offerings alongside the very active gallery of the Art 
Exhibition Bureau, one of the locations promoted by the city. Completing the railway Kraków 
- Tarnów will allow short trips within the framework of the programme – cultural tourism 
for “Znaki Czasu” as well as one-day sightseeing of the city and both the galleries. It will 
contribute to the growth of the city.

The Silesian Zachęta association works within the Foundation for Silesia. According 
to the information on the internet, it has gathered the largest collection in the country, 
counting, like Małopolska, more than 400 items. Unfortunately, it is a collection without 
a home base, in storage at the Museum of Upper Silesia, sometimes exhibited, but without 
any clear perspective as yet for having its own gallery where the collection could be put on 
display. This is regrettable because the collection was built on the basis of references to social 
issues, cultural identity, and historical memory2. Indeed, the collection includes works of art 
that refer to the history of the region, for example the cycle of paintings by Edward Dwurnik 
Coalmine “Wujek,” photographs by Jerzy Lewczyński entitled Nysa, or a cycle of collages by Zofia 
Rydet entitled Silesian Suite. There are also works by artists related to Silesia not only by way of 
their creation, but also by their place of residence, such as Urszula Broll or Ewa Zawadzka. 
The Silesian Contemporary Art Collection also buys and promotes the work of young artists 
connected with the Art Institute, Cieszyn Branch of the Silesian University in Katowice. This 
year, they plan further purchases.

The Contemporary Art Association Zachęta in Szczecin uses storage space provided by 
the National Museum in Szczecin. According to the authors of the programme, the collection 
should reflect the most important tendencies in Polish contemporary art, taking into 

2 see http://www.dlaslaska.pl/kultura_zacheta.html [accessed: 1 september 2013].
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consideration the already existing collections of the National Museum in Szczecin and the 
Museum in Koszalin. Reference was also made to Szczecin’s geopolitical situation – it is the 
largest city in the Euro-region of Pomerania. Because the collection was  designed to address 
the interests of all people in the region, it includes works of artists from the other side of the 
border. 

Lublin’s Association of Fine Arts Zachęta in Lublin, is open to the neighbour to the 
east, and also includes works from there in its collection, keeping faith with its own long-
term traditions and the region’s artistic identity, known from the activities of the Zamek 
Group as well as in the Labirynt gallery and the Art Exhibition Bureau, directed by Andrzej 
Mroczek, or the Biała gallery. Fundamental axes of reference include inquiries within the area 
of painting experience and the tradition of the neo-avant-garde with special underscoring 
of conceptual art and performance. Lublin’s Zachęta was established a little later than the 
other associations in the country. The first works of the collection were purchased in 2006; 
since then it has grown continuously. It runs an art gallery at Lipowa 13 (located in a mall). 
In addition to exhibitions there are also lectures, meetings with artists, conferences on 
contemporary art. The association publishes books and has an internet site.

Apart from centres that are thriving, there are also associations that were established 
but broke up soon afterwards, like the one in Opole. The collection has not been described or 
exhibited. It includes works by artists from Opole or the Lower Silesian District. Similarly, 
in Kielce, the works purchased are by artists from the Świętokrzyski region. These items are 
stored in the National Museum in Kielce, yet no one from the museum’s research staff, when 
asked whether the works are put on display, was able to answer the question. Even less is 
known about the Pomeranian collection in Gdańsk. There are the names of the persons who 
established it, State Court Register number, and a telephone number (non-working). The 
association also acquired works of art, but what happened to them remains unknown. The 
Lubuska Zachęta for Contemporary Art was planned as a project linking the biggest cities 
in the region, i.e. Gorzów Wielkopolski and Zielona Góra. Yet, the outcome is a modest 
collection of forty art pieces, which, obviously, does not offer a cross-perspective on any trend 
in Polish contemporary art. 

For the Łódź Zachęta, the point of reference has become the Muzeum Sztuki. This 
was a serious challenge for the association because the Muzeum Sztuki is the only museum 
institution that has concentrated on contemporary art since before the Second World War. 
Members of the Zachęta had to deal with the long traditions and prestige of this institution of 
international renown. Among the experts selecting works for purchase were people who know 
the collection of the Museum very well3. Their expert knowledge along with the feeling of 
assumed responsibility did not make their task easier though. Since the Muzeum Sztuki was 
the first museum in Poland to collect photography and what has come to be called new media, 
the Zachęta paid much attention and laid emphasis on the purchase of works of artists who 
practised photography and film as means of artistic expression. There are also installations 
and sound recordings.

3 among experts there was, ex.: maria morzuch, curator in the department of modern Painting and sculpture, working in the muzeum since 1979, 
and grzegorz musiał, staff member of the department of Photography and Visual Techniques in the years 1977–1984, who contributed to the work not 
only his expertise, but also by putting in much of his time and energy. 
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It should be underscored that the Łódź Zachęta, unlike any other in the country, worked 
without any support from the city or regional government. The collection was put together 
in the course of very difficult years thanks to the unprecedented commitment of a dozen 
persons, based on funds raised from private sponsors and companies established in the 
region, and, of course, with the support of Ministry finances.

The result of two years (2004–2006) of the association’s efforts is a set of artworks referred 
to, for purposes of documentation and order, as Collection 1. Put on display and entitled  
The Luncheon in the Museum (Muzeum Sztuki w Łodzi, October – November 2006), the collection 
included 47 works by 26 authors. With the exhibition, it became clear how strongly the 
set acquired by the Zachęta remained in line with the character of the Muzeum Sztuki’s 
collection as well with the history of the city and region. Here lies the core of its unique value: 
it is basically a coherent set of work in itself, and it complies with the fundamentals of the 
“Znaki Czasu” programme, which means the creation of a collection that is both regional and 
universal in character. It includes works related thematically with Łódź (Artur Chrzanowski, 
Light from the East, Elżbieta Jabłońska, Disturbance cycle), those involved in a discourse with 
avant-garde heritage (Cezary Bodzianowski, Avoidance, Józef Robakowski, Attention: Light), with 
the museum as an institution (Azorro, Everything has been done), and with the collection of the 
Muzeum Sztuki in Łódź (Łódź Kaliska, The Luncheon in the Museum).

In 2007, based on the same thematic assumptions, Collection 2 was initiated. Works 
of such artists as Bogna Burska, Dominik Lejman, Robert Maciejuk, Paweł Susid, Grzegorz 
Sztwiertnia, the art group Twożywo, or Sędzia Główny are included in it. Apart from the 
themes mentioned before, Collection 2 also referred to important issues of contemporary 
times, connected with the body, sexuality, identity, or freedom of choice, as in Status by 
Dominik Lejman, Hermaphrodite by Zbigniew Libera, or Dissenter by Jacek Niegoda.

All the collected works are on deposit in the Muzeum Sztuki in Łódź. Many of them are 
exhibited in the museum’s permanent collection gallery and soon, by decision of the board of 
the Łódź Zachęta, they will become the property of the Muzeum Sztuki.

Regional Zachęta associations turned out to be active and continuous in the majority 
of cases. Many of them are still expanding their sets, carrying on their exhibition and lively 
educational activities, thus preparing the next generation for contemporary art. 

The “Znaki Czasu” programme definitely brought a renaissance to the process of 
building contemporary art collections in Poland. Several years of activity by regional Zachęta 
associations of fine arts is the first large-scale social movement for the promotion and 
dissemination of fine arts. In many cities, sometimes despite the indifference of city and 
regional governments, venues have been born dedicated to modern art. Coming to visit 
these places has come to be in vogue. It also forced and stimulated other cultural institutions 
to “refresh” their offerings, to emphasize education, and to put effort into breaking the 
stereotype of these places “where nothing goes on” and thereby attract the public.

The “Znaki Czasu” programme was divided into several stages. The first one covered the 
period of time between February 2, 2004 and March 31, 2006. The budget involved amounted 
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to 4 300 000 PLN, out of which 4 197 500 covered the purchase of artworks. The following 
stage started in January 2005 and continued through December 2008. At that time, there was 
a change in priorities and the main purpose – setting up the collection – was supplemented 
by other activities, such as exhibition organization, publications on art, and campaigns 
promoting contemporary art, not to mention inventorying, digitalizing, and opening access 
to the public. A substantial sum of money was reserved for artwork purchases, though. In 
2005, the programme budget amounted to 4 500 000 PLN with 1 646 622 spent on the purchase 
of work. Respectively, in 2006 out of 2 500 000 PLN, 1 328 000 PLN was destined for purchases; 
in 2007 the programme had 3 173 000 PLN and spent 2 042 000 PLN for artwork purchases. 
In 2008: 2 860 000 PLN out of which artworks were purchased for 1 982 000 PLN. Altogether, 
in the period between February 2, 2004 and December 31, 2008 the budget totalled 17 333 000 
PLN with the total sum spent on purchases of artworks being 11 196 322 PLN4. As a result, 
a collection of over 1000 items by several hundred artists was established. This has produced 
still more results by launching serious changes in the art market. Apart from galleries that 
were already working, a number of new ones have arisen, not only selling but also showing 
contemporary art, promoting selected artists, and often supporting their rising careers. Not 
more than several years ago, works were purchased directly from artists’ studios. Currently, 
even the works selected in the studio are purchased through the gallery. Art with a defined 
material value has also become an expression of prestige. In addition to private collectors who 
do so for the pleasure of being surrounded by works of art, there are also persons who treat art 
as a good investment. This, however, does not change the fact that they all contribute to the 
growth and development of the market and prices offered for art. 

The anxieties that emerged and accompanied the initial stage of the programme have 
long been dispelled. The meagre results of some of the associations were eclipsed by the 
success of others. In less than a decade, a substantial change has been observed in every 
area related to contemporary art. Private civic activity stepped into a world previously 
dominated by institutions. Spectators have come to expect “pretty pictures” to be replaced 
by a confrontation with art that does not avoid or omit their problems. Visitors have grown 
accustomed to the fact that new media are a form of artistic expression. The change that 
has occurred in the mentality of everyone, involving not a single employee of a cultural 
institution, seems to be the greatest achievement of the “Znaki Czasu” programme.

4 The author wishes to express her gratitude to Przemysław lipiński for making all the materials accessible and his kind assistance while elaborating the 
text. For more about the programme, see Narodowe Centrum Kultury 2006–2008, ed. magdalena chudzik, Tomasz Filipczak, warsaw, 2008, p. 78.
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kOlekCjOnOwania 
trzeba się nauCzyĆ 
—
z Waldemarem Dąbrowskim, ministrem kultury w latach 2002–2005, 
inicjatorem Narodowego Programu Kultury „Znaki Czasu”, 
rozmawia Agnieszka Pindera
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W założeniu rozmowa miała stanowić rodzaj oceny Narodowego Programu 
Kultury „Znaki Czasu” z punktu widzenia jego inicjatora. Przeprowadziłam ten wywiad 
z perspektywy osoby, która sama była związana z instytucją powołaną do życia w ramach 
Programu. Pamiętam początkowe problemy, jakie mnie i moim kolegom sprawiało 
działanie według do pewnego stopnia narzuconego klucza „artysta lokalny”. Otwartość 
i niejednoznaczność tej kategorii, pojawiającej się jako wytrych w budowaniu kolekcji, 
było jej jednoczesnym przekleństwem i motorem. W rezultacie spotkania z byłym 
ministrem doszło do bardzo szczerego podsumowania Programu zgodnie z jego własną 
wiedzą i pamięcią – podsumowania nie opartego na wymiernych wartościach procesu 
ewaluacji, lecz subiektywnego i wybiórczego. 

Agnieszka Pindera: Rok powstania Programu był jednocześnie rokiem 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na ile faktycznie te wydarzenia miały na 
siebie bezpośredni wpływ, a na ile Państwo wcześniej diagnozowali te problemy, na 
które „Znaki Czasu” miały w założeniu stanowić odpowiedź?

Waldemar Dąbrowski: „Znaki Czasu” były tylko jednym z programów, które sumowały 
się na Narodową Strategię Rozwoju Kultury. To był rok 2002, lipiec – czas, w którym 
obejmowałem swój urząd. Dzięki swoim niemieckim przyjaciołom bardzo szybko umówiłem 
się z Viviane Reding, komisarz Unii Europejskiej odpowiedzialną za edukację i kulturę, 
ponieważ zorientowałem się, że w dokumentach akcesyjnych nie było słowa o kulturze. 
I gdybym został trzy  tygodnie później ministrem, to naprawdę kultura polska straciłaby te 
wszystkie szanse, które otworzyło nam wejście do Unii Europejskiej. Dlatego natychmiast 
skontaktowałem się z Viviane Reding, zjedliśmy śniadanie w Brukseli i ustaliliśmy, że 
sformułuję strategię rozwoju kultury polskiej, w której położę nacisk na kulturę jako 
czynnik rozwoju cywilizacyjnego, wpływający między innymi na podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej miast i regionów kraju.

Nie chodziło o to, żeby epatować wybitnymi osiągnięciami artystycznymi, tylko żeby 
skupić się na podnoszeniu kompetencji kulturalnych Polaków. Człowiek o wysokim poziomie 
kultury wydajniej, precyzyjniej, bardziej świadomie pracuje; lepiej żyje indywidualnie 
i społecznie, mądrzej odpoczywa...

Trudniejsze okazało się przekonanie polskiego rządu. Kultura została jednak wpisana 
do dokumentów akcesyjnych i uzyskaliśmy dostęp do środków strukturalnych. Opracowane 
zostały więc programy merytoryczne, dotyczące rozwoju m.in. sektora książki i poziomu 
czytelnictwa, instytucji artystycznych, szkolnictwa artystycznego i oczywiście sztuki 
współczesnej.

Program „Znaki Czasu” był więc fragmentem obszernej Narodowej Strategii 
Rozwoju Kultury na lata 2004–2013, ale także odpowiedzią na stan rzeczy w obszarze sztuki 
współczesnej, i to po obydwu stronach – zarówno w wymiarze dotyczącym twórczości polskich 
artystów, ale także w wymiarze kompetencji współczesnych Polaków w uczestniczeniu 
w kulturze wizualnej. 
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Jedyne istniejące muzeum sztuki nowoczesnej – właśnie w Łodzi – powstało w roku 1930, 
i od tego czasu nie zbudowano ani jednego obiektu, który miałby służyć sztuce współczesnej, 
współczesnej kreatywności1. To jest trochę tak, jakby na przykład w epoce baroku nie 
budowano kościołów. Zatem istotną częścią tego Programu było wykreowanie inicjatyw – 
centralnej w Warszawie i lokalnych – w poszczególnych miastach, które stawiałyby sobie za 
cel tworzenie miejsc właściwych do prezentacji sztuki współczesnej i jednocześnie spełniałyby 
rolę ośrodków edukacji społecznej. Uważałem, że dotychczasowy dyskurs – rozmowa stu 
komisarzy i krytyków sztuki, z, powiedzmy, dwoma setkami artystów – prowadzony był 
hermetycznym językiem, kompletnie nieczytelnym dla znakomitej większości odbiorców. To 
budowało bariery nieufności wobec współczesnej twórczości, jej niezrozumienie i odrzucenie.

Drugim elementem było stworzenie zrębu rynku sztuki, który praktycznie nie istniał. 
Za wyjątkiem kilkuset zamożnych Polaków, którzy rezygnowali ze swoich fascynacji sztuką 
dziewiętnastowieczną na rzecz twórczości współczesnej. Jednak to wciąż było bardzo 
marginalne zjawisko. Nam zależało, żeby takie postawy promować. Żeby szersze grono 
społeczeństwa miało orientację w porządku świata sztuki, to muszą istnieć miejsca, które 
pełnią taką rolę, jaką w sprawie pieniądza pełni Narodowy Bank Polski – ustala jego wartość. 
W przypadku sztuki zarówno materialną, jak i symboliczną. 

Po trzecie chodziło o rozpoznanie głębszego sensu kolekcjonerstwa. Kolekcje 
regionalne miały być budowane tak, żeby odzwierciedlały charakter sztuki danego regionu, 
ale równocześnie w jakiejś proporcji prezentowały sztukę z innych ośrodków i, w miarę 
możliwości finansowych, ze świata. Chodziło o pewne idee, które egzemplifikuje się 
decyzjami o zakupie, wypożyczeniu czy depozycie danego dzieła sztuki. Bo kolekcjonowanie 
jest wartością samą w sobie i tego się trzeba nauczyć.

Znalazłam w sieci fragment wypowiedzi Moniki Szewczyk (szefowa Galerii Arsenał 
w Białymstoku i jednocześnie prezes Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych), 
która zawierała pytanie, jakie ja też chciałabym zadać, mianowicie: dlaczego Program 
zakładał do pewnego stopnia „zaczynanie od nowa”? Dlaczego zdecydował się Pan 
polegać na inicjatywach obywatelskich, dopingował lokalne środowiska do powoływania 
do życia nowych towarzystw, stowarzyszeń i fundacji, zamiast polegać na sieci, np. Biur 
Wystaw Artystycznych, które w końcu też były regionalne?

Chodziło dokładnie o to, żeby nie były to instytucje państwowe – które siłą rzeczy działają 
według pewnych reguł i podlegają pewnego rodzaju ocenie – tylko organizacje społeczne. 
W tym miejscu powraca zagadnienie poszerzania kompetencji artystycznych społeczeństwa 
– zależało nam, żeby to zadanie nie zamknęło się w obrębie urzędów, żeby zaprosić do tego 
raczej wyróżniające się postacie ze środowiska.

Program przeze mnie sformułowany znacznie różnił się też od modelu francuskiego, 
chociaż wszyscy mi zarzucali, że ja się na nim wzoruję. Francuzi w każdym regionie powołali 
urzędy, którym przekazali określone pieniądze, za które po prostu kupowano sztukę. Ale 
my mieliśmy inne zadanie. Musieliśmy pracować na rzecz edukacji społecznej i na rzecz 

 rok 1930 przyjmuje się jako datę powstania, w budynku dawnego ratusza jako pierwszej siedzibie, muzeum sztuki w Łodzi. natomiast o ile 
rzeczywiście pierwszy obiekt, w pełni dedykowany sztuce współczesnej – centrum sztuki współczesnej znaki czasu w Toruniu – zbudowano dopiero  
w ramach Programu zainicjowanego przez waldemara dąbrowskiego, nie jest to jednoznaczne z brakiem inicjatyw na rzecz pozyskiwania tego rodzaju 
przestrzeni (głównie poprzez adaptację) na przestrzeni ostatnich 80 lat (przyp. aut.). 
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budowy nowych centrów sztuki współczesnej. Instytucje, które dotychczas istniały, nie były 
wystarczające. Czy z jakiegoś Biura Wystaw Artystycznych wynikła idea budowania nowego 
muzeum sztuki? Nie! Ale nie dlatego, że ci ludzie byli źli, tylko nie mieli dość mocy sprawczej. 
Mnie chodziło o to, żeby skumulować w tych nowych Zachętach pewną świeżą energię 
społeczną zdolną do prowadzenia dialogu z lokalnymi władzami i mających głos w debacie 
ogólnopolskiej.

Czy uważa Pan, że to się powiodło? Mam na myśli pobudzenie inicjatyw 
społecznych. Jednak część Zachęt stworzyła fuzję z istniejącymi już placówkami.

Bardzo dobrze, bo też o to chodziło. Nie chciałem eliminować czy separować tych 
ośrodków, tylko rozszerzyć ich sens społecznego istnienia.

W niektórych miejscach się powiodło, w innych niestety nie. Powiem Pani, że 
gdybym był ministrem dalej, to by się powiodło we wszystkich. To nie jest brak skromności, 
ja po prostu przywiązywałem do tego wielką wagę i żałuję, że program ten potem został 
ograniczony...

Czy środkiem do uzyskania tego celu, o którym Pan mówi, było przyzwolenie na 
to, by każdy z ośrodków formułował po swojemu nie tylko własną nazwę, ale też misję 
i charakter kolekcji?

Tak, absolutnie. Właśnie o to chodziło, żeby one się od siebie różniły, ponieważ różne 
były tradycje regionalne. Wrocław miał np. tradycję szkła i wideo, Lublin miał krąg sztuki 
związanej z Galerią Białą, Kraków to jest Kraków, Toruń miał swoją, odrębną od Bydgoszczy 
tradycję. Ja chciałem także część tradycji lokalnej inkorporować do tego programu, dlatego on 
miał taką formę różewiczowskiego dramatu. Był amorficzny, nie miał wyraźnego kształtu, 
ale niósł wyraźną ideę, która miała zostać przepisana językiem lokalnym, niepozbawionym 
sensów uniwersalnych. Ufałem i wierzyłem w kreatywność ludzi, którzy podjęli się tego 
zadania.

Dużo bardziej wierzę w sens oddolnej inicjatywy społecznej niż schematy urzędowe. 
Każda struktura urzędowa siłą rzeczy w procesie trwania kostnieje, chroni swój interes, czyli 
interes trwania. Ja opierałem się o energię wynikającą z pasji, z zainteresowań, z potrzeby 
serca, z kompetencji właśnie w tych ludziach, jak Monika Szewczyk, Agata Zbylut, Jarek 
Świerszcz czy, jak w Łodzi – Lech Leszczyński.

Lech miał zadanie trudniejsze niż inni, bo też Łódź była przypadkiem szczególnym. Jako 
jedyne z miast dysponowała największą kolekcją sztuki współczesnej XX w. w jedynym istniejącym 
Muzeum Sztuki o tym charakterze w Polsce, którego ówczesne władze uznały łódzką Zachętę 
za konkurenta. Ludzie, którzy kierowali tym Muzeum, posunęli się nawet dalej, postrzegając 
tę nową inicjatywę jako zamach na integralność zbiorów. Odpowiadałem na dziesiątki pytań 
łódzkich dziennikarzy, czy przypadkiem nie jest moim zamiarem przeniesienie łódzkich zbiorów 
muzealnych do Warszawy… Tym większy szacunek należy się Lechowi Leszczyńskiemu, który 
stanąwszy na czele łódzkiej Zachęty, potrafił najpierw dać odpór krytykom, niechęci dyrekcji 
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Muzeum, ale i władz, by wreszcie doprowadzić ten zamysł do szczęśliwego finału. Choć to przecież 
zamknięcie pierwszego etapu. 

Jedno województwo nie wzięło udziału w Programie. Dlaczego?
Rzeszów. Muszę Pani powiedzieć, że próbowaliśmy. Generalnie nie było aury i ludzi, 

którzy chcieliby to prowadzić. Znaleźliśmy jednego człowieka, który budował własną kolekcję, 
ale nie o to przecież chodziło. Człowiek, który się podjął tego zadania, zawiódł. 

Jak wyglądała rekrutacja dla tych regionalnych inkubatorów?
Miałem grono współpracowników, którzy mieli orientację w poszczególnych regionach, 

ja sam miałem sporą; ale także jeździliśmy tam, dyskutowaliśmy ze środowiskami, które 
chciały tę rozmowę podjąć. Raz miejscem spotkania była Akademia Sztuk Pięknych, innym 
razem liceum plastyczne... Poza tym przecież w stolicy prawie nikt nie jest z Warszawy, 
w związku z tym wokół było bardzo wiele osób gdzieś istniejących w szeroko rozumianym 
środowisku sztuki, które można było przypisać do poszczególnych regionów i uzyskać jakąś 
informację, jakąś wiedzę. Wiedzieliśmy, które galerie są wiodące, także ja niczego i nikogo 
nie eliminowałem. To była praca. To był proces selekcji, początek pracy, na końcu której 
pojawili się liderzy regionalni… Poza tym nie polegało to na nominowaniu, tylko raczej 
szukaliśmy takiego właśnie lidera, wokół którego grupowało się środowisko lokalne. Jednym 
wystarczyło pasji i wytrzymałości, innym mniej, per saldo widzę w tym wielką korzyść. Sam 
nie mogłem zapisać formalnie silniejszych warunków, bo wiadomo, każdy kolejny minister 
może to zmienić, więc zaprojektowałem to w taki sposób, żeby to miało charakter wyraźny, 
ale jednocześnie nie dyskryminujący, to znaczy uniemożliwiający kolejnemu ministrowi 
dokonania jakiejś korekty, którą uważał za stosowną. 

W projekcie Programu, tak jak Pan wspominał, znajduje się diagnoza ówczesnego 
stanu kultury, która mówi m.in. o słabościach w obszarze kolekcjonowania, które 
Program miał, tak jak Pan powiedział, wzmocnić. Czy zna Pan zatem opinie dyrektorów 
instytucji, kuratorów i kustoszy o tym, czy tak się stało? Czy były przewidziane 
ewaluacje w tym Programie?

Oczywiście, że tak być powinno, tylko że mój czas ministerialny dobiegał końca. 

Został właściwie rok...
Właściwie niepełny rok. Działaliśmy w ogromnym pośpiechu. Ja wszędzie starałem się 

być, ofiarowywać jakieś dzieło na początek tych kolekcji, tworzyć jakiś zaczyn. Taki zacier, 
z którego mogło się urodzić coś dobrego. Z wiarą, że ci ludzie już przejmą sens tych instytucji 
i one się rozwiną, i w niektórych miejscach się rozwinęły świetnie, a w innych gorzej, 
a w podkarpackim w ogóle nie. O czym mówię z bólem, bo właśnie tam, gdzie ich nie ma, są 
najbardziej potrzebne.
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Założenia finansowe Projektu mówiły, że każdy ośrodek dostanie 50% swojego 
rocznego budżetu, a później sam będzie sobie radził.

Tak, celem było zbudowanie relacji tych Zachęt (nazwijmy to ogólnie) z władzami 
lokalnymi. Wszędzie starałem się zbudować liaison [„połączenie” – tłum. red.] pomiędzy 
tymi ludźmi. Przypominam sobie taką rozmowę w Szczecinie (nawiasem mówiąc to jest 
jeden z większych sukcesów – ta kolekcja szczecińska, i Agata Zbylut jako jej liderka), kiedy 
ówczesny prezydent Szczecina, Stefan Jurczyk, słuchał z uwagą, co miała do powiedzenia 
młoda dama mówiąca wspaniałą polszczyzną – rzadki u kuratorów sztuki przypadek – 
językiem w pełni komunikatywnym dla ludzi niezorientowanych w materii. Ja go zapytałem, 
czy zdawał sobie sprawę, że ma takie osobistości u siebie w regionie. Bardzo szczerze przyznał, 
że nie miał zielonego pojęcia.

Dlaczego zatrudnił Pan do współpracy zespół naukowców, głównie ekonomistów?
Zespół ekonomistów pracował nad sformułowaniem Strategii Rozwoju Kultury, 

ponieważ potrzebowałem teoretyków zarządzania, którzy znają metodologię budowania 
strategii. Ja i moi współpracownicy nasycaliśmy to treścią merytoryczną, a z tego trzeba było 
jeszcze stworzyć konstrukcję, która poddana krytyce mogła poszerzać horyzonty aspiracji ludzi 
sztuki, które wówczas wyznaczone były kwotami 20–30 tysięcy złotych, a ja chciałem budować 
obiekty za 50, 100, 200 milionów. Przeszkoliliśmy 2000 menedżerów kultury w zakresie 
procedur europejskich, ale jak ktoś miał rozdzielić kwotę 10 milionów złotych, to mu tchu 
brakowało. To było coś kompletnie niewyobrażalnego, nieosiągalnego do tamtej pory dla 
kultury. Proszę sobie wyobrazić 230 instytucji infrastrukturalnych, które powstały w całej 
Polsce w ciągu tych lat. Muzea sztuki w Łodzi , Krakowie, Toruniu. Opery w Białymstoku, 
Krakowie. Filharmonia Pomorska, akademie muzyczne w Katowicach i Poznaniu. Filmoteka 
w Katowicach i wiele, wiele innych.

Mówił Pan też, że Program miał na celu wzmocnić czy też stworzyć rynek sztuki. 
Czy Państwo w związku z tym mobilizowali Zachęty, by np. kupowały od galerii?

Gdyby Zachęty kupowały tylko przez galerie, to kupowałyby mniej. Oczywiście nie ma 
w tym nic złego, że dokonują zakupów przez galerie. Natomiast chodziło o to, żeby stworzyć te 
miejsca, w których ludzie mogliby się zapoznać z sensem sztuki współczesnej, uporządkować 
swoje myślenie w relacji value for money, czyli wartość za pieniądze. Bo mało kto wie, ile mogą 
kosztować dwa współczesne obrazy. Mało kto wie, że aż tak dużo. A jeśli już nawet wiedzą ile, 
to nie wiedzą dlaczego. To nie miało być instrumentalne wykorzystanie Zachęt do tworzenia 
rynku sztuki poprzez proces zakupów, tylko do tworzenia rynku sztuki poprzez podnoszenie 
kompetencji obywateli.

Czyli tworzenie podaży?
Tak jest, tworzenie podaży.
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W samym projekcie zainteresowała mnie też informacja o planowanej rewitalizacji 
terenów poprzemysłowych.

Jedno z drugim się przecież bardzo dobrze łączy. Wiele tego typu obiektów na świecie 
powstało właśnie w przestrzeniach poprzemysłowych, które podlegając rewitalizacji – 
mieszkaniowej, urzędowej i tak dalej – potrzebowały też oddechu, czegoś humanistycznego. 
Przykładem na to jest MOCAK w Krakowie.

Więc znów wracamy do lokalnych zasobów.
Tak. I to wszystko jest niczym innym, tylko wyrazem mojego głębokiego przekonania, 

że energia kultury zmienia rzeczywistość.

* * * 
Do pewnego stopnia za puentę niniejszego tekstu posłużyć może kazus Podkarpackiego 

Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Początkowy brak odzewu środowiska na ministerialne 
zaproszenie do formowania szeregów nie przeszkodził dwóm pasjonatom z krwi i kości 
– Jerzemu Gancarzowi i Jackowi Nowakowi z Rzeszowa – którzy w 2008 roku powołali do 
życia inicjatywę służącą aktywnie popularyzacji dokonań artystów z regionu. Gancarz, 
z wykształcenia dziennikarz, współwłaściciel wydawnictwa i firmy poligraficznej, 
kolekcjoner, podjął się zadania mobilizacji m.in. lokalnych przedstawicieli biznesu2. 
Gdy zmarł w 2009 roku, prezesurę przejął Nowak. Co dwa miesiące Zachęta otwiera nową 
wystawę, mimo że nie posiada własnej stałej siedziby. A kalendarz przyszłych prezentacji 
zapełniony jest do połowy przyszłego roku. Nakładem Towarzystwa ukazały się dotychczas 
trzy tomy albumu Sztuka Podkarpacia, prezentujące sylwetki artystów regionu3, a każdy kolejny 
finansowany jest głównie z wpływów ze sprzedaży poprzedniego wydania. Od niedawna 
Zachęta buduje też kolekcję z darów po wystawach indywidualnych. Jacek Nowak żartuje 
podczas rozmowy, że być może dlatego tak im się wszystko udaje, że nie działają pod biczem 
władzy... 

 na stronie internetowej Podkarpackiego Towarzystwa zachęty sztuk Pięknych można znaleźć informację o sponsorach inicjatywy, 
w tym o jednej z największych firm branży elektrycznej w Polsce. 

 w tomie ii z 2011 roku znalazła się też postać pochodzącej z Przemyśla jadwigi sawickiej, której prace, żeby wymienić tylko kolekcje powstałe
w ramach Programu, znajdują się w zbiorach galerii arsenał w Białymstoku, dolnośląskiego Towarzystwa zachęty sztuk Pięknych we wrocławiu, 
Łódzkiego Towarzystwa zachęty sztuk Pięknych, lubuskiej zachęty sztuki współczesnej w zielonej górze, zachęty sztuki współczesnej w szczecinie. 
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C0lleCtinG 
has t0 be learneD
—
Waldemar Dąbrowski, minister of culture in 2002–2005, initiator of the “Znaki Czasu”
(“Signs of the Times”) National Culture Programme, talks to Agnieszka Pindera.
translated by Joanna Dutkiewicz
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Originally this interview was planned as a kind of evaluation of the “Znaki Czasu” 
National Culture Programme from the point of view of its initiator. I conducted 
the interview from the perspective of someone who was involved in the work of an 
institution established as part of the programme. I remember the problems I and 
my colleagues initially had with working according to the “local artist” formula that 
was to some extent imposed. The open and ambiguous nature of this category, which 
was the buzzword for building the collection, was its curse as well as a driving force. 
The result of the meeting with the former minister is a very frank summary of the 
programme according to his own knowledge and memory – not a summary based on 
the measurable values of an evaluation process but a subjective and selective one.

Agnieszka Pindera: The year the programme was launched was also the year Poland 
joined the European Union. To what degree did these events actually affect each 
other, and to what extent had you already diagnosed the problems that “Znaki 
Czasu” was supposed to resolve?

Waldemar Dąbrowski: “Znaki Czasu” was just one of the programmes comprising the 
National Strategy for the Development of Culture. The year was 2002, July, the time when 
I was assuming office. Thanks to my German friends I very quickly made an appointment 
with Viviane Reding, the European Union’s commissioner responsible for education and 
culture, because I’d realized that the accession documents made no mention at all of 
culture. If I’d become minister three weeks later, Polish culture really would have lost 
all the opportunities that European Union accession opened up before us. That’s why 
I immediately contacted Viviane Reding. We had breakfast together in Brussels and agreed 
that I would draw up a strategy for the development of Polish culture in which I would 
highlight culture as a factor in a country’s advancement which, among other things, 
helps improve the investment attractiveness of that country’s cities and regions.

The point wasn’t to dazzle with great artistic achievements but to focus on improving 
the Polish people’s cultural competencies. People at a high level of culture work more 
efficiently, with greater precision, greater awareness; they have better lives individually 
and socially; they relax more wisely…

It was harder to convince the Polish government. However, culture was included 
in the accession documents, and we gained access to structural funds. Consequently, 
special-focus programmes were designed, including those concerning the development 
of the book sector and readership, artistic institutions, artistic education, and of course 
contemporary art.

Thus, the “Znaki Czasu” programme was a segment of the extensive National 
Strategy for the Development of Culture for the years 2004–2013 but also a response to 
the way things were in contemporary art, actually on both sides – both in terms of the 
creative output of Polish artists and in terms of modern-day Polish people’s competence to 
participate in visual culture.
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The only existing museum of modern art – the one in Łódź in fact – was founded in 1930, 
and since then not a single facility had been built to serve contemporary art, contemporary 
creativity1. It’s a little as if, for example, no one had built churches during the Baroque. 
Therefore it was an important part of the programme to stimulate initiatives – a central one in 
Warsaw and local ones in individual cities – whose aim would be to create venues appropriate 
to present contemporary art but fulfilling the role of centres of social education at the same 
time. I believed that the discourse up till then – talks between a hundred art organizers and 
critics and, say, two hundred artists – had been conducted in an impenetrable language, 
completely incomprehensible to the great majority of the public. This built barriers of 
mistrust towards contemporary creativity, a lack of understanding, and rejection.

The second element involved creating the foundations of an art market, as this was 
practically non-existent unless you count the few hundred wealthy Poles who gave up their 
fascination with 19th-century art in favour of contemporary works, but that was still a very 
marginal trend. We wanted such attitudes to be promoted. For a broader group of society to 
be familiar with how the art world works there have to be places that play the same role that 
the National Bank of Poland plays in matters of money: setting value. In the case of art, this 
means both financial and symbolic value.

Thirdly, there was also the aim of exploring the deeper meaningfulness of collecting. 
The plan was for regional collections to be built in such a way as to reflect the character of 
a given region’s art but also to present art from other areas to some degree and, if funding 
allowed, from the world. The focus was on certain ideas that are exemplified in the decision to 
purchase, lend, or deposit a given work of art. Because collecting is a value in itself, and that’s 
something that has to be learned.

On the Internet I found a quote from Monika Szewczyk (director of the Arsenał 
Gallery in Białystok and at the same time president of the Podlasie Association for the 
Encouragement of Fine Arts) that contained a question I, too, would like to ask: Why 
does the programme assume a “new beginning” to some extent? Why did you decide 
to rely on civic initiatives, encouraging local communities to establish new societies, 
associations, and foundations, instead of relying on a network, for example that of the 
Art Exhibition Bureaus which were also regional after all?

The point was exactly for these not to be government institutions, which by their very 
nature operate according to certain rules and are subject to some form of evaluation, but 
grassroots organizations. At this point, we return to the matter of expanding society’s artistic 
competencies: we wanted this task not to be restricted to the relevant administration offices 
but rather to invite prominent figures from the community.

The programme I drew up was also significantly different from the French model, 
though everyone accused me of following the latter. The French appointed offices in every 
region, providing them with specific sums of money that were simply used to buy art. But we 
faced a different task. We had to work on educating the public and on building new centres 

  author’s note: 1930 is assumed as the year when the muzeum sztuki (museum of art) in Łódź was established, in the building of the former town hall 
as its first headquarters. although it’s true that the first facility dedicated exclusively to contemporary art – the “znaki czasu” centre for contemporary 
art in Toruń – was built as part of the programme initiated by dąbrowski, this doesn’t mean there were no initiatives aimed at setting up this kind of 
space (chiefly by adaptation) over the past 80 years.
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for contemporary art. The institutions in existence up to then were insufficient. Did any Art 
Exhibition Bureau come up with the idea of building a new art museum? No. But it wasn’t 
because those people were no good; they just didn’t have enough power. What I wanted 
to do was accumulate a certain fresh grassroots energy at these new associations for the 
encouragement of fine arts, (“Zachętas” for short), capable of holding a dialogue with local 
authorities and having a say in the nation-wide debate.

Do you think this was a success? I mean the stimulation of grassroots initiatives; some 
of the Zachętas formed mergers with existing institutions.

And that was very good, because it was one of the aims. I didn’t want to eliminate or 
separate those centres but to expand the significance of their social existence.

In some places it was a success, in others unfortunately it wasn’t. I can tell you that if 
I were still the minister it would have been a success everywhere. This isn’t a lack of modesty; 
I simply attached great importance to this, and I’m really sorry that the programme was later 
restricted…

Was the means to achieving this goal you are talking about to allow each of the centres 
to invent not only its own name but also its mission and the character of its collection?

Yes, absolutely. That was exactly the point: for them to be different from one another, 
because the regional traditions were different. Wrocław, for example, had a tradition 
involving glass and video art, Lublin had the arts linked to the Biała Gallery, Kraków is 
Kraków, Toruń had its own tradition that was separate from Bydgoszcz’s. I also wanted to 
incorporate part of the local tradition into the programme, that’s why it had that kind of form 
of a Różewicz play. It was amorphous, without any clear shape, but it did carry a clear idea 
that was supposed to be rewritten in local language, though not without universal meanings. 
I trusted and believed in the creativity of the people who undertook the task.

I believe much more strongly in the sense of grassroots initiatives than in official 
schemas. By its nature, every official structure becomes fossilized in the process of its 
existence. It protects its own interest, which is the interest of continuing to exist. I based 
my plans on the energy that stems from passion, from interests, from a need of the heart, 
precisely from the competencies of these people, people like Monika Szewczyk, Agata Zbylut, 
Jarek Świerszcz or, in the case of Łódź – Lech Leszczyński.

Lech had a tougher task than the others because Łódź was a special case. It was the only 
city with what was the biggest collection of contemporary 20th-century art in Poland’s only 
existing museum of this art, whose management at the time saw a rival in Łódź’s Zachęta. 
The people who ran the museum went even further, perceiving the new initiative as an attack 
on the integrity of collections. I answered dozens of questions from reporters in Łódź about 
whether it wasn’t my intention to move Łódź’s museum collections to Warsaw… All the more 
respect is due to Lech Leszczyński, who, after he became head of Łódź’s Zachęta, was able first 
of all to make a stand against the critics, against the hostility of the museum’s management, 
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but also the authorities, in order ultimately to take this project to its successful finale; 
although in fact it was the end of the first stage.

One voivodship didn’t take part in the programme. Why?
Rzeszów. I have to tell you, we tried. Generally speaking, there was no aura and no 

people who wanted to do it. We found one man who was building his own collection, but that 
wasn’t really the point. The person who undertook the task let us down.

What was recruiting people for these regional incubators like?
I had a group of associates who were familiar with the individual regions. I had 

quite a lot of knowledge myself, but we also travelled there, held discussions with the 
communities that wanted to talk. The meeting place could be an Academy of Fine Arts one 
time and a secondary art school another time… Besides, in the capital city hardly anyone 
is from Warsaw, so there were plenty of people around me who had a presence in the art 
world in a broad sense, and they could be assigned to different regions and provide us with 
information, knowledge. We knew which galleries were the leading ones, so it’s not as if 
I eliminated anything or anyone. This was work. It was a selection process, the start of work 
that resulted in regional leaders emerging… Besides, this didn’t consist in nominating people, 
but rather we looked for the kind of leader around whom the local community gathered. Some 
had enough passion and persistence, others had less, but on the whole I see huge benefits. 
I myself couldn’t set down formally firmer terms because, obviously, every successive minister 
can change things, so I designed it all so it was clear but at the same time not discriminating, 
in the sense of preventing the next minister from making corrections he deemed necessary.

As you mentioned, the draft of the programme contains a diagnosis of the state of 
culture at the time, among other things speaking of weaknesses in terms of collecting, 
which the programme, as you said, was meant to overcome. Are you familiar, then, 
with the opinions of institution directors, curators, and custodians about whether this 
actually occurred? Were there evaluations included in the programme?

Of course there should have been, only my time as minister was drawing to an end.

Practically a year was left…
Practically less than a year. We worked in great haste. I tried to be everywhere, to donate 

works of art to start these collections, to create a leavening, a fermentation mash from which 
something good could emerge. I had faith that the local people would take over the sense of 
these institutions and that they would develop. They did develop very well in some places, and 
worse in others, and not at all in the Podkarpacie region. That’s something it pains me to say, 
because it is exactly where they are absent that they are needed the most.

The project’s financial guidelines said that each centre would get 50% of its annual 
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budget and from then on would have to cope on its own.
Yes, the aim was to build relations between the Zachętas (to use the umbrella term) 

and local authorities. I did my best to build a liaison between these people everywhere. 
I can remember a meeting in Szczecin (by the way, that’s one of the greatest successes – the 
Szczecin collection and Agata Zbylut as its leader) when the mayor of Szczecin at the time, 
Stefan Jurczyk, listened very carefully to a young lady speaking wonderful Polish – a rare 
thing among art curators – using language that communicated everything perfectly to people 
unfamiliar with the subject matter. I asked him if he knew he had such personalities in his 
region. He said very honestly that he’d had no idea.

Why did you hire a group of theoreticians, chiefly economists, to work with you?
A team of economists worked on writing the Strategy for the Development of Culture 

because I needed management theoreticians who knew the methodology of strategy building. 
I and my associates filled it with specialist content, and from all this we still had to create 
a structure that, after being reviewed critically, could extend the aspiration horizons of people 
from the arts, which at that time were limited by amounts of 20,000 – 30,000 zlotys while 
I wanted to build facilities costing 50, 100, 200 million. We trained 2,000 culture managers in 
European procedures, but when people had to distribute 10 million zlotys it took their breath 
away. It was completely unimaginable, unattainable for culture until then. Just imagine 
the 230 infrastructure institutions that were set up across Poland during those years: art 
museums in Łódź, Kraków and Toruń, opera houses in Białystok and Kraków, the Pomeranian 
Philharmonic, music academies in Katowice and Poznań, the film archive in Katowice, and 
many, many more.

You also said the programme aimed to consolidate or even create an art market. In this 
context, did you encourage the Zachętas to buy from galleries, for example?

If they had acquired art solely through galleries, they would have bought less. Of 
course there’s nothing wrong with them making purchases from galleries. However, the 
point was to set up these places where people could familiarize themselves with the sense 
of contemporary art, get their heads around the issue of value for money. Few people know 
how much two contemporary paintings can cost. Few people know it’s that much. And even 
if they know how much, they don’t know why. This wasn’t meant to be about exploiting the 
Zachętas so they would create an art market by making purchases, but having them create an 
art market by improving people’s competencies.

In the sense of creating demand?
Yes, precisely, creating demand.

In the project itself, I was also interested to read about the planned revitalization of 
post-industrial premises.
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One fits in very well with the other. Many facilities of this kind in the world were set up 
in post-industrial spaces that were undergoing revitalization – into housing, administration 
and so on – and also needed a respite, something humanistic. One example of this is MOCAK 
in Kraków.

So we return to local resources again.
Yes. And all this is nothing but an expression of my deep conviction that the energy of 

culture changes reality.
***

To some extent, a punch line for this text can be found in the case of the Podkarpacie 
Association for the Encouragement of Fine Arts (“Podkarpacie Zachęta”). The community’s 
initial lack of response to the minister’s invitation to form ranks did not stop two flesh-and-
blood enthusiasts – Jerzy Gancarz and Jacek Nowak from Rzeszów, who in 2008 established an 
initiative actively popularising the achievements of the region’s artists. Gancarz, a journalist 
by education, co-owner of a publishing business and printing house, collector, undertook 
the task of mobilizing the local community, including business people2. When he passed 
away in 2009, Nowak took over as president. The Podkarpacie Zachęta opens a new exhibition 
every two months even though it doesn’t have permanent headquarters. The calendar of 
future presentations has been filled up until mid-next year. The association has published 
three volumes of Sztuka Podkarpacia (The Art of Podkarpacie), an art book presenting profiles of 
the region’s artists3, and each successive one is financed mainly with the money made from 
selling the previous one. Recently, the Podkarpacie Zachęta has been building a collection 
from donations following individual exhibitions. Jacek Nowak joked during a conversation 
that the reason they were so successful might be because they weren’t operating under the 
whip of the authorities…

 The website of the Podkarpacie association for the encouragement of Fine arts contains information on the initiative’s sponsors, 
including one of the biggest electrical companies in Poland.

3 Volume 2 from 2011 also includes a profile of jadwiga sawicka, a native of Przemyśl whose works – to mention just the collections created as part of the 
programme – are found at the arsenał gallery in Białystok and in collections of the zachętas in wrocław, Łódż, zielona góra and szczecin. 
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wszystkie praCe
prezentowane na wystawie i w katalogu 
zostały zakupione do kolekcji Łódzkiego 
Towarzystwa zachęty sztuk Pięknych 
w ramach narodowego Programu 
Kultury „znaki czasu”. zakup prac 
współfinansowany był ze środków 
ministerstwa Kultury i dziedzictwa 
narodowego. Katalog obejmuje pełen 
wykaz autorów i ich prac. nazwiska 
artystów ułożone są w układzie 
alfabetycznym, towarzyszą im krótkie 
biogramy, opisy dzieł oraz spis prac 
każdego artysty. wymiary prac podane 
są w centymetrach, wysokość poprzedza 
szerokość i głębokość w przypadku 
dzieł trójwymiarowych, czas trwania 
w przypadku filmów: minuty’ sekundy’’. 
instalacje zależne od powierzchni 
ekspozycyjnej nie mają podanych 
wymiarów.

Biogramy: Karolina jabłońska
opisy prac: mariusz walczak

—
all the wOrks
presented on the exhibition and in 
the catalogue are purchased for the 
collection of the Łódź association for 
the encouragement of Fine arts within 
the national culture Programme named 
“signs of the Times” and are co-financed 
by the ministry of culture and national 
heritage. The catalogue includes the 
complete list of authors and their 
works. names of artists are arranged in 
alphabetical order; short biographical 
notes and descriptions of the works are 
also provided as well as the list of works 
of the artists. dimensions are given in 
centimetres, height is followed by width 
and depth in case of three-dimensional 
objects, time in case of films: minutes’ 
seconds’’. dimensions are not given for 
installations dependent on the exhibition 
space. 
 
Biographical notes: Karolina jabłońska
descriptions of the works: mariusz 
walczak
Translated by ewa wilmańska
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—
WORKS
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azorro (oskar dawicki, ur. 1971, igor 
Krenz, ur. 1959, wojciech niedzielko,  
ur. 1959, Łukasz skąpski, ur. 1958)
grupa artystyczna, założona w 2001 
roku. w jej skład wchodzą artyści 
zajmujący się różnymi mediami: oskar 
dawicki (performans, instalacja, film), 
igor Krenz (film), wojciech niedzielko 
(fotografia), Łukasz skąpski (fotografia, 
obiekty, malarstwo). 
jako grupa wypowiadają się poprzez 
realizacje filmowe, w których poruszają 
problematykę  kondycji współczesnej 
sztuki i jej instytucjonalnego 
funkcjonowania, zagadnienie jej relacji 
z odbiorcą oraz jej własnej historii. 
Prace azorro są pełne przewrotnego 
poczucia humoru. sceny i sytuacje, 
całkowicie wykreowane, często mają 
nadaną formę dokumentu. grupa 
zrealizowała m.in. takie filmy, jak: 
Bardzo nam się podoba (2001), Hamlet 
(2002), Czy artyście wszystko wolno 
(2002), Koniec sztuki (2002), Rodzina 
(2004). członkowie grupy wystąpili 
także jako statyści w różnych rolach 
w filmie Karol – człowiek, który został 
papieżem (2005), co uważają za swoją 
kolejną kreację. w Ostatnim filmie 
(2010) artyści spierają się o zasadność 
dotychczasowych działań i autorstwo 
pomysłów, a film kończy się rozejściem 
każdego z członków grupy w inną 
stronę. Idealna wystawa mająca miejsce 
w 2010 w centrum sztuki współczesnej 
w Toruniu miała charakter 
monograficzny, retrospektywny 
i podsumowujący działalność grupy, 
której niektórzy członkowie mówią 
otwarcie o wyczerpaniu się formuły jej 
istnienia. 

Filmy Wszystko już było I i II rejestrują 
rozmowę członków grupy azorro 
poświęconą poszukiwaniu nowych 
środków artystycznej wypowiedzi. 

Konfrontacja kolejnych pomysłów 
z dotychczasowymi doświadczeniami 
każdorazowo kończy się sceptyczną 
uwagą – już było. jednocześnie trudno 
oprzeć się wrażeniu, że repertuar 
proponowanych rozwiązań jest niczym 
innym, jak wielką retrospektywą 
prowadzącą widza przez dorobek 
sztuki XX wieku. Filmy Wszystko już było 
I i II stały się kolejnymi z cyklu realizacji 
stawiających pytanie o kondycję sztuki,  
jej cele oraz mechanizmy, jakim ulega. 

azorro (oskar dawicki, born 1971, igor 
Krenz, born 1959, wojciech niedzielko, 
born 1959, Łukasz skąpski, born 1958)
an artists group, established in 2001. 
The members of the group are artists 
involved in various media: oskar dawicki 
(performance, installation, film), 
igor Krenz (film), wojciech niedzielko 
(photography), Łukasz skąpski 
(photography, objects, painting).
as a group they express themselves 
through film. They deal with topics that 
are connected with the condition of 
contemporary art and its functioning 
in institutions, art’s relation with the 
audience and with its own history. 
Their works are full of wit and humour. 
The scenes and the situations, entirely 
fictional, often take the form of 
a document. The group produced such 
films as We Like It Very Much (2002), The 
Family (2004), Hamlet (2002), Is An Artist 
Allowed To Do Everything (2002), The 
End of Art (2002). The members of the 
group also play different roles in films 
as extras in Karol – A Man Who Became 
Pope (2005), which they consider to 
be their creation. in Last Movie (2010) 
the artists argue with the validity of 
past actions, the authorship of ideas, 
and the film ends with the dispersion 

of the members of the group. A Model 
Exhibition took place in 2010 in Toruń’s 
centre of contemporary art and had 
a monographic, retrospective character 
summing up the activity of a group. 
some members of the group tell frankly 
about their shortage of ideas.

The two-part film Everything has been 
done records the conversation of azorro 
group members devoted to new means 
of artistic expression. The confrontations 
of all ideas with experiences end up 
each time with a skeptical remark 
– everything has been done. at the 
same time it is hard not to notice that 
the repertoire offered by artists is like 
a great retrospective of 20th-century art, 
leading the viewer through the period. 
The film Everything has been done parts 
i and ii became a work that left us with 
a question – what is the condition of art? 
what are its aims and the mechanisms 
that influence art?

azOrrO
—
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Wszystko już było I, II, 2003
film, zapis cyfrowy, i 11’26’’, ii 25’1’’

AZORRO Everything Has Been Done I, II, 2003
film, digital recording, i 11’26’’, ii 25’1’’
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Krzysztof Bednarski (ur. 1953)
dyplom obronił w 1978 roku na wydziale 
rzeźby akademii sztuk Pięknych 
w warszawie. autor rzeźb, instalacji, 
obiektów, rysunków, plakatów.
od 1975 r. związany z teatrem 
jerzego grotowskiego, dla którego 
przedstawień wykonywał plakaty. 
jego twórczość zdominowała rzeźba, 
przede wszystkim w marmurze i brązie, 
w której często można odnaleźć 
wątki polityczno-historyczne (praca 
dyplomowa Portret totalny Karola Marksa; 
Victoria-Victoria, 1983). w 1987 roku  
zrealizował Moby Dicka, pracę, na którą, 
oprócz pociętego, odwróconego do góry 
dnem kadłuba łodzi, składa się również 
dźwięk. w jego dziełach widoczne 
jest nawiązanie do poezji (seria Vision 
& Prayer, oparta na poezji dylana 
Thomasa). w ostatnich pracach (jak 
w pracy Ge’Hinnom) podejmuje problem 
pozytywu i negatywu, światła i cienia, 
tego, co materialne i niematerialne 
w rzeźbie, coraz większą wagę 
przywiązując do cienia. w niektórych 
pracach powraca do klasycznych 
motywów i form figuratywnych (Trzy 
Gracje, Król i królowa). w dziełach 
Bednarskiego pojawiają się także 
motywy osobiste, odwołania do 
prywatnych wspomnień i kodów (Dom 
mojego ojca, Zaraz wracam mama), które, 
przetworzone przez artystę, zyskują 
wymiar uniwersalny. 

Buty włoskie to zapis akcji, podczas 
której autor stepował używając do tego 
modnych włoskich trzewików (ślubne 
buty artysty). Kadry powstałe przy 
użyciu trzech kamer różni perspektywa 
wykonanych zdjęć. Kolejno widzimy całą 
postać, stopy oraz zroszone potem czoło 
stepującego. Pełen osobistych odniesień 
wideo performans czyni z monotonnego 
wysiłku narzędzie satysfakcji twórczej. 

Krzysztof Bednarski (born 1953)
obtained a diploma in 1978 in the 
department of sculpture at the 
academy of Fine arts in warsaw. creator 
of sculptures, installations, objects, 
drawings, posters. 
he has been associated with jerzy 
grotowski’s theatre since 1975 where 
he created a series of posters for 
productions. his work is dominated by 
sculpture, mainly in marble and bronze, 
in which we can often find political and 
historical themes (thesis project Total 
Portrait of Karl Marx, Victoria-Victoria, 
1983). in 1987 he made Moby Dick, 
a work that presented the hull of a boat 
accompanied by sound. his works refer 
to poetry (the series Vision and Prayer, 
based on poetry by dylan Thomas). in his 
recent works (as in the work Ge’Hinnom) 
he takes up the problem of positive and 
negative, light and dark, what is tangible 
and intangible in sculpture, paying 
more attention to the shadow. in some 
works he returns to classical themes and 
figurative forms (Three Graces, The King 
and the Queen). in his works personal 
reasons also appear, references to 
personal memories and codes (Home 
of My Father, My Mother Right Back) that 
gain a universal dimension in Bednarski’s 
work.

Italian Shoes is the documention of an 
action in which the author performs 
tap dancing wearing fashionable italian 
shoes (Bednarski’s wedding shoes). The 
film is framed with shots from three 
different perspectives. subsequently, 
we see the whole figure, feet, and 
forehead beaded with sweat. The video 
performance is full of personal references 
and makes the dull exercise a tool for 
creative satisfaction.

krzysztOf beDnarski
—
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Buty włoskie, 1999
instalacja: film, zapis cyfrowy, 16’45”, 
obiekt 

Krzysztof Bednarski Italian Shoes, 1999
installation: film, digital recording, 16’45”, 
object
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cezary Bodzianowski (ur. 1968)
w latach 1988–1990 studiował 
w warszawskiej akademii  sztuk 
Pięknych, w latach 1990–1994 
w académie royale des Beaux-arts 
w antwerpii. Performer, autor akcji 
artystycznych, wideo, fotografii 
i obiektów. 
artysta dla akcji artystycznych 
najczęściej wybiera przestrzeń 
publiczną. swoimi interwencjami 
zakłóca naturalny rytm tych miejsc. na 
chwilę zmienia rzeczywistość, często 
wkracza również w życie świadków jego 
działań, ponieważ istotny jest dla niego 
osobisty kontakt, sytuacje prawdziwe 
i towarzyszące im emocje. Bodzianowski 
często wciela się w różne role, np. 
strażnika muzealnego, interesanta 
w urzędzie, nauczyciela wychowania 
fizycznego. zaburzając codzienność, 
artysta niepokoi i pozostawia widzów 
w niepewności. Poważną rzeczywistość 
rozbija absurdem, skłania widzów 
zarówno do zastanowienia się nad 
życiem, jak i do refleksji nad sztuką. 
w 2013 w muzeum sztuki w Łodzi miała 
miejsce wystawa To miejsce nazywa 
się jama, będąca pierwszą w Polsce 
muzealną retrospektywą artysty. 

Unik jest rejestracją akcji 
przeprowadzonej przez autora 
w budynku miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego w Łodzi, gdzie 
w latach 1945–1950  mieściła się siedziba 
łódzkiej Państwowej wyższej szkoły 
sztuk Plastycznych. jej wykładowcą 
był wówczas władysław strzemiński. 
Bodzianowski, wędrując po budynku, 
opisuje pracownikom mPK zjawiska 
optyczne opisane w Teorii widzenia 
strzemińskiego, nie zważając na 
milczenie i konsternację słuchaczy. 
Tytułowy Unik definiuje ludzkie reakcje, 
z którymi spotyka się artysta. 

cezary Bodzianowski (born 1968)
1988–1990 studied at the academy of 
Fine arts in warszawa, 1990–1994 at 
the académie royale des Beaux-arts 
in antwerp. a performer, the author of 
artistic actions, videos, photographs, 
and objects. 
For artistic actions he very often chooses 
public spaces. with his interventions 
he disturbs the peace and the natural 
rhythm of such places. he alters 
normal reality for a short time, often 
involving witnesses of his actions in his 
work because personal contact, real 
situations, and the emotions that go 
along with them are very important 
to him. Bodzianowski often plays 
various roles such as a museum guard, 
a client in the office, or a gym teacher. 
disrupting everyday life, the artist causes 
anxiety in the audience and leaves them 
uncertain. The seriousness of reality is 
shattered into the absurd, making the 
audience ponder both life and art. in 2013 
a retrospective was held in ms1 under 
the title This Place Is Called the Hole – it 
was the artist’s first museum-based 
retrospective in Poland. 

Avoidance is the documentation of an 
action conducted by the author. it 
took place in Łódź’s municipal Public 
Transport service building, which 
was the home of the academy of Fine 
arts from 1945 to 1950. in those years 
władysław strzemiński gave lectures 
there. Bodzianowski wanders inside the 
building and describes the employees 
of mPTs as optical phenomena as 
elaborated in strzemiński’s Theory of 
Vision, not paying attention to the silence 
and bewilderment of the listeners. The 
title Avoidance defines human reactions 
as observed by the artist. 

Cezary bODzianOwski
—
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Unik, 2004
film, zapis cyfrowy, 20’16’’

Cezary Bodzianowski Avoidance, 2004
film, digital recording, 20’16’’
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Bogna Burska (ur. 1974)
absolwentka warszawskiej akademii 
sztuk Pięknych (2001), w 2009 roku 
uzyskała tytuł doktora w Katedrze 
intermediów na wydziale rzeźby 
akademii sztuk Pięknych w gdańsku.
Burska wypowiada się w wielu 
dziedzinach sztuki: instalacja, film 
i fotografia, malarstwo. częstym 
motywem w jej wczesnych pracach 
jest  krew z jej złożoną symboliką – jako 
symbol cielesności, witalności, ale 
także znak rany, bólu czy przemocy 
oraz menstruacji. jest w nich również 
obecny wątek feministyczny. od 2004 
roku Burska tworzy filmy, wykonywane 
w technice found footage. wykorzystuje 
w nich sceny ze znanych filmów 
fabularnych i zmienia ich kontekst, 
odrywa odbiorcę od rutynowych 
interpretacji, bada także sposób 
budowania filmowego przekazu, 
obnażając ukryte mechanizmy realizacji 
filmowych.

Film Kawałek Jadeitu powstał w oparciu 
o sekwencje ujęć z trzech produkcji 
fabularnych: Chinese box (wayne wang, 
1997), Lolita (adrian lyne, 1997) oraz 
Damage (louis malle, 1992). Burska, 
manipulując  fragmentami filmów 
z jeremym ironsem w roli głównej, 
stworzyła spójną narrację wokół 
trudnych relacji uczuciowych łączących 
bohatera z napotykanymi w życiu 
kobietami. w warstwie narracyjnej 
film stawia pytania o znaczenie 
miłości, siłę pragnień oraz ich skutki dla 
naszej egzystencji, ale jego struktura 
wskazuje na miałkość i podobieństwo 
poszczególnych filmowych produkcji.

Bogna Burska (born 1974)
graduated from the academy of Fine arts 
in warsaw in 2001. in 2009 she received 
a doctorate from the department of 
intermedia at the academy of Fine arts 
in gdańsk. Burska expresses herself 
in many various media: she creates 
installations, films, photographs, and 
also paints. a recurrent theme in her 
early work is blood with its complex 
symbolism – bodily sign, vitality. But also 
wounds, pain, violence, or menstruation. 
a feminist motif is also vividly present. 
since 2004 Burska has made films using 
found footage techniques. she adapts 
scenes from well-known films, alters 
their context, and presents the viewer 
with an unusual interpretation. she also 
examines the ways film creates values, 
exposing the hidden mechanisms of 
film-making. 

The film Piece of Jade was composed of 
film shots adapted from Chinese Box 
(wayne wang, 1997), Lolita (adrian 
lyne, 1997), and Damage (louis malle, 
1992). Burska, manipulating fragments 
of film with jeremy irons in a leading 
role, creates narration about a hero’s 
difficult love relations with women. 
in this narrative, the film deals with 
the question of love, the strength of 
desire and its impact on our existence. 
But its structure points out also the 
shallowness and the similarity of film 
productions. 

bOGna burska
—
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współpraca michał januszaniec 
Kawałek Jadeitu, z cyklu: Zabawa 
z przemieszczającymi się zwierciadłami, 
2006/2007, film, zapis cyfrowy, 8’30’’

Bogna Burska cooperation michał januszaniec
Piece of Jade, from the series: A Game with 
Shifting Mirrors, 2006/2007
film, digital recording, 8’30’’
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agnieszka chojnacka (ur. 1979)
dyplom uzyskała w 2004 w Pracowni 
Fotografii użytkowej i w Pracowni 
Fotografii i obrazu wideo akademii 
sztuk Pięknych w Łodzi. zajmuje się 
fotografią, instalacją dźwiękową, tworzy 
również filmy. 
w swoich pracach artystka kontrastuje 
bezpieczny, spokojny i nierealny świat 
z nieprzyjazną, czasem pełną przemocy 
rzeczywistością. nieprzystawalność 
tych dwóch światów w wielu pracach 
potęgowana jest tekstem: słowem 
mówionym lub pisanym. zestawiając 
obraz z zaskakującym w jego kontekście 
dźwiękiem / tekstem, przeciwstawiając 
sobie różne elementy prac chojnacka 
wskazuje na rozbieżność marzeń 
i realiów. 
w 2006 artystka otrzymała stypendium 
art council england w ramach projektu 
Accession oraz stypendium Klubu 
strasburga Artist in residence.

Krótka historia lotu, nakręcona w musée 
zoologique w strasburgu, wprowadza 
nas w świat przeszklonych gablot, 
wypełnionych setkami eksponatów 
wypchanych ptaków. wyprawie 
towarzyszy komentarz w formie 
„sztafety” męskich i damskich głosów. 
w wypowiadanych kwestiach, obok 
sennej wizji, spełniającej odwieczne 
pragnienie lotu, pojawia się także 
obawa przed nagłym upadkiem. Krótka 
historia… wywołuje dojmujące uczucie 
niespełnienia poprzez kontrast między 
słowami ikaryjskiej opowieści a obrazem 
zastygłych, martwych ptaków, które już 
nigdy nie będą latać.

agnieszka chojnacka (born 1979)
graduated from the Łódź art academy 
in 2004 in the department of 
Photography. chojnacka focuses mainly 
on photography, sound installations, 
and films. 
in her works she contrasts the unreal, 
calm, and safe world with an unfriendly 
reality, sometimes full of violence.
The contradiction of these two worlds 
in many works is emphasized with 
texts, both written and spoken. By 
juxtaposing an image with sound or text 
that are surprising in the context or by 
contrasting various elements of a work 
she points at the disharmony between 
dreams and reality. 
in 2006 she was awarded a scholarship 
by arts council england as a part of its 
Accession project and was also awarded 
a scholarship as artist in residence by the 
club de strasbourg. 

The Short Story of Flight, recorded at the 
musée zoologique de strasbourg, takes 
us into a world of glass showcases filled 
with hundreds of stuffed birds. The 
expedition is accompanied by female 
and male voices in a kind of relay race. 
sentences spoken aloud give voice 
to a dreamlike vision – fulfilling the 
human desire to fly, known from time 
immemorial – but simultaneously 
express the human fear of a sudden fall. 
The Short Story of Flight evokes an intense 
feeling of non-fulfilment by juxtaposing 
the myth of icarus with dead birds that 
will never fly again. 

aGnieszka ChOjnaCka
—
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Krótka historia lotu, 2006
film, zapis cyfrowy, 4’57’’

Agnieszka Chojnacka The Short Story of Flight, 2006
film, digital recording, 4’57’’
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artur chrzanowski  (ur. 1973)
studiował w łódzkiej akademii sztuk 
Pięknych, dyplom uzyskał w 2001 roku. 
autor fotografii, grafik, rysunków, 
wideo, instalacji, kurator i koordynator 
wystaw, a także wykładowca 
w akademii sztuk Pięknych w Łodzi.
w polu zainteresowania artysty 
pozostaje jego najbliższe, miejskie 
otoczenie. wykonuje fotografie, którym 
nadaje specyficzny, trochę nierealny, 
klimat. Poprzez proste zabiegi, np. 
wprowadzanie podpisów, nawet te 
mniej interesujące obiekty zyskują nowy 
kontekst. Przykładem takiego działania 
są Pocztówki (2002). ważną rolę w jego 
pracach odgrywa światło, na którego 
duchowych aspektach koncentruje się 
artysta. 

Fotografie ukazują fragment porannej 
panoramy alei Piłsudskiego w Łodzi 
z ujęciem bryły wieżowców tzw. 
łódzkiego manhattanu. Pejzaż miasta 
jest w nich jednak zdominowany przez 
światło wschodzącego słońca, przez 
co kompozycje wydają się nabierać 
cech nierealnych, niemal mistycznych. 
Pozornie szara i przeciętna Łódź 
staje się miejscem, w którym można 
doświadczyć rzeczy wielkich – jak 
iluminacja w postaci światła ze 
wschodu.

artur chrzanowski (born 1973)
he studied at the academy of Fine arts 
in Łódź, graduating in 2001. creator of 
photographs, graphics, pictures, videos, 
installations; he is also a curator and 
coordinator of exhibitions. he also is 
a lecturer in the academy of Fine arts in 
Łódź.
The urban environment and public 
space are his field of interest. he 
takes photographs and gives them 
an ambiance that is both specific and 
a bit unreal. Through the use of simple 
maneuvers such as the introduction of 
signatures, even less interesting objects 
take on a new context. an example of 
such an action is Postcards (2002). light 
plays an important role in his works. The 
author focuses on its spiritual aspects.

The photographs show parts of 
a morning panorama of Piłsudski avenue 
in Łódź with its skyscrapers, the so-called 
Łódź manhattan. however, the cityscape 
is dominated by the light of the rising 
sun, making the compositions appear 
unreal and almost mystical. The grey, 
ordinary, average city becomes a place 
where you can experience great things – 
like illumination in the form of light from 
the east.

artur ChrzanOwski
—
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Światło ze Wschodu, 2006
fotografia, 5 części, 30x40 każda

Artur Chrzanowski Light from the East, 2006
photography, 5 parts, 30x40 each
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Tomasz ciecierski (ur. 1945)
dyplom uzyskał w warszawskiej 
akademii sztuk Pięknych na wydziale 
malarstwa w 1971 roku. zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem i fotografią. 
istotą twórczości ciecierskiego jest 
refleksja nad malarstwem. rodzaj 
klamry spinającej jego artystyczne 
rozważania stanowią wczesne rysunki 
artysty, przedstawiające akcesoria 
malarskie (tubki farby, pędzle, naczynia), 
i fotografie z ostatnich lat, poświęcone 
własnemu warsztatowi artystycznemu. 
Tę kwestię porusza także praca 
Malarstwo (2002), kolaż złożony z kartek 
z katalogu firmy sprzedającej przybory 
malarskie, które autor skomentował 
domalowaniem olejnych, niewielkich 
pejzaży. Forma kolażu czy asamblażu 
jest często wybieranym medium: obok 
kompozycji złożonych z kilku mniejszych, 
warstwowo ułożonych obrazów, 
pojawiają się również prace złożone ze 
zdjęć, pocztówek, notatek artystycznych 
i reprodukcji własnych kompozycji. 
artysta jest laureatem nagrody im. jana 
cybisa (1999).

Kompozycja ciecierskiego składa się 
z kilkudziesięciu fotografii w regularnym 
układzie, przedstawiających to samo 
ujęcie okrągłego zlewu, za każdym 
razem wypełnionego wodą innego 
koloru. Kolor wody to efekt płukania 
pędzli zabarwionych resztkami różnych 
farb po zakończeniu malarskiej pracy. 
Kompozycja jest zatem swego rodzaju 
dziennikiem aktywności twórczej, 
stanowiąc zarazem wypowiedź na temat 
relacji między malarstwem a fotografią 
jako różnymi formami zapisu ludzkiego 
życia.

Tomasz ciecierski (born 1945)
graduated from the academy of Fine 
arts in warsaw in the department of 
Painting in 1971. he works with painting, 
drawing, and photography. The essence 
of his work is a reflection upon painting. 
in his early drawings the artist combines 
artistic contemplation of a painter’s 
tools (tubes of paint, brushes, dishes) 
with photographs of recent years taken 
in his own art studio. This question arises 
in the work Painting (2002), a collage 
made up of pages from a catalogue of 
a company selling painter’s accessories, 
which the author comments on with 
re-painted oil and small landscapes. 
ciecierski often chooses art forms such 
as collage or assemblage: in addition to 
compositions made from several smaller 
paintings arranged in layers, there are 
also works made from photographs, 
postcards, notes, and reproductions 
of his own compositions. The artist 
received a cybis award for lifetime 
achievement in 1999.

ciecierski’s composition consists of 
a set of photographs in a regular order 
presenting the same shot of a round 
sink, each time filled with water of 
a different colour. The colour of the 
water results from washing paintbrushes 
that have had different paint on them. 
The composition is therefore a kind 
of a diary of creative activity. it also 
emphasizes the relationship between 
painting and photography, as different 
forms of documenting human life.

tomasz CieCierski
—



75 

Bez tytułu, 2000 
fotografia, 4 części, 90x90 każda 

Tomasz Ciecierski Untitled, 2000
photography, 4 parts, 90x90 each
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stanisław dróżdż (1939–2009)
ukończył studia polonistyczne na 
wydziale Filologicznym uniwersytetu 
wrocławskiego (1979). autor poezji 
konkretnej,  instalacji, animator życia 
artystycznego.  
wczesne prace dróżdża mają 
charakter lapidarnie skonstruowanych 
tradycyjnych utworów poetyckich. 
w 1967 roku zaczął tworzyć 
„pojęciokształty”, w których znaczenie 
słowa podkreśla jego wizualna forma. 
w 1977 zrealizował w galerii Foksal 
instalację Między, wypełniającą białą 
przestrzeń galerii rzędami czarnych liter, 
składających się na tytułowe słowo, 
choć w żadnym miejscu sekwencja liter 
tego słowa nie tworzy. w ostatnich 
pracach artysta rozszerzył język 
wypowiedzi artystycznej o znaki i formy 
przestrzenne. dróżdż reprezentował 
Polskę na 50. Biennale sztuki w wenecji 
(2003).

Praca składa się z sześciu ksiąg w etui 
z pleksiglasu. na grzbiecie i okładce 
każdego z tomów widnieje napis 
alea iacTa esT, nawiązujący do słów 
przypisywanych juliuszowi cezarowi 
z 49 r. p.n.e. Praca jest powtórzeniem 
w innym medium instalacji 
prezentowanej na 50. Biennale sztuki 
w wenecji (2003). artysta zaproponował 
widzom rzut sześcioma kostkami do 
gry, a następnie odszukanie uzyskanego 
układu na ścianach wypełnionych prawie 
ćwierć milionem kostek. Posługując się 
uniwersalnym językiem liczb odwołał 
się do instynktu rywalizacji i pragnienia 
sukcesu. 

stanisław dróżdż (1939–2009)
graduated from the department of 
Polish Philology in wrocław in 1979. 
author of concrete poetry, installations, 
animator of artistic life. 
his early works are concisely constructed 
traditional poems. in 1967, he began 
to create Concept–Shapes, in which the 
meaning of the word emphasizes its 
visual form. in 1977 he completed the 
installation between in the Foksal gallery. 
For this project the artist covered the 
white cube space of the gallery with 
rows of randomly chosen letters forming 
together the word “między” (meaning 
“between” in english). The latter however 
never appeared directly. in his last works, 
the artist expanded the language of 
artistic expression by adding signs and 
spatial forms. dróżdż represented Poland 
at the 50th Venice Biennale (2003).

The work consists of six books in  
a  plexiglass box. There is an inscription 
alea iacTa esT on the back and front 
cover of each of the volumes, referring 
to the words attributed to julius 
caesar in 49 Bc. This work is a kind of 
repetition in different medium of the 
installation presented during the 50th 
Venice Biennale (2003). The artist offered 
viewers the opportunity to throw six 
dice, and then locate the result on walls 
filled with nearly a quarter of a million 
dice. using the universal language 
of numbers, the artist was making 
a reference to the competitive instinct 
and the desire for success.

stanisław DrÓżDż
— 
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Alea iacta est, 2003–2005 
technika mieszana, 6 części, 19x20x8 każda

Stanisław Dróżdż Alea iacta est, 2003–2005
mixed media, 6 parts, 19x20x8 each
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elżbieta jabłońska (ur. 1970)
dyplom obroniła w 1995 roku na 
wydziale sztuk Pięknych uniwersytetu 
mikołaja Kopernika w Toruniu. w 2004 
uzyskała tytuł doktora w zakresie sztuk 
pięknych. autorka akcji artystycznych, 
performansów, fotografii, instalacji 
i rysunków.  
zainteresowania artystki oscylują 
wokół stereotypów związanych z rolą 
kobiety w tradycyjnej rodzinie oraz ich 
relacji z wymogami współczesności. 
od kilkunastu lat w swoich działaniach 
artystycznych wciela się w rolę idealnej 
pani domu i matki (Gry Domowe, seria 
fotografii Supermatka). jabłońska 
zajmuje się również tematyką 
społeczną, zwraca uwagę na problemy 
ludzi bezrobotnych, bezdomnych, 
ubogich (cykl Pomaganie). wielokrotnie 
wystawiając w Łodzi, nawiązywała 
w pracach do historii miejsca, miasta 
czy związanej z nim awangardy 
artystycznej. 

cykl zdjęć to powiększone fotografie  
– pocztówki, wykonane w pałacu izraela 
Poznańskiego (obecnie muzeum miasta 
Łodzi) w ramach projektu Palimpsest 
muzeum, przygotowanego na Łódź 
Biennnale w 2004 roku. Fotografowane 
wnętrza są próbą rekonstrukcji siedziby 
jednego z najzamożniejszych łódzkich 
przemysłowców końca XiX wieku. 
meble, obrazy w cennych ramach 
i wytworne tkaniny tworzą wrażenie 
sytego, dostatniego życia właścicieli. 
Klimat wystudiowanego ładu burzy 
jednak bliższe spojrzenie na zdjęcia. 
zagnieciony dywan, przewrócony 
stół, porcelanowa zastawa rozbita na 
drobne kawałki wzbudzają niepokój, 
decorum miejsca zostaje naruszone. 
jabłońska podejmuje próbę ożywienia 
„zastygłego” wnętrza poprzez ingerencję 
w dotychczasowy układ. 

elżbieta jabłońska (born 1970)
she graduated from the Faculty of Fine 
arts at the university of Toruń in 1995. 
in 2004, she received a doctorate in 
fine arts. The author of art actions, 
performance, photography, installations, 
and drawings.
her main interest is the role of 
a woman in a traditional family and 
her relationship with the requirements 
of modern times. For several years she 
takes the role of the perfect housewife 
and mother in her artistic actions 
(Home Games, a series of photographs 
called Supermother). jabłońska also deals 
with social issues, draws attention to 
the problems of the unemployed, the 
homeless, the poor (the cycle entitled 
Helping). exhibited many times in Łódź, 
in her work she refers to the history of 
the place, the city, or the avant-garde 
associated with it. 

a series of images are enlarged 
photographs – postcards, made in israel 
Poznański’s Palace (now the museum 
of the city of Łódź) as a part of a project 
entitled the Palimpsest museum, 
prepared for the Łódź Biennial in 2004. 
The indoor photography reconstructs 
the home of the wealthiest industrialist 
of Łódź at the end of the 19th century. 
Furniture, paintings in gilt frames, and 
elegant fabrics give a feeling for the 
affluent, prosperous life of the owners. 
however, the atmosphere of careful 
order is knocked down by a closer look 
at the pictures: a threadbare carpet, an 
overturned table, a porcelain crockery 
set smashed into pieces. it all evokes 
anxiety; the decorum of the space is 
disturbed. jabłońska tries to revive 
a “frozen” interior by interfering with the 
existing system. 

elżbieta jabłOńska
— 
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z cyklu: Naruszenie, 2004–2005
fotografia, lightbox, 80x120x10 każdy
Salonik rokokowy 1 
Salonik rokokowy 2 

Elżbieta Jabłońska from the series: Disturbance, 2004–2005
photography, lightbox, 80x120x10 each 
Rococo Sitting Room 1
Rococo Sitting Room 2
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z cyklu: Naruszenie, 2004–2005
fotografia, lightbox, 80x120x10 każdy
Garderoba 
Westybul 

Elżbieta Jabłońska from the series: Disturbance, 2004–2005
photography, lightbox, 80x120x10 each
Dressing Room
Vestibule
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z cyklu: Naruszenie, 2004–2005
fotografia, lightbox, 80x120x10 
Sypialnia

Elżbieta Jabłońska from the series: Disturbance, 2004–2005
photography, lightbox, 80x120x10 
Bedroom
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zuzanna janin (ur. 1963)
studiowała w warszawskiej akademii 
sztuk Pięknych. rzeźbiarka, autorka 
instalacji, rysunków, fotografii, akcji oraz 
wideo.
Pamięć, wspomnienia i osobiste 
emocje stają się tworzywem prac janin. 
autorka eksploruje temat pamięci 
m. in. w instalacji Moja pamięć, która 
powstaje w oparciu o wspomnienia 
artystki na temat poznanych w ciągu 
życia osób, ale odwołuje się także 
do ich pamięci. w wykreowanym 
serialu Majka z filmu / Szaleństwo Majki 
Skowron (2009–2012) artystka wraca 
do popularnego w latach 70. serialu 
Szaleństwa Majki Skowron, w którym grała 
tytułową rolę. w postać współczesnej 
majki wciela się córka artystki. dzięki 
temu zestawieniu janin czyni ze swoich 
osobistych przeżyć i wspomnień 
materiał pracy artystycznej. artystka 
podejmuje także problem zmian, którym 
podlega człowiek w miarę upływającego 
czasu i temat śmierci (Siedem śmierci, 
2003–2006). zrealizowała także cykl 
Solaris, nawiązując do znanej powieści 
stanisława lema, i po raz kolejny 
odwołując się do możliwości pamięci. 

wnętrze pokoju stanowi tło dla płynącej 
z włączonego w nim telewizora 
rozmowy trzech kobiet w różnym wieku. 
Bohaterki opowiadają o charakterze 
swojej relacji z matką. otwarcie 
przyznają się do popełnianych błędów, 
mówią o braku miłości, towarzyszących 
im lękach i nierozwiązanych 
konfliktach. równolegle przywołują 
przykłady pozytywnych relacji pełnych 
wzajemnego szacunku i bliskości. 
artystka, występując w nagraniu z córką 
i matką, nawiązuje do własnych przeżyć 
i wspomnień.

zuzanna janin (born 1963)
she studied at the academy of Fine 
arts in warsaw. a sculptor, an author of 
installations, drawings, photographs, 
and videos.
memory, remembering, and personal 
emotions become material for her 
works. The author explores the theme of 
memory in her work My Memory, which 
is based on the memories of people 
known by the artist, but also refers to 
their own memory. in the film series 
Majka from the Movie / Madness of Majka 
Skowron (2009–2012), the artist returns 
to a popular series of the mid-70s called 
Madness of Majka Skowron, in which janin 
played the title role. Today’s majka is 
played by the artist’s daughter. Thanks 
to such a juxtaposition, janin creates 
material for her artistic work from her 
personal experiences and memories. 
The artist also focuses on the problem of 
changes in the human being’s existence 
throughout life and death (Seven Deaths, 
2003–2006). she also made a series 
entitled Solaris, referring to the famous 
novel by stanisław lem and once again 
referring to the possibilities of memory. 

The interior of the room is the 
background for a television talk 
with three women of different ages. 
The protagonists talk about their 
relationship with mothers. They openly 
admit their mistakes, talk about the lack 
of love, their accompanying fears, and 
their unresolved conflicts. at the same 
time they evoke examples of a positive 
relationship full of mutual respect and 
closeness. The artist, appearing in 
a video together with her daughter and 
mother, refers to her own experiences 
and memories.

zuzanna janin
— 
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Pomiędzy, 2005
instalacja: film, zapis cyfrowy, 9‘53‘‘, 
przedmioty  

Zuzanna Janin In Between, 2005
installation: film, digital recording, 9‘53‘‘, 
objects
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Katarzyna Kozyra (ur. 1963)
dyplom w 1993 w warszawskiej 
akademii sztuk Pięknych, w pracowni 
grzegorza Kowalskiego („Kowalni”). 
autorka fotografii, instalacji, wideo 
i performansów. 
jej praca dyplomowa Piramida zwierząt 
wywołała burzliwe dyskusje m.in. na 
temat przekraczania granic w sztuce, 
wartości w sztuce współczesnej 
i wolności artysty. artystka podejmuje 
temat śmierci, przemijania, choroby 
także w późniejszych pracach, 
m.in. w Olimpii (1996), Święcie wiosny 
(1999–2002), Karze i zbrodni (2002). 
zwraca uwagę na cielesność, 
przełamując związane z nią tabu (Łaźnia, 
1997), a także na problem tożsamości 
(Lekcja tańca, 2001, Łaźnia męska 1999), 
odważnie przekraczając stereotypy. 
w niektórych pracach odwołuje 
się do znanych postaci ze świata 
kultury i sztuki: braci grimm, ingresa, 
rembrandta, nietzschego, rilkego, 
niżyńskiego. wszystkie podejmowane 
przez Kozyrę problemy pojawiają się 
także w ramach multimedialnego 
projektu W sztuce marzenia stają się 
rzeczywistością (2003–2009). składają się 
nań filmy, w których artystka jest jedną 
z głównych bohaterek. w najnowszym 
projekcie, Szukając Jezusa, artystka 
koncentruje się na tzw. syndromie 
jerozolimskim. 

Letnia opowieść  to film utrzymany 
w stylistyce bajkowej opowieści, 
zrealizowany m.in. we wnętrzach 
łódzkiego Pałacu herbsta. idylliczne 
życie grona pracowitych karlic przerywa 
pojawienie się trójki nieznajomych. 
wśród gości jest maestro (grzegorz 
Pitułej – śpiewak warszawskiej opery 
Kameralnej), gloria Viagra, berlińska drag 
queen, oraz autorka, odgrywająca rolę na 
naiwnej dziewczyny. gościnne i troskliwe 

gospodynie, oburzone zachowaniem 
dwójki przybyszów, mordują ich 
bez skrupułów, aby po chwili wrócić 
do swojej spokojnej, unormowanej 
codzienności. Film łączy w sobie 
elementy ludowej baśni i krwawego 
horroru, groteski i filmu grozy. 

Katarzyna Kozyra (born 1963)
graduated from the academy of Fine 
arts in warsaw. in 1993 she completed 
her studies in Professor grzegorz 
Kowalski’s studio, known as the 
“Kowalnia.” a creator of photographs, 
installations, videos, and performance 
pieces. her thesis project Pyramid of 
Animals raised heated debate about 
crossing borders in art, the values of 
contemporary art, and the freedom 
of the artist as artist. Kozyra creates 
works that confront social taboos such 
as death, transience, and disease in 
her later works, for example in Olympia 
(1996), Rite of Spring (1999–2002), and 
Punishment and Crime (2002). she draws 
our attention to the body and breaks 
taboos associated with it (Bathhouse, 
1997), as well as the issue of identity 
(Dance Lesson, 2001, Men’s Bathhouse, 
1999), bravely challenging accepted 
stereotypes.
in some works she refers to well-known 
figures from the world of culture and 
the arts: the Brothers grimm, ingres, 
rembrandt, nietzsche, rilke, nijinsky. 
all the issues taken up by Kozyra also 
appear in her multimedia project In 
Art Dreams Come True (2003–2009). it 
consists of films in which she is one of 
the protagonists. in her latest project, 
Looking For Jesus, the artist focuses on the 
so-called “jerusalem syndrome.”

Summertale is a film in the style of a fairy 
tale, partly made in Łódź’s herbst 
Palace. idyllic life among industrious 
dwarves is interrupted by the arrival 
of three strangers. among the guests 
we meet the maestro (grzegorz Pitułej 
– a warsaw chamber opera singer), 
gloria Viagra (a Berlin drag queen), and 
the author portrayed as a naive little 
girl. in the beginning the hospitable and 
caring housewives become indignant at 
the behaviour of two strangers, so they 
murder them without any scruples in 
order to go back to their quiet, everyday 
lives. The film combines elements of 
a folk tale and a bloody, grotesque horror 
movie.

katarzyna kOzyra
—
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Letnia opowieść, 2008
film, zapis cyfrowy, 20’

Katarzyna Kozyra Summertale, 2008
film, digital recording, 20’



86 

igor Krenz (ur. 1959)
studiował  w warszawskiej akademii 
sztuk Pięknych, dyplom uzyskał w 1986 
roku. autor wideo i fotografii. 
swoim pracom nadaje charakter 
dokumentu, filmując bardzo proste 
czynności lub przedmioty poddane 
prostym działaniom – na nich 
koncentruje całą uwagę odbiorcy. 
Kadr umieszcza na tle białej ściany, 
dzięki czemu jego prace nabierają 
laboratoryjnego charakteru, 
a przedstawiane działania, w których 
zderza prawa fizyki z przypadkiem, 
zbliżają się do naukowych 
doświadczeń, których opis zawarty jest 
w tytule. zestawienie prostych działań, 
pozbawionych życiowej funkcjonalności, 
a wręcz często uznawanych za błahe, 
z napięciem utrzymywanym w filmach 
i poważnym nastrojem, nadaje pracom 
Krenza ironiczny charakter. artysta 
współtworzył grupę azorro.  

Rzeczy to filmowy zapis jednego 
z eksperymentów, przeprowadzonych 
przez artystę we własnej pracowni. 
Próbuje on zawiesić zestaw sześciu 
małych obrazów na białej ścianie, które 
za sprawą nieokreślonej siły spadają 
losowo na podłogę. za każdym razem 
autor podnosi obrazek i ponownie go 
zawiesza. Film skupia się na wysiłku 
towarzyszącym przywracaniu porządku. 
artysta niczym współczesny syzyf 
wytrwale podejmuje kolejne, dość 
absurdalne próby zmiany natury rzeczy. 

igor Krenz (born 1959)
he studied at the academy of Fine arts 
in warsaw and received his diploma in 
1986. creator of videos and photographs. 
he gives a documentary character to 
his works, filming very simple activities 
or items subjected to simple actions. 
in doing this, he focuses the viewer’s 
attention on them. he places a film 
frame against the background of 
a white wall, so that his work is set in 
a kind of a laboratory, and presents 
actions in which the laws of physics 
clash with blind chance. his works are 
closer to scientific experiments, whose 
description is in the titles themselves. 
The juxtaposition of simple actions, 
lacking life function and even often 
regarded as trivial, together with the 
suspense maintained in the films along 
with their stylistic seriousness give 
Krenz’s works an ironic character. The 
artist is a co-founder of the azorro 
group. 

Things is a film record of one of the 
experiments carried out by the artist 
in his own studio. as he tries to hang 
a set of six small images on a white wall, 
they fall randomly on the floor due to 
unknown reasons. each time the author 
picks up the picture and hangs it up 
again. The film focuses on the effort to 
restore order. like a modern sisyphus, 
the artist persistently pursues quite 
absurd attempts to change the nature 
of things.

igOr krenz
—
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Rzeczy, 2003
film, zapis cyfrowy, 11’48’’ 

Igor Krenz Things, 2003
film, digital recording, 11’48’’
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zofia Kulik  (ur. 1947)
studiowała w warszawskiej akademii 
sztuk Pięknych na wydziale rzeźby, 
dyplom uzyskała w 1971 roku. rzeźbi, 
tworzy fotografie i instalacje, realizuje 
akcje artystyczne.
w latach 1971–1987 współpracowała 
z Przemysławem Kwiekiem, tworząc 
duet KwieKulik. w kręgu ich wspólnych 
zainteresowań znalazły się m. in. akcje, 
performanse, instalacje, fotografie, 
filmy, mail-art oraz teksty teoretyczne, 
interwencyjne i dokumentacyjne, 
często o charakterze krytycznym 
w stosunku do rzeczywistości Prl-u. 
duet współtworzył także od 1973 roku 
Pracownię działań, dokumentacji 
i upowszechniania (Pddiu), której 
działalność zaowocowała powstaniem 
jednego z najbogatszych archiwów 
sztuki neoawangardowej w Polsce. od 
1987 roku Kulik pracuje indywidualnie, 
tworzywem jej prac jest czarno-biała 
fotografia. w jej twórczości często 
pojawiają się odniesienia do sytuacji 
politycznej i systemu totalitarnego. 
Tworzy serie prac (m. in. Gesty, 
Motyw Ludzki, Gotyk Między-Narodowy, 
Ogród), których kompozycja składa 
się z symetrycznie rozmieszczonych 
zdjęć nagiego mężczyzny (zbigniew 
libera), który pozbawiony zostaje 
indywidualności, podporządkowany 
układowi pracy, stając się niemal 
ornamentem. Kulik układa swe zdjęcia 
w kształt ostrołukowych gotyckich 
okien, dywanów, mandali, krzyża. 
eksperymentuje, wykorzystując 
możliwości, jakie daje najnowsza 
technika, przetwarzając swoje 
dotychczasowe realizacje.

elementem łączącym serię fotografii 
zofii Kulik jest czarno-białe zdjęcie 
nagiego mężczyzny, zbigniewa libery, 
na ciemnym tle. centralnie umieszczony 

wizerunek artysty autorka przesłania 
fragmentami roślin. na obrysie ludzkiego 
ciała układa kwiaty maku, gałązki róży, 
liście kosaćca. sposób, w jaki to czyni, za 
każdym razem nadaje pracy odmienny 
sens. Podkreśla seksualność, dekoruje, 
odziewa, przykrywa. autorka, tworząc 
fotograficzny kolaż, nadaje nowe 
znaczenie użytym elementom.

zofia Kulik (born 1947)
she studied at the academy of Fine 
arts in warsaw, in the department of 
sculpture, and received her diploma 
in 1971. she works in artforms such as 
sculpture and photography, creates 
installations and performance art.
From 1971 to 1987 she worked with 
Przemyslaw Kwiek, forming the 
duo known as KwieKulik. Their 
field of interests included actions, 
performances, installations, 
photography, videos, mail-art, and 
theoretical texts about intervention 
and documentation that were often 
critical of the reality of communism. 
The pair also co-founded the laboratory 
of activities, documentation, and 
dissemination in 1973 and their action 
resulted in one of the richest archives 
of neo-avant-garde art in Poland. 
Kulik has worked by herself since 1987. 
she is interested in black and white 
photography. There are often references 
to the political situation and the 
totalitarian system in her work. she 
creates a series of works like Gestures, 
Human Theme, International Gothic, 
Garden whose composition consists 
of symmetrically arranged images of 
a naked man (the artist zbigniew libera) 
who, deprived of his personality and 
subordinated to the work, becomes 
almost an ornament. Kulik gives her 

images the shape of gothic windows, 
carpets, mandalas, crosses. she 
experiments using the opportunities 
offered by the latest technology, 
converting existing projects using new 
forms.

an element that provides continuity 
to a series of photographs by zofia 
Kulik is a black and white photo of the 
naked zbigniew libera against a dark 
background. on the centrally placed 
image of the artist she places pieces of 
plants. on the contour of the human 
body she lays poppies, rose twigs, iris 
leaves. The way in which she does this 
gives a different meaning to the work. 
she emphasizes sexuality by decorating, 
dressing, covering. The author, making 
a photo collage, gives new meanings to 
previously existing elements. 

zOfia kulik
—
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z cyklu: Ogród, 1996–2004
fotografia, 60x50 każda
Libera i kwiaty nr 1 
Libera i kwiaty nr 2 
Libera i kwiaty nr 4 
Libera i kwiaty nr 6 
Libera i kwiaty nr 7 

from the series: Garden, 1996–2004
photography, 60x50 each
Libera and Flowers No. 1
Libera and Flowers No. 2
Libera and Flowers No. 4
Libera and Flowers No. 6
Libera and Flowers No. 7

Zofia Kulik
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Czarny kwadrat i mandorla, 1987–89
fotografia, 60x50

Black Square and Mandorla, 1987–89
photography, 60x50

Zofia Kulik
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Księżycowa czaszka, z cyklu: Kolumny, 1995 
fotografia, 150x50 

Moon – Skull, from the series: Columns, 1995
photography, 150x50

Zofia Kulik
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robert Kuśmirowski (ur. 1973)
dyplom uzyskał w 2002 w Pracowni 
rzeźby monumentalnej na wydziale 
artystycznym instytutu sztuk Pięknych 
uniwersytetu marii curie skłodowskiej 
w lublinie. studia kontynuował na 
uniwersytecie rennes 2 we Francji 
w Pracowni metalu i modelowania. 
rzeźbiarz, autor instalacji, obiektów, 
akcji artystycznych, fotografii, muzyki.
większość prac artysty opiera się na 
kopiach, imitacjach przedmiotów 
z różnych epok. aranżuje przestrzeń 
wypełniając ją doskonałymi 
falsyfikatami, mającymi swoje wzorce 
w przeszłości. Kuśmirowski chętnie 
cofa się do przełomu XiX i XX wieku, lat 
20. XX wieku, a zwłaszcza do czasów 
swojej młodości. odnosi się także do 
twórczości innych artystów. stara się 
wywołać emocje u odbiorcy, ponieważ 
to z przeszłością wiążą się wspomnienia 
i pamięć. 

dwa wielkoformatowe zdjęcia 
ukazują postać artysty naturalnej 
wielkości na tle drzwi z fragmentem 
muru. Towarzyszy im pokaz slajdów 
zrobionych w czasie podróży z Łodzi do 
Paryża: asfaltowe drogi i zabudowania, 
dokumentowane o różnych porach 
dnia i nocy. dopełnieniem całości są 
mapy z zaznaczoną trasą podróży. 
instalacja Kuśmirowskiego, mająca 
formę wizualnego dziennika wyprawy, 
nawiązuje do podróży z Bukaresztu do 
Paryża, jaką odbył na początku XX wieku 
constantin Brâncuşi. Ten pochodzący 
z rumunii twórca przemierzył pieszo 
europę, aby dotrzeć do ówczesnej stolicy 
sztuki i mekki młodych artystów. 

robert Kuśmirowski (born 1973)
he graduated in 2002 from the studio 
of monumental sculpture in the art 
department of the institute of Fine 
arts of the maria curie-skłodowska 
university in lublin. he continued his 
studies at the university of rennes 2 
in France in the metal and modelling 
studio. sculptor, creator of installations, 
objects, art actions, photography, and 
music.
The majority of his works are based on 
copying, on the imitation of  objects 
from different periods. he arranges 
a space filling it with perfect fakes, 
having their standards in the past. 
Kuśmirowski willingly goes back to 
the late 19th and early 20th centuries, 
the 1920s, and especially to his own 
childhood. he also refers to the work 
of other artists. he tries to arouse 
emotions in a viewer, connecting 
memory to the past.

Two large images show a figure of the 
artist against a door with a fragment 
of a wall. They are accompanied by 
a slide show of images taken while 
traveling from Łódź to Paris: asphalt 
roads, buildings, pictures taken at 
different times of day and night. maps 
with selected travel routes complement 
the work. Kuśmirowski’s installation 
takes the form of a visual diary of an 
expedition referring to the journey of 
constantin Brâncuşi in the early 20th 
century. Brâncuşi, the romanian-born 
artist, crossed europe on foot to reach 
Paris, the capital of art and the mecca for 
young artists of his time.

rObert kuśmirOwski
—
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Łódź – Paryż, 2006
instalacja: 2 fotografie, pokaz przeźroczy, 
3 mapy  

Robert Kuśmirowski Łódź – Paris, 2006
installation: 2 photographs, slide-show, 
3 maps
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Konrad Kuzyszyn (ur. 1961)
dyplom uzyskał w 1990 roku 
w Państwowej wyższej szkole sztuk 
Plastycznych (obecnie akademia 
sztuk Pięknych) w Łodzi na wydziale 
malarstwa i grafiki. autor instalacji, 
fotografii, obiektów, filmów. Profesor 
uniwersytetu artystycznego 
w Poznaniu.
Podejmuje tematykę ciała i różnych 
aspektów cielesności, fizjologii 
i przemijania, wypowiadając się 
w fotografii, a także wykorzystując 
multimedia (telewizor, wideo, ekran 
ciekłokrystaliczny). we wczesnych 
pracach widoczna jest fascynacja 
nietrwałością życia człowieka, śmiercią 
i rozkładem. z upływem lat jego 
twórczość stała się mniej ekspresyjna, 
a bardziej refleksyjna, rozważająca 
duchową kwestię kondycji ludzkiej. 

Prace z cyklu Kondycja ludzka to zapis 
wideo, czarno-białe fotomontaże 
oraz fotografia. Punktem wyjścia 
jest sylwetka nagiego mężczyzny, 
fenomen jej symetrii i repertuar gestów. 
równie interesujące jak cała sylwetka 
są wizerunki ludzkich głów, tułowi 
i nierealnie splecionych przedramion. 
w cyklu Kuzyszyna powracającymi 
motywami są: przenikanie, 
multiplikacja, deformacja. z założenia 
intermedialny cykl prowokuje odbiorcę 
do aktywnej percepcji i interpretacji.

Konrad Kuzyszyn (born 1961)
he graduated from the Łódź arts 
academy in 1990 in the department 
of Painting and graphic arts. creator 
of installations, photographs, objects, 
films. Professor at the university of 
arts in Poznań. he takes the body as 
his theme along with various aspects of 
corporality, physiology, and transcience 
and expresses himself in photography, 
as well as by using multimedia (TV, 
video, lcd screen). in his early works 
he exhibited a fascination with human 
impermanence, death, and decay. over 
the years, his work has become less 
expressive and more reflective, based 
on spiritual issues related to the human 
condition.

works from the series called Human 
Condition are video recordings, black 
and white photomontages, and 
photographs. The starting point is the 
naked figure of a man, the phenomenon 
of symmetry, the repertory of gestures. 
The silhouette itself is as interesting as 
the image of a human head, or torsos 
and forearms tangled in an unnatural 
way. in Kuzyszyn’s series, recurrent 
themes are permeation, multiplication, 
deformation. By its design, the inter-
media character of a cycle of work 
provokes the viewer to active perception 
and interpretation.

kOnraD kuzyszyn
—
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Untitled, from the series: The Triple Bow, 
1992–2005
photography, object, 15x30x35

Bez tytułu, z cyklu: Potrójny pokłon, 
1992–2005
fotografia, obiekt, 15x30x35

Konrad Kuzyszyn 
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Untitled, from the series: The Triple Bow, 
1992–2005
photography, 3 parts, 18x24 each

Bez tytułu, z cyklu: Potrójny pokłon, 
1992–2005
fotografia, 3 części, 18x24 każda 

Konrad Kuzyszyn 
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II A, from the series: The Triple Bow 
– Human Condition, 2005
film, digital recording, 26’22’’

II A, z cyklu: Potrójny pokłon 
– kondycja ludzka, 2005 
film, zapis cyfrowy, 26’22’’

Konrad Kuzyszyn 
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Przemysław Kwiek (ur. 1945) 
dyplom uzyskał w 1970 roku 
w warszawskiej akademii sztuk 
Pięknych. wypowiada się w wielu 
mediach.
zajmuje się przede wszystkim 
sztuką akcji, którą uprawiał jako 
jeden z pierwszych w Polsce. swoje 
wystąpienia określał mianem appearance. 
w latach 1971–1987 tworzył z zofią 
Kulik duet KwieKulik. w kręgu ich 
zainteresowań znalazły się m. in. akcje, 
performanse, fotografia, film, mail-art 
oraz teksty teoretyczne, interwencyjne 
i dokumentacyjne, często o charakterze 
krytycznym, co pozostanie obecne także 
w późniejszej działalności artystycznej 
Kwieka. w indywidualnej twórczości 
realizuje przede wszystkim akcje 
artystyczne i performanse, w których 
często komentuje system i politykę. 
w latach 90. XX wieku powraca do 
malarstwa, które łączy z fotografią 
dotykając problemu obrazu w obrazie 
oraz różnicy przekazu w zależności od 
techniki. artysta tworzy także prace, 
w których łączy tekst i obraz. 

zespół fotografii Kwieka tworzą 24 
komplementarne pary zdjęć. większe 
z nich stanowią zapis plenerowej akcji, 
podczas której artysta poświęca się 
malowaniu roślin ogrodowych. mniejsze 
to zdjęcia namalowanych obrazów. 
obok tytułowych bzów pojawiają się 
na nich tulipany, kosaćce, słoneczniki, 
kiście jarzębiny i porzeczki. Awangarda 
bzy maluje jest refleksją nad malarstwem, 
z nieco ironicznym stosunkiem do 
własnego dorobku.

Przemysław Kwiek (born 1945) 
he graduated in 1970 from the academy 
of Fine arts in warsaw. in his work, he 
uses many different media.
his primary field of interest is the art 
action. Kwiek was one of the first 
artists in Poland to do this kind of 
work. his actions were referred to as 
“appearances.” in the years 1971–1987 
he formed the duo KwieKulik together 
with zofia Kulik. Their field of interest 
included actions, performances, 
installations, photographs, videos, mail-
art, and theoretical texts involving both 
intervention and documentation, often 
critical. criticism also remains present 
in Kwiek’s later work. in his individual 
artistic practice Kwiek creates first of 
all artistic actions and performances in 
which he often comments on systems 
and politics. in the 1990s, he returns to 
painting, which he combines together 
with photography. he touches on 
picture-in-the-picture issues and the 
differences in communication that 
result from differences in the technology 
chosen. The artist also creates works 
that combine text and image.

The collection of Kwiek’s photographs 
form 24 complementary pairs of images. 
The majority record outdoor activities 
during which the artist was devoted to 
painting garden plants. smaller pictures 
are painted images. in addition to 
the lilacs named in the title, there are 
also tulips, iris, sunflowers, bunches 
of rowanberry, and currants. Avant-
garde Painting Lilacs is a reflection upon 
painting with a bit of an ironic attitude 
towards Kwiek’s own achievements as 
an artist.

przemysław kwiek
—
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Avant-garde Painting Lilacs, 2004
photography, 48 parts, 50x60 (x24) 
and 50x75 (x24)

Awangarda bzy maluje, 2004
fotografia, 48 części, 50x60 (x24) 
i 50x75 (x24)

Przemysław Kwiek 
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natalia lach-lach0wicz (ur. 1937) 
dyplom uzyskała w 1963 roku 
w Państwowej wyższej szkole sztuk 
Plastycznych we wrocławiu. autorka 
fotografii, filmów eksperymentalnych, 
instalacji, akcji, wideo, rysunków, 
obrazów i obiektów. w latach 70. 
współtworzyła galerię PermaFo.
Twórczość natalii ll wywodzi się po 
części z eksperymentów związanych 
ze sztuką konceptualną, wiele miejsca 
poświęca też cielesności i tożsamości. 
od lat 60. XX wieku w jej twórczości 
pojawia się fotografia erotyczna, 
w której pokazuje zbliżenia ciał 
(Sfera intymna, 1969). w cyklu Sztuka 
konsumpcyjna łączy prostą czynność 
jedzenia ze sferą erotyczną, czym 
wpisuje się w tematykę feministyczną. 
w końcu lat 70. rozpoczyna 
realizować seanse pt. Śnienie, podczas 
których rejestruje śpiące osoby, 
chcąc w ten sposób dotrzeć do ich 
najbardziej intymnych przeżyć. 
w końcu lat 80. i w latach 90. powstają 
niepokojące prace przedstawiające 
przeniesioną na płótno fotografię 
wykrzywionej w grymasie twarzy 
artystki, pokrytą rysunkami drobnych, 
dynamicznych, ostrych kresek (Trwoga 
paniczna). w ostatnich latach tworzy 
inscenizowane portrety, w których 
wraca do tematu cielesności. Powraca 
również do swoich wcześniejszych 
prac, wykorzystując ich fragmenty przy 
tworzeniu nowych.

Film i paneau fotograficzne 
skupiają się na rejestracji ruchu 
ciała kobiety siedzącej na kanapie. 
rejestrowanym gestom i zmianom 
pozycji ciała towarzyszy efekt 
„rozwarstwiania”, osiągnięty przez 
nałożenie na siebie dwóch filmów, 
których akcja rozgrywa się w tym 
samym kadrze. Praca przypomina,  

że zarówno fotografia, jak i film nie są 
wiarygodnym medium rejestrującym 
obiektywną rzeczywistość i że są 
podatne na manipulację. 

natalia lach-lachowicz (natalia ll) 
(born 1937) 
she graduated from the wrocław 
academy of Fine arts in 1963. creator 
of photography, experimental films, 
installations, actions, videos, drawings, 
paintings, and objects. in the 1970s 
she co-founded the PermaFo 
gallery. natalia ll’s work derives from 
experiments related to conceptual art. 
other major areas of interest include 
corporeality and identity. since the 
1960s erotic photography has been part 
of her work, showing human bodies 
close-up (Intimate Photography, 1969). 
in the Consumer Art series she combines 
activities associated with consumption 
– mainly the literal consumption of 
suggestive foods, such as bananas, 
whipped cream, milk – together 
with their sensual meanings. her 
photographs have dealt with feminist 
issues. in the late 1970s she began to 
create screenings entitled Dreaming 
during which she recorded sleeping 
persons in order to reach their most 
intimate experiences. in the late 1980s 
and in the 1990s she created works 
presenting her face twisted in a grimace 
and covered with drawings of small, 
dynamic, sharp strokes (Panicked Fear). 
The photographs were transferred to 
canvas. in recent years she has created 
staged portraits in which she returns to 
the theme of corporeality. she has also 
returned to her earlier works by using 
them to create new pieces. 

in her work entitled Artificial Art, the 
artist uses film and photography to 
focus on recording the body movements 
of a woman sitting on a couch. The 
gestures and posture changes recorded 
are accompanied by an effect of 
“dissection,” achieved by overlapping 
two films whose action takes place in 
the same frame. The work reminds us 
that both photography and video are 
unreliable media when they record 
an objective reality. in fact both are 
vulnerable to manipulation.

natalia laCh-laChOwiCz
—
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Natalia Lach-Lachowicz Sztuczna fotografia, 1975
fotografia, 9 części, 100x100 każda

Artificial Photography, 1975
photography, 9 parts, 100x100 each
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Natalia Lach-Lachowicz Sztuczna rzeczywistość, 1975/76
film, zapis na taśmie filmowej, 
przeniesiony na cyfrowy, 3’ 

Artificial Reality, 1975/76
film, film and tape recording, transferred 
to digital, 3’
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Natalia Lach-Lachowicz Sztuczna rzeczywistość, 1975/76
film, zapis na taśmie filmowej, 
przeniesiony na cyfrowy, 3’

Artificial Reality, 1975/76
film, film and tape recording, transferred 
to digital, 3’
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wojciech leder (ur. 1960)
dyplom obronił w 1985 roku 
w Pracowni Technik drzeworytniczych 
prof. andrzeja m. Bartczaka oraz 
w Pracowni malarstwa prof. stanisława 
Fijałkowskiego na wydziale malarstwa 
i grafiki Państwowej wyższej szkoły 
sztuk Plastycznych w Łodzi. studiował 
także filozofię na uniwersytecie 
Łódzkim. od 1991 pracuje w łódzkiej 
PwssP (dziś akademii sztuk Pięknych), 
gdzie współtworzył Pracownię otwartą. 
malarz.
leder traktuje obraz jak autonomiczny, 
materialny przedmiot. maluje obrazy, 
które nie przedstawiają rzeczywistości 
w tradycyjnym znaczeniu, lecz odnoszą 
się do niej, naśladując spękania ziemi, 
przedstawiając rozchodzące się po 
wodzie kręgi, przenikające się barwy 
niektórych skał. dla osiągnięcia efektów 
zbliżonych do naturalnych artysta 
stosuje różne techniki i specjalne 
technologie: szlifuje obrazy, wykonuje 
w nich nacięcia, które później wypełnia 
farbą, wykonuje intarsje, stosuje 
rozmaite kruszywa i spoiwa, popiół, 
używa różnych rodzajów tynków, 
a także szlifierki, cykliniarki i maszyny do 
polerowania betonu. 

Płaszczyzna dyptyku, pokryta 
mieszaniną kruszyw mineralnych, 
łudząco przypomina taflę dekoracyjnego 
kamienia. centralny punkt kompozycji 
stanowią rytowane wgłębnie tytułowe 
słowa. umieszczone jedno pod 
drugim, typograficznie utrzymane 
w stylistyce kapitały rzymskiej, 
przywołują skojarzenia z inskrypcjami 
umieszczanymi na antycznych tablicach. 

wojciech leder (born 1960)
diploma degree in 1985 from the 
wood engraving Techniques studio of 
Professor andrzej Bartczak and from the 
Painting studio of Professor stanisław 
Fijałkowski, both in the department 
of Painting and graphics of the school 
of Fine arts in Łódź. he also studied 
philosophy at the university of Łódź. he 
has worked at the Łódź academy of Fine 
arts since 1991. he co-founded the open 
studio at the school. leder is a painter.
leder treats his created work as an 
autonomous, material object. he paints 
images that do not represent reality 
in the traditional sense. his works 
imitate cracked earth, circles of water, 
the permeation of some rock colours. 
in order to achieve effects similar to 
those in nature, the artist uses different 
techniques and special technology: he 
polishes the works, cuts them, and then 
fills them with paint. he incrusts the 
work, adding a variety of aggregates and 
binders, also making use of ashes. leder 
uses different types of plaster as well 
as grinders, a sander, and a concrete-
polishing machine .

Plane of diptych, covered with a mixture 
of mineral aggregates that appear 
deceptively close to the decorated 
surface of the stone. The main points 
of the composition are the words of the 
title engraved on it. Placed one above 
the other, typographically set in a style 
derived from rome, the work evokes 
associations with ancient inscriptions.

wOjCieCh leDer
—
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Lacerta, Mors, Resurectio, 2001
technika własna, dyptyk, 150x280 

Lacerta, Mors, Resurectio, 2001
artist’s own technique, diptych, 150x280

Wojciech Leder 
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dominik lejman (ur. 1969)
dyplom otrzymał w 1996 roku 
na wydziale malarstwa i grafiki 
w Państwowej wyższej szkole sztuk 
Plastycznych w gdańsku. zajmuje 
się malarstwem, jest autorem wideo 
fresków, wielkoformatowych tapet 
fotograficznych, instalacji.
Łączy malarstwo z obrazem wideo, 
wyświetlając projekcje filmowe na 
obrazie. w ten sposób poszerza obszar 
malarstwa, wprowadza do tradycyjnego 
obrazu ruch i czas. wyświetlany obraz 
to najczęściej nagie, skulone ciało lub 
też postać samego odbiorcy (posługuje 
się przy tym kamerą, która rejestruje 
przestrzeń przed obrazem). w kręgu 
jego zainteresowań pojawia się również 
przestrzeń, którą można zaaranżować 
i optycznie zmienić przy pomocy 
projekcji wideo. 

Status jest filmem, połączonym 
z obrazem. nałożenie na siebie obrazu 
filmowego i realnego powoduje, że 
zlewają się one w komplementarny 
zapis, w którym użyte media przestają 
być rozpoznawalne. oczom odbiorcy 
ukazuje się nagie ciało mężczyzny, 
zwrócone stopami do widza, złożone 
na katafalku. oczywiste skojarzenie ze 
Śmiercią Chrystusa andrea mantegni to 
gra z historią sztuki, pytanie o miejsce 
współczesnego malarstwa, a nadto 
manipulacja procesem postrzegania. 
Poniżej ciała widoczny jest cyfrowy 
zegar odmierzający czas, uzupełniający 
projekcję o jeszcze jeden wymiar. 
Praca Status jest próbą wzbogacenia 
tradycyjnej formy malarskiej 
o możliwości nowych mediów.

Przekażcie sobie Znak Pokoju to 
pozbawiony dźwięku trójkanałowy 
wideo fresk. zasadniczą część projekcji 
stanowi widok z góry na rzędy stojących 

w kościele ludzi. zwrócone tyłem 
postacie kobiet i mężczyzn równocześnie 
odwracają się ku sobie, podają sobie 
dłonie i skłaniają głowy. artysta w swej 
pracy odwołuje się do zwyczajowego 
gestu w czasie mszy w kościele 
katolickim, symbolicznego znaku 
pojednania, jednocześnie poddając 
refleksji szczerość tego gestu.

dominik lejman (born 1969)
he received his diploma in 1996 from the 
Faculty of Painting and graphic design 
at the academy of Fine arts in gdańsk. 
a painter, he is the creator of mural 
videos, large format wallpapers, and 
installations.
lejman combines painting with video by 
projecting video on the painted image. 
he extends painting itself, introducing 
movement and time to the traditional 
image. The projected image is usually 
a naked, curled- up body or the viewer 
him- or herself (he uses a video camera 
that records the space in front of the 
work). he is also interested in spaces 
that can be arranged and visually altered 
using video projection.

Status is a film combined with an image. 
Putting the moving image together 
with the image so that they blend in 
a complementary record renders the 
media no longer recognizable. There is 
a naked body of a man, his feet facing 
the viewer, on a bier. The obvious 
association with the Death of Christ by 
andrea mantegni is a kind of game with 
the history of art, posing the question 
of the place of contemporary painting. 
The work also manipulates the process 
of perception. There is a visible digital-
countdown clock, complementing the 
projection with yet another dimension. 

as a work of art, Status is an attempt to 
enrich the traditional form of painting 
with the possibilities of new media.

Share the Sign of Peace is a three-channel 
video without sound. The main part of 
the projection is a view from overhead at 
rows of people standing in church. men 
and women turn towards each other at 
the same time, shake hands, and lower 
their heads. in his work, the artist is 
making reference to a standard gesture 
during the catholic mass, a symbolic 
sign of reconciliation, while questioning 
the sincerity of the gesture.

DOminik lejman
—
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Dominik Lejman Status, 2004
instalacja: akryl, płótno, 150x135
film, zapis cyfrowy 60’ 

Status, 2004
installation: acrylic, canvas, 150x135
 film, digital recording, 60’
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Dominik Lejman Przekażcie sobie Znak Pokoju, 2006
fresk wideo, trzykanałowa projekcja, 
15’20”

Share the Sign of Peace, 2006
video mural, three-channel projection, 
15’20”
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Dominik Lejman Przekażcie sobie Znak Pokoju, 2006
fresk wideo, trzykanałowa projekcja, 
15’20”

Share the Sign of Peace, 2006
video mural, three-channel projection, 
15’20”
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zbigniew libera (ur. 1959) 
studiował na uniwersytecie mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Tworzy instalacje, 
obiekty, fotografie, filmy, wideo.
debiutował w 1982 roku w łódzkim 
niezależnym środowisku artystycznym, 
zwanym Kultura zrzuty. w 1984 roku 
zrealizował Obrzędy intymne, pracę, 
w której zarejestrował czynności 
wykonywane przy pielęgnacji starej, 
umierającej kobiety, łamiąc tabu narosłe 
wokół problemu starości i śmierci. 
w kolejnym filmie, Jak się tresuje 
dziewczynki (1987), porusza problem 
wpływu wychowania na osobowość 
dorosłego człowieka i na stereotypowy 
podział ról w społeczeństwie. do 
tego tematu powraca w następnych 
latach kilkakrotnie (m.in. Ciotka Kena, 
1994; Eroica, 1997). Projektuje modele 
zabawek i  urządzenia do ćwiczeń, 
drwiąc z narzuconych im funkcji 
społecznych (Urządzenia korekcyjne, 
Universal Penis Expander, The Body Master. 
Zestaw zabawowy dla dzieci do lat 9). 
w ostatnich latach libera zajmuje się 
przede wszystkim fotografią, analizując 
możliwości manipulacji obrazem. 
odwołuje się także coraz częściej do 
historii.  

seria czarno-białych fotografii to 
kadry z filmu przedstawiające ujęcia 
podbrzusza, pośladków i dłoni dziecka 
stojącego na tle regału z książkami. 
w miejscu pozwalającym na odczytanie 
płci widnieje przypominająca 
pooperacyjną bliznę bruzda. Praca libery 
porusza kwestie ludzkiej seksualności 
i tabu, jakim jest ona objęta. 

zbigniew libera (born 1959) 
he studied at the nicolaus copernicus 
university in Toruń. libera creates 
installations, objects, photographs, 
films, videos.
he made his debut in Łódź in 1982 with 
the chip-in culture, an independent 
artistic community. in 1984 he made 
Intimate Rituals, a work in which he 
portrays the nursing care of an elderly, 
dying woman, thus breaking taboos 
about problems of old age and death. 
in his next film, How to Train Little 
Girls (1987), he discusses the impact 
of childhood education on the adult 
personality and the stereotypical 
division of roles in society. he returns 
to this theme during the following 
years (Ken’s Aunt, 1994, Eroica, 1997). he 
designs models of toys and equipment 
for gyms, making fun of imposed social 
roles (Corrective Devices, Universal Penis 
Expander, Body Master for Children Up to 
the Age 9). in recent years, libera has 
been primarily involved in photography, 
analyzing the possibilities of image 
manipulation. he is also making more 
references to history.

The series of black and white 
photographs are film frames, allowing 
the viewer to recognize the abdomen, 
buttocks, and the hand of a child 
standing against a bookcase. in the 
location where the viewer would expect 
to perceive the subject’s sex there is 
a surgical scar that looks like a groove. 
libera’s work deals with issues of human 
sexuality and the taboos that are 
associated with it.

zbiGniew libera
—
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Zbigniew Libera Hermafrodyta, 1986–2004
fotografia, 24 części, 30x40 każda 

Hermaphrodite, 1986–2004
photography, 24 parts, 30x40 each
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Łódź Kaliska (zał. 1979)
grupa artystyczna, działająca w Łodzi, 
w skład której wchodzą: marek janiak 
(ur. 1955), andrzej Kwietniewski  
(ur. 1951), adam rzepecki (ur. 1950), 
andrzej Świetlik (ur. 1951) i andrzej 
wielogórski (ur. 1950).
wystąpienia grupy od początku miały 
charakter kontestatorski wobec obłudy 
i absurdów reżimu. artyści prowokowali 
i wyśmiewali także sztukę wystawianą 
w oficjalnie działających instytucjach. 
Po 1989 roku grupa sama zaczęła 
wystawiać w galeriach i muzeach, 
co nie zmieniło prześmiewczego, 
skandalizującego tonu prac. dopiero 
w ostatnich latach odczuwalny 
jest poważniejszy ton artystycznej 
wypowiedzi, związany ze społeczną 
sytuacją w Łodzi i działaniami  grupy na 
rzecz rewitalizacji miasta.

Śniadanie w Muzeum to zainscenizowany 
w jednym z pomieszczeń 
magazynowych muzeum sztuki 
„żywy obraz”, który stał się tematem 
cyklu zdjęć grupy Łódź Kaliska. dzięki 
nakładaniu się kolejnych ujęć oraz 
długim czasom otwarcia migawki, 
sportretowane na zdjęciach postaci 
przenikają się i rozmywają, stapiając 
się z tłem – obrazem alaina jacquet’a, 
stanowiącym wariację na temat 
kanonicznego dzieła Édouarda maneta 
Śniadanie na trawie  (1863). Podejmując 
dyskurs z owianym legendą skandalu 
dziełem maneta grupa, w formie 
zbliżonej do pastiszu, dokonuje 
wielopoziomowej reinterpretacji 
kompozycji.

Łódź Kaliska (group established in 1979) 
This artistic group is active in Łódź 
and includes marek janiak (born 1955), 
andrzej Kwietniewski (born 1951), adam 
rzepecki (born 1950), andrzej Świetlik 
(born 1951), and andrzej wielogórski 
(born 1950).
From the beginning, performances by 
the group were aimed against hypocrisy 
and the absurdity of the political regime. 
The artists provoked and ridiculed art 
exhibitions at the official institutions. 
after 1989, the group began to exhibit 
in galleries and museums, but that fact 
has not changed the critical, scandalous 
tone of their work. in recent years, the 
viewer observes a more serious tone 
in their artistic expression as it relates 
to the social situation of Łódź and the 
group’s activities to revitalize the city.

The Luncheon in the Museum is a photo 
session made by Łódź Kaliska group 
in 1999. in a witty manner, a cycle of 
photographs reinterprets works of art 
that are well-known and appreciated 
by the public. Thanks to overlapping 
shots and long shutter times, people 
portrayed in the pictures are blurred and 
blend in with the background – alain 
jacquet’s work which is a variation on 
a canonical work by Édouard manet’s The 
Luncheon on the Grass (1863). By taking up 
the discourse of the legendary scandal 
that surrounded such works historically, 
Łódź Kaliska creates a multi-level 
reinterpretation of the composition.

łÓDź kaliska
—
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z cyklu: Śniadanie w Muzeum,
1999–2005 
fotografia, 100x100
wersja B-1

Łódź Kaliska from the series: The Luncheon in the 
Museum, 1999–2005
photography, 100x100
version B-1
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z cyklu: Śniadanie w Muzeum,
1999–2005 
fotografia, 100x100
wersja A-2

Łódź Kaliska from the series: The Luncheon in the 
Museum, 1999–2005
photography, 100x100
version A-2
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z cyklu: Śniadanie w Muzeum,
1999–2005 
fotografia, 100x100
wersja A-1

Łódź Kaliska from the series: The Luncheon in the 
Museum, 1999–2005
photography, 100x100
version A-1
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robert maciejuk (ur. 1965)
dyplom uzyskał w 1990 roku 
w warszawskiej akademii sztuk 
Pięknych. zajmuje się malarstwem. 
czerpie motywy z form wykreowanych 
przez człowieka: logotypów, nalepek, 
znaków drogowych, tradycji malarskiej 
czy bajek dla dzieci. Przetwarzając 
je, odbierając im ich pierwotne 
znaczenie, prowadzi grę z widzem 
i praktyką malarską. Powtarza motywy 
z animowanych filmów, malując 
w konwencji realistycznej pejzaże 
i bohaterów tych bajek. Świat fikcji, 
zapamiętany jako barwny i radosny, 
w obrazach maciejuka poprzez 
stonowanie barw i powiększenie 
motywu staje się niepokojąco groźny 
i sztuczny. Każdy z tych obrazów to 
pytanie o prawdziwość przedstawienia, 
o istnienie granicy między fikcją 
a rzeczywistością w sztuce. 

Trzy abstrakcyjne obrazy roberta 
maciejuka wchodzą w dyskurs 
dziedzictwa awangardy. odwołują 
się do tradycji sztuki geometrycznej 
początku XX wieku, przedstawiają 
proste formy geometryczne jak koło 
czy kwadrat, a jednocześnie zachowują 
dystans do zaangażowania społecznego 
modernistów. uzmysławiają, że nawet 
taka sama forma nie zawsze znaczy to 
samo.

robert maciejuk (born 1965)
he graduated from the academy of Fine 
arts in warsaw in 1990 and works in 
the medium of painting. his themes are 
based on forms created by man: logos, 
labels, road signs, the painting tradition, 
and fairy tales. By transforming such 
sources and taking away their original 
meanings, he plays with the viewer as 
well as with painting practice. he takes 
motifs and characters from animated 
films and places them in conventional 
landscapes in a realist style. in maciejuk’s 
paintings, the world of fiction, recalled 
as something colourful and joyful, 
becomes dangerous and artificial by 
the way he tones down colours and 
blows up the motifs. each such image 
becomes a question – about the truth 
of representation and the existence of 
a border between fiction and reality in 
art.

Three abstract paintings by robert 
maciejuk enter into dialogue with the 
legacy of the avant-garde. They refer 
back to the tradition of geometric art 
of the early 20th century, portraying 
simple geometric shapes, like a circle 
or a square, while maintaining the 
modernists’ distance and social 
commitment. making a clear statement, 
the form, even the same one, does not 
always mean the same thing.

rObert maCiejuk
—
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Bez tytułu, 2001–2004
olej, płótno, 61x61

Robert Maciejuk Untitled, 2001–2004
oil, canvas, 61x61
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Bez tytułu, 2005
olej, płótno, 70x70

Robert Maciejuk Untitled, 2005
oil, canvas, 70x70
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Bez tytułu, 1993
olej, płótno, 100x100

Robert Maciejuk Untitled, 1993
oil, canvas, 100x100



120 

magdalena moskwa (ur. 1967)
dyplom obroniła w 1996 roku 
w Państwowej wyższej szkole sztuk 
Plastycznych w Łodzi. malarka.
moskwa tworzy portrety, najczęściej 
kobiet anonimowych, nierealnych, 
zastygłych w czasie. nie zawsze kadruje 
je w sposób klasyczny – czasem pokazuje 
jedynie fragment ciała. zainteresowanie 
szczególnym rodzajem cielesności 
przejawia się w dodawaniu do 
portretów małych modeli organów ciała, 
umieszczanych przez artystkę za szkłem. 
Tło prac pozostaje gładkie lub zapełniają 
je motywy kwiatowe. Tematycznie 
wracając do portretu funeralnego lub 
wotywnego, moskwa stosuje także 
dawne, czasochłonne techniki malarskie. 
w jej twórczości pojawiają się obrazy 
malowane na srebrze czy desce, a także 
reliefy .  

Twarz kobiety o ziemistej cerze 
i spływających po skroniach pasmach 
siwych włosów to rodzaj portretu 
pośmiertnego. Tors zmarłej spowija 
ciasno ją opasująca biała tkanina, 
wykończona koronkową lamówką. 
spojrzenie widza przykuwa centralnie 
umieszczona okrągła szklana kapsuła 
zawierającą model embrionu, wyrwany 
ząb oraz pukiel włosów. Praca ujawnia 
zasadnicze cechy twórczości magdaleny 
moskwy: zainteresowanie przemijaniem, 
śmiercią, rozkładem i mistrzowskie 
opanowanie techniki malarskiej. Praca 
ta ma formę współczesnego relikwiarza, 
w którego wnętrzu artystka składa 
pamiątki doczesnej egzystencji.

magdalena moskwa (born 1967)
diploma obtained in 1996 from the 
academy of Fine arts in Łódź. she is 
a painter.
moskwa’s portraits are often of 
anonymous women, unrealistic and 
frozen in time. she does not always 
frame her subjects in the classical 
manner; sometimes she shows only part 
of the body. her interest in a particular 
kind of physicality manifests itself by 
adding to the portraits small models of 
body organs, placed by the artist behind 
the glass. The background of the artist’s 
works is plain or covered with floral 
motifs. moskwa returns thematically to 
funeral or votive portraits, using the old, 
time-consuming techniques of painting. 
among her works are pictures painted 
on silver or board, as well as reliefs.

The woman’s face with a sallow 
complexion and grey hair is a kind 
of post-mortem portrait. The torso 
of a dead woman is tightly wrapped 
in a white cloth and edged with lace 
trimming. The viewer’s attention is 
caught by a round glass capsule placed 
in the center, which contains the model 
of an embryo, an extracted tooth, and 
a lock of hair. The work reveals the 
essential characteristics of works by 
magdalena moskwa with her interest 
in transcience, death, and decay and 
demonstrating her mastery of painting 
techniques. This work takes the form 
of a modern shrine where moskwa has 
placed relics of our existence. 

maGDalena mOskwa
—
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Bez tytułu, 2005
olej, płótno, 78x39,5 

Magdalena Moskwa Untitled, 2005
oil, canvas, 78x39,5
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jacek niegoda (ur. 1972)
dyplom obronił w 1998 roku na wydziale 
rzeźby gdańskiej akademii sztuk 
Pięknych. autor instalacji, wideo, filmów 
i akcji artystycznych.
Był współzałożycielem i wiceprezesem 
Fundacji wyspa – Progress. jest 
jednym z współzałożycieli centralnego 
urzędu Kultury Technicznej (cuKT) 
i pomysłodawców wiktorii cukt, 
wirtualnej kandydatki na prezydenta. 
w 2000 założył muzeum Kultury 
Technicznej. jest doskonałym 
obserwatorem przemian w Polsce 
i na świecie, do których odnosi się 
w swoich filmach (Kontestator, Nie męcz 
się, Wniebowzięci). Podejmuje także 
dyskusję z awangardą, jej znaczeniem 
dla dzisiejszego społeczeństwa, historii 
i polityki.

Kontestator jest zapisem akcji 
zrealizowanej w 1995 roku na ruchomych 
schodach łączących gdański dworzec 
kolejowy z autobusowym. ruch 
przemieszczających się ludzi zakłóca 
tytułowy kontestator, mężczyzna 
poruszający się wbrew kierunkowi 
ruchu stopni. Projekt obliczony na efekt 
fizycznego zmagania nabiera nowego 
wyrazu wraz z nieprzewidzianym 
zachowaniem grupy mężczyzn, 
dokonujących brutalnej „korekty” 
kierunku ruchu odmieńca. akcja 
artystyczna niezamierzenie przeradza się 
w społeczno-polityczny komentarz.

jacek niegoda (born 1972)
diploma obtained in 1998 from the 
Faculty of sculpture at the academy 
of Fine arts in gdańsk. creator of 
installations, videos, films, and artistic 
actions.
he was a co-founder and vice-president 
of the Fundacja Wyspa Progress (wyspa 
Progress Foundation) and is one of the 
co-founders and the artistic director of 
the Centralny Urząd Kultury Technicznej 
(the “central office of Technical culture,” 
cuKT). The group’s best known project 
was the media performance known 
as the “Presidential campaign of 
wiktoria cukt,” which proposed a virtual 
candidate for the office of President 
of Poland. he founded the Muzeum 
Kultury Technicznej (museum of cultural 
Technology) in 2001. he is an excellent 
observer of changes in Poland and 
in the world, which he relates in his 
films (Dissenter, Don’t Wear Yourself Out, 
Rapturous). he takes up the discourse of 
the avant-garde, its relevance to modern 
society, history, and politics.

The Dissenter is a record of an action 
made in 1995 on the escalators 
connecting the gdańsk railway 
station with the city’s bus station. 
The movement of people is disrupted 
by the dissenter of the title – a man 
who is moving against the flow on the 
escalators. The project, which counted 
on the effect of the dissenter’s physical 
effort, takes on a new and unexpected 
dimension when a group of men 
carry out a brutal  “correction” of the 
dissenter’s “wrong” choice of direction. 
This art action unintentionally turns into 
a socio-political comment.

jaCek niegODa
—
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Jacek Niegoda Kontestator, 1995–2005
film, zapis cyfrowy, 5’20’’

The Dissenter, 1995–2005
film, digital recording, 5’20’’
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anna orlikowska (ur. 1979)
dyplom uzyskała w 2004 roku w łódzkiej 
akademii sztuk Pięknych. autorka 
fotografii, wideo i instalacji.
artystkę interesuje przede wszystkim 
otoczenie człowieka, przestrzeń, 
w której żyje. Te przestrzenie zderza 
z nietypowym, zaskakującym w tym 
kontekście, dźwiękiem czy dodatkowymi 
znaczeniami. same przedmioty 
ulegają różnym transformacjom. 
artystka dotyka również problemu 
komunikacji, szybkości przepływu 
informacji, jej jakości oraz tego, na ile 
może ona zastąpić bezpośredni kontakt. 
w ostatnich pracach podejmuje temat 
kreowanego świata, zderzając formę 
z kryjącymi się za nią znaczeniami. 

Martwa natura to cykl 
wielkoformatowych fotografii 
prezentujący wnętrza typowego butiku 
lub kwiaciarni, znane ze współczesnych 
centrów handlowych. orlikowska skupia 
w niej uwagę na  prezentacji form, 
efekcie ich spiętrzenia i różnorodności, 
fotografując okna wystawowe pełne 
bukietów kolorowych kwiatów oraz 
stojaki wypełnione niezliczonymi parami 
damskiego obuwia. autorka, odwołując 
się do tradycji malarstwa, poszukuje 
aktualnych ekwiwalentów wizualnych. 
wizją bogactwa kuszących produktów 
stawia także pytanie o nasz stosunek do 
konsumpcyjnego traktowania życia.

anna orlikowska (born 1979)
she graduated from the academy of 
Fine arts in Łódź in 2004. creator of 
photography, videos, and installations.
The artist is interested in human 
surroundings, the spaces in which 
she lives. she confronts these spaces 
with unusual and surprising sounds or 
additional meanings. They are subjected 
to various transformations. she also 
deals with the theme of communication, 
the rate of information exchange, its 
characteristics, and how it can replace 
direct contact. in her recent works she 
takes up the theme of the created world, 
confronting forms with their hidden 
meanings.

Still Life is a series of large-format 
photographs showing the interior of 
a typical boutique and flower shop, 
common in modern shopping centres. 
orlikowska focuses her attention on 
the presentation of forms, the result 
of their accumulation and diversity, by 
photographing shop windows full of 
colourful bouquets of flowers and shelves 
filled with countless pairs of women’s 
shoes. The author looks for current-day 
visual equivalents of painting traditions. 
with this vision of wealth and tempting 
products, she also poses questions about 
our relationship with the consumer’s 
attitudes towards life.

anna OrlikOwska
—
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Anna Orlikowska Martwa Natura nr 1, 2006
fotografia, lightbox, 77x111x16

Martwa Natura nr 2, 2006
fotografia, lightbox, 77x111x16

Martwa Natura nr 3, 2006
fotografia, lightbox, 77x111x16

Martwa Natura nr 4, 2006
fotografia, lightbox, 77x111x16

Still life No. 1, 2006
photography, lightbox, 77x111x16

Still life No. 2, 2006
photography, lightbox, 77x111x16

Still life No. 3, 2006
photography, lightbox, 77x111x16

Still life No. 4, 2006
photography, lightbox, 77x111x16
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leszek Paul (ur. 1963)
dyplom uzyskał w akademii sztuk 
Pięknych w warszawie na wydziale 
malarstwa. autor wideo i fotografii, 
zajmuje się także malarstwem.
Tworzy cykle fotografii, w których 
stara się uchwycić charakterystyczne 
elementy pejzażu, jak linie (wyznaczone 
przez architekturę lub ukształtowaniem 
powierzchni), światło, kolory. Podobnie 
na rejestracji rzeczywistości zbudowane 
są filmy artysty (All around you, 2008). 
skoncentrowanie się na rzeczywistości 
prowadzi Paula do momentu, w którym 
w swoich pracach miesza ze sobą świat 
realny i filmowy, prawdziwy i fikcyjny, 
bliski  marzeniom sennym, a granice 
między nimi są płynne, właściwie 
niezauważalne dla odbiorcy.    

eksperymentalny film został oparty na 
serii błyskawicznie zmieniających się 
pejzaży, zwielokrotnionych lustrzanym 
odbiciem, przez co przybierają niemal 
abstrakcyjną formę. obrazowi 
towarzyszy elektroniczna muzyka 
ambient. migotliwa sekwencja 
płaszczyzn i konturów tworzy dziennik 
zapisków z podróży. 

leszek Paul (born 1963)
he graduated from the department 
of Painting at the academy of Fine 
arts in warsaw. creator of video and 
photography, and also also paintings.
he creates series of photographs 
in which he tries to capture the 
characteristic elements of a landscape 
such as lines (due to architecture or 
topography), light, and colour. The 
recording of reality is the main theme of 
his films (All Around You, 2008). This focus 
on reality leads Paul to the point where 
his films blend the real and the filmic, the 
real and the fictional and the dream-like. 
The boundaries among them are smooth 
and almost invisible to the viewer. 

This experimental film is based on 
a series of rapidly changing landscapes 
multiplied by mirror images, taking 
on an almost abstract form. The film 
is accompanied by ambient electronic 
music. a flickering sequence of surfaces 
and contours creates a diary of a trip.

leszek paul
—
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Leszek Paul Terytorium czasu: minuty, 2005
film, zapis cyfrowy, 6’50”

Territory of Time: Minutes, 2005
film, digital recording, 6’50”
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wiktor Polak (ur. 1979)
dyplom obronił w 2004 roku w Pracowni 
Fotografii użytkowej w łódzkiej 
akademii sztuk Pięknych. autor 
fotografii, wideo, instalacji.
Polak zwraca uwagę na otoczenie 
kształtowane przez reklamę, jej rolę 
w naszym codziennym życiu (Tablice) 
oraz towarzyszącą jej komercjalizację 
przestrzeni publicznej. interesuje go 
również problem poczucia izolacji 
i osamotnienia w miejskim tłumie 
(Blisko), często wynikającego z trudności 
w porozumieniu, nadinterpretacji 
słów czy gestów. Ten problem jest dla 
niego szczególnie istotny w przypadku 
komunikatów niesionych przez sztukę.    

Tablice to pokaz slajdów prezentujących 
billboardy, których powierzchnie, wbrew 
ich podstawowej funkcji, są białe. 
osadzone w nocnym miejskim pejzażu, 
oświetlone, są całkowicie bezużyteczne. 
Praca wiktora Polaka komentuje 
widok przeciętnej ulicy w mieście, 
w którym reklama jest elementem 
wszechobecnym.

wiktor Polak (born 1979)
graduated in 2004 from the laboratory 
of applied Photography at the academy 
of Fine arts in Łódź. creator of 
photographs, videos, and installations.
Polak draws attention to the 
environment shaped by advertising, its 
role in our daily life (Billboards), and the 
accompanying commercialization of 
public space. he is also interested in the 
problem of alienation and loneliness in 
the big city (Close), which often derives 
from difficulties in communication or the 
over-interpretation of words or gestures. 
This theme is particularly important in 
the case of messages transmitted by art. 

Billboards is a slideshow featuring 
billboards which, contrary to their 
usual function, are white surfaces. 
embedded in the cityscape at night and, 
illuminated, they are completely useless. 
wiktor Polak’s work is a commentary 
on the average street in a city, where 
advertising is a ubiquitous element. 

wiktOr pOlak
—
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Tablice, 2004
pokaz przeźroczy, zapis cyfrowy, 3’19’’

Wiktor Polak Billboards, 2004
slide-show, digital recording, 3’19’’
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Karol radziszewski (ur. 1980)
dyplom obronił w 2004 roku 
w warszawskiej akademii sztuk 
Pięknych. autor wideo, fotografii, 
instalacji, obrazów, akcji.
ważne miejsce w jego twórczości 
zajmują wątki gejowskie i erotyczne, 
po raz pierwszy wyeksponowane 
przez radziszewskiego na wystawie 
Pedały, która miała miejsce 
w prywatnym mieszkaniu w warszawie 
w 2005. Podejmuje także wątek 
wzajemnego przenikania się przestrzeni 
prywatnej i publicznej. Przywołuje 
i w sposób twórczy odnosi się do prac 
artystów działających w latach 60. i 70.  
XX wieku, m.in. natalii ll, edwarda 
Krasińskiego, ryszarda winiarskiego. 
współtworzy latającą galerię szu 
szu (razem z ivo nikiciem i Piotrem 
Kopikiem). w 2009 roku był kuratorem 
wystawy Siusiu w torcik w warszawskiej 
zachęcie, na której pokazano 
zapomniane prace nabyte w czasach 
Prl. jest redaktorem i wydawcą 
gejowskiego magazynu kulturalnego 
„diK Fagazine”. w 2006 roku otrzymał 
główną nagrodę iii edycji konkursu 
samsung art master, a w 2009 roku 
Paszport „Polityki”.  

Film rejestruje przeprowadzoną 
w poznańskiej galerii Pies akcję – 
konkurs na najbardziej erotyczne 
zjedzenie banana. nagrodą był obraz 
z kiścią bananów. Film w oczywisty 
sposób nawiązuje do dzieła Sztuka 
konsumpcyjna natalii lach-lachowicz 
z początku lat 70.

Karol radziszewski (born 1980)
he received his diploma in 2004 from the 
academy of Fine arts in warsaw. creator 
of videos, photography, installations, 
paintings, actions.
gay and erotic themes are important 
motifs in his works, shown for the first 
time by radziszewski in an exhibition 
entitled Gays that took place in 
theprivate apartment in warsaw in 
2005. he takes up the theme of the 
reciprocal interpenetration of private 
and public spaces. he also refers to the 
work of artists working in the 1960s 
and 70s including natalia ll, edward 
Krasiński, and ryszard winiarski. 
Together with ivo nikić and Piotr Kopik, 
he is a co-founder of the Latająca Galeria 
Szu Szu (The szu szu Flying gallery). in 
2009 he was a curator of Siusiu w torcik 
(To Pee in a Bun), an exhibition in 
a Zachęta that showed forgotten works 
purchased during the communist period. 
he is an editor and a publisher of the 
gay culture magazine “DIK Fagazine.” 
in 2006 he received the main prize in 
the third edition of the samsung art 
master competition and the prestigious 
Passport award for artistic achievement 
from the Polityka weekly in 2009.

The film records an action carried out in 
Poznań's Pies gallery – a competition for 
the most erotic way of eating a banana. 
The prize was a picture of a bunch of 
bananas. The film clearly refers to the 
work called Consumer Art by natalia ll 
(lach-lachowicz), created in the early 
1970s.

karOl raDziszewski
—
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Karol Radziszewski Spróbuj tego, 2006
film, zapis cyfrowy, 15’21’’

Taste it, 2006
film, digital recording, 15’21’’
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joanna rajkowska (ur. 1968)
dyplom otrzymała w 1992 roku na 
wydziale historii sztuki uniwersytetu 
jagiellońskiego, a w 1993 roku 
w pracowni prof. jerzego nowosielskiego 
w krakowskiej akademii sztuk Pięknych. 
w latach 1994–1995 studiowała na 
state university of new york. autorka 
obiektów, rzeźb, akcji, fotografii, 
projektów w przestrzeni publicznej.
artystka wkracza w przestrzeń 
publiczną, naruszając ją i zmieniając 
(Pozdrowienia z Alei Jerozolimskich, 
Dotleniacz, Wymuszając cud), sięgając 
do zapomnianych historii wybranych 
miejsc, czasem do własnych 
wspomnień i emocji. na użytek sztuki 
wykorzystuje to, co najbardziej intymne 
– siebie i swoją rodzinę oraz wszelkie 
wspomnienia i przeżycia z nią związane. 
w akcjach, w których pozwala się 
wynająć do różnych, często banalnych 
prac zleconych przez publiczność, po 
raz kolejny czyni z samej siebie materiał 
twórczy.  laureatka Paszportu „Polityki” 
w 2007 roku.

Praca złożona z 28 barwnych fotografii 
stanowi rodzaj fotoreportażu 
z tytułową panną młodą w roli modelki 
podczas sesji zdjęciowej, realizowanej 
w jesienny dzień. w mozaikę ujęć 
wkomponowane zostały odautorskie 
komentarze, w których rajkowska 
opisuje swoje lęki i wrażenia. Ciężarna 
panna młoda… wpisuje się w nurt działań 
artystki opartych na budowaniu relacji 
z otoczeniem i ich dokumentowaniu.

joanna rajkowska (born 1968)
she graduated in 1992 from the 
department of art history at the 
jagiellonian university and in 1993 from 
the studio of jerzy nowosielski at the 
academy of Fine arts in Kraków. in 1994
–1995 she studied at the state university 
of new york. The creator of objects, 
sculptures, photos, and projects in the 
public space.
entering the public space, she violates 
and changes it (Greetings from Jerusalem 
Avenue, Oxygenator, Forcing a Miracle), 
reaching back to the forgotten history 
of the selected places and sometimes 
to her own memories and emotions. 
For the purposes of art she incorporates 
the most intimate emotions involving 
herself with her family and all the 
memories and experiences involved. 
she let herself be hired for different, 
often banal works commissioned by the 
audience, once again making herself 
the raw material for creativity. she was 
given the prestigious Passport award for 
artistic achievement from the Polityka 
weekly in 2007.

The work consists of 28 colour 
photographs, a kind of photojournalism 
with the bride of the title in the role of 
a model at a photo shoot taken on an 
autumn day. The artist’s comments 
are interlaced in a mosaic of shots, in 
which rajkowska describes her fears 
and impressions. A Pregnant Bride... 
becomes a part of the artist’s activities 
based on building relationships with the 
environment and documenting them.

jOanna rajkOwska 
—
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Joanna Rajkowska Ciężarna panna młoda, fontanna i zimny 
październik, 2003–2005
fotografia, 67,5x75

A Pregnant Bride, a Fountain, and Cold 
October, 2003–2005
photography, 67,5x75
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józef robakowski (ur. 1939)
studia ukończył na wydziale 
sztuk Pięknych uniwersytetu 
mikołaja Kopernika w Toruniu, 
następnie kontynuował studia na 
wydziale operatorskim w Państwowej 
wyższej szkole Filmowej, Telewizyjnej 
i Teatralnej w Łodzi, którą ukończył 
w 1970 i w której został wykładowcą 
(usunięty w stanie wojennym, powrócił 
na uczelnię w 1995). Podczas studiów 
był współzałożycielem kilku grup 
artystycznych: oko, sTKF Pętla, zero-
61. autor fotografii, filmów, wideo, 
instalacji, obiektów, akcji artystycznych, 
animator życia artystycznego.
w latach 70. współorganizował warsztat 
Formy Filmowej – ugrupowanie, którego 
członkowie (m.in. wojciech Bruszewski, 
Paweł Kwiek, antoni mikołajczyk, 
zbigniew rybczyński, ryszard. waśko) 
zainteresowani byli analizą języka 
fotografii i filmu, eliminując wszelką 
anegdotę i fabułę. Pierwsze filmy wideo 
zrealizował w 1974 roku, odrzucając 
narrację na rzecz analizy medium. 
dąży do jak największej obiektywności 
w swoich pracach, czego wyrazem były 
filmy asemblingowe, w których artysta 
ograniczał swój udział do roli inicjatora 
i koordynatora, zaś film realizowała 
osoba przez niego zaproszona. istotną 
rolę w jego twórczości odegrały Zapisy 
biologiczno-mechaniczne, w których 
robakowski analizował zależność 
między narzędziem – kamerą a artystą 
– operatorem (Idę, Ćwiczenie na dwie 
ręce). wiele filmów poświęcił także 
wzajemnym relacjom dźwięku i obrazu 
(Test II, Prostokąt dynamiczny). od 1978 
roku prowadzi galerię wymiany. 

Uwaga: światło to jeden z filmów, 
w którym obraz nie tylko wchodzi 
w relację z dźwiękiem, ale wręcz jest od 
niego zależny. mazurek f-moll op. 68 

nr 4 Fryderyka chopina wyznacza rytm 
zmiany koloru i jego natężenia. obraz 
staje się wizualnym ekwiwalentem 
muzyki. Praca robakowskiego 
powstała według wytycznych Paula 
sharitsa (1943–1993), amerykańskiego 
artysty zafascynowanego duchem 
polskiej solidarności z lat 80. jako 
owoc wspólnych kontaktów stanowi 
rodzaj hołdu złożonego przedwcześnie 
zmarłemu twórcy.

józef robakowski (born 1939)
he graduated from the Faculty of 
Fine arts at the nicolaus copernicus 
university in Toruń, then studied 
cinematography at the national Film 
school in Łódź, where he graduated in 
1970, and where he became a lecturer. 
removed from his position under martial 
law, he returned to the school in 1995. 
during his studies, he co-founded several 
artistic collectives: Oko (The eye), Pętla 
(The  loop) student cine club, zero-61. 
creator of photographs, films, videos, 
installations, objects, art actions, and an 
animator of artistic life.
in the 1970s he co-organized The 
workshop of Film Form – a group 
whose members included wojciech 
Bruszewski, Paweł Kwiek, antoni 
mikolajczyk, zbigniew rybczyński, and 
ryszard waśko. They were interested 
in the analysis of photography and film 
language, eliminating any anecdote 
and story. he completed his first video 
in 1974, rejecting narration in favour of 
the analysis of the medium. he seeks 
to maximize objectivity in art works, 
exemplified in assemblage films in which 
the artist limited his participation to 
the role of initiator and coordinator, the 
film being realized by a person invited 
to do so. an important role in his work 

can be seen in his Biological-Mechanical 
Recordings, in which robakowski 
analyzed the relationship between the 
tool (the camera) and the artist (the 
operator) (I’m Going, Practise for Two 
Hands). he devoted many films to the 
relationship between sound and image 
(Test II, Dynamic Rectangle). he has led The 
exchange gallery since 1978.

Attention: Light is one of the films where 
images not only enter into a relationship 
with sound, but are also dependent on 
it. Frederic chopin’s mazurka in F minor 
[op. 68 no. 4] determines the rhythm 
of colour change and its intensity. The 
image becomes a visual equivalent of 
music. robakowski’s work was made 
according to guidelines established by 
Paul sharits (1943–1993), an american 
artist fascinated by the spirit of the 
Polish solidarity movement of the 1980s. 
as a result of their contact, the work is 
a kind of homage to an artist who died 
young.

jÓzef rObakOwski 
—
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cooperation wiesław michalak
Attention: Light, 2003–2005
film, digital recording, 9’39’’

współpraca wiesław michalak
Uwaga: światło, 2003–2005
film, zapis cyfrowy, 9’39’’

Józef Robakowski 
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jadwiga sawicka (ur. 1959) 
dyplom uzyskała w 1984 roku 
w krakowskiej akademii sztuk Pięknych 
na wydziale malarstwa. maluje, tworzy 
fotografie, obiekty, instalacje oraz prace 
oparte na tekście, które umieszcza 
w przestrzeni publicznej.
artystka nieustannie komentuje 
rzeczywistość. Fascynuje ją przedmiot, 
który zmienia niesiony przez siebie 
przekaz w zależności od użytej techniki. 
maluje pojedyncze ubrania i przedmioty, 
wykonuje również zdjęcia pojedynczych 
motywów oraz plastelinowe obiekty. 
ważną rolę w jej twórczości gra 
tekst: nagłówki z codziennych gazet, 
sensacyjne „newsy” z programów 
telewizyjnych, które powiela na 
różnych podłożach. Powiększone 
i zwielokrotnione, wyrwane z kontekstu, 
często o drastycznej wymowie, mają 
w sobie duży potencjał krytyczny i siłę 
przekazu.

cykl Ubrania to seria wielkoformatowych 
fotografii ukazujących różne części 
damskiej i męskiej garderoby. czyste, 
wyprasowane sprawiają wrażenie 
wyjętych wprost z żurnala, choć 
ich nieproporcjonalne wydłużenie 
wskazuje, że na żadną rzeczywistą 
osobę nie będą pasować. cyklem Ubrania 
artystka dotyka kwestii związanych 
z dążeniem do idealnego wizerunku 
i powierzchowności oceny według 
stroju. 

jadwiga sawicka (born 1959) 
diploma in 1984 from the department 
of Painting at the academy of Fine 
arts of Kraków. she is a painter and 
photographer who also creates objects, 
installations and text-based works, 
which she places in the public space.
she constantly comments on reality. 
subjects fascinate her when their 
meaning changes depending on the 
technique used. she paints a single 
item of clothing as well as images 
of individual motifs and creates 
objects from modeling clay. Texts play 
an important role in her work. For 
example, taking headlines from daily 
newspapers or sensational “news” from 
television programmes, she replicates 
them while placing them on a different 
base. magnified and multiplied, taken 
out of context, often with a radical 
accent, these re-stated texts achieve 
a highly critical potential and power of 
transmission.

Clothing is a series of large-format 
photographs portraying different items 
of women’s and men’s clothing. clean 
and ironed, the clothing gives the 
impression of being fashionable and 
taken directly from the pages of Vogue. 
yet their disproportions reveal that they 
will not fit a real person. with Clothing, 
the artist touches on issues related to 
the pursuit of the perfect image and the 
superficiality of judging people solely by 
their appearance. 

jaDwiga sawiCka
—
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Jadwiga Sawicka z cyklu: Ubrania
fotografia, 135x88,5 każda
Garnitur czarny, 2004–2005
Spodnie białe, 2005 

from the series: Clothes
photography, 135x88,5 each
Black Suit, 2004–2005
White Trousers, 2005
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Jadwiga Sawicka z cyklu: Ubrania
fotografia, 135x88,5 
Sukienka srebrna, 2005 

from the series: Clothes
photography, 135x88,5
Silver Dress, 2005
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Jadwiga Sawicka z cyklu: Ubrania
fotografia, 135 x 88,5 każda
Spódnica czerwona, 2005
Zestaw czerwono-czarny, 2005 

from the series: Clothes, 2004–2005
photography, 135 x 88,5 each
Red Skirt, 2005
Red-Black Set, 2005
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sędzia główny 
grupa artystyczna (aleksandra Kubiak, 
ur. 1978 i Karolina wiktor, ur. 1979) 
powstała w 2001 roku. obie artystki 
uzyskały dyplom w 2004 roku na 
wydziale artystycznym uniwersytetu 
zielonogórskiego. wypowiadają się 
poprzez performanse, film i fotografię.
Podejmują temat roli, pozycji 
i wizerunku współczesnej kobiety. 
w sferze ich zainteresowań znalazły 
się przede wszystkim cielesność 
i seksualność. odwołują się do klisz 
kulturowych i obyczajowych, które 
bezpardonowo obnażają. wymowę 
swoich performansów podkreślają 
strojami, stylizując kobiety na 
stereotypowy obiekt męskiego 
pożądania. w działaniach wykorzystują 
także wątki osobistych doświadczeń 
i dramatów. dzięki temu, że występują 
w duecie, ich akcje dotykają również 
relacji międzyludzkich i przyjaźni. 
w 2009 grupa zawiesiła działalność 
z powodu choroby Karoliny wiktor, 
a w 2013 przestała istnieć. w 2010 
artystki rozpoczęły także indywidualną 
działalność artystyczną.

Trzy nagrania z performansów artystek, 
zatytułowane Rozdział XXVII, Rozdział 
LXI i Rozdział LXIV, to kolejne epizody, 
zrealizowane w różnych przestrzeniach, 
analizujące temat roli kobiety we 
współczesnym społeczeństwie. artystki, 
posługując się własnymi ciałami, 
często na granicy wytrzymałości 
fizycznej, obnażają stereotypy myślowe, 
a ich działania są komentarzem 
do uprzedmiotowienia kobiet i ich 
codziennych zmagań z destrukcją 
relacji i poniżeniem oraz społecznym 
przyzwoleniem na agresję. 

sędzia główny (“chief justice”)
This artist duo was formed by aleksandra 
Kubiak (born 1978) and Karolina wiktor 
(born 1979) in 2001. Both artists received 
their degrees in 2004 from the Faculty 
of arts at the university of zielona 
góra. They express themselves via 
performance, films, and photography.
They work on the theme of the role, 
position, and image of modern women. 
corporality and sexuality comprise their 
field of interest. looking at cultural 
clichés and morals, they expose them 
ruthlessly. They emphasize meaning 
in their performance by the use of 
costumes and by posing themselves 
as stereotypical objects of male desire. 
Their performances are often based 
on personal experiences. Because they 
perform as a duo, their work also deals 
with relationships and friendship. in 
2009, the two artists suspended their 
activity as a group due to Karolina 
wiktor’s illness, and in 2013 Sędzia Główny 
ceased to exist. in 2010, each artist 
began her own individual artistic work.

Three recordings of performances by 
the artists, titled Chapter XXVII, Chapter 
LXI, and Chapter LXIV, are episodes, 
created in different places, that analyze 
the role of women in contemporary 
society. The artists, using their own 
bodies, often at the limit of physical 
endurance, challenge stereotypical ways 
of thinking. Their actions are a comment 
on the objectification of women, their 
daily struggle with the destruction of 
relationships, their humiliation, and 
finally the social consent to aggression.

sęDzia GłÓwny 
—
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Sędzia Główny Rozdział LXI, 2007
film, zapis cyfrowy, 2x9’20’’

PART LXI, 2007
film, digital recording, 2x9’20’’
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Sędzia Główny Rozdział LXIV, 2005/2007
film, zapis cyfrowy, 11’29’’

PART LXIV, 2005/2007
film, digital recording, 11’29’’
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Sędzia Główny Rozdział XXVII, 2005
film, zapis cyfrowy, 8’35’’

PART XXVII, 2005
film, digital recording, 8’35’’
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janek simon (ur. 1977)
studiował w instytucie Psychologii 
i w instytucie socjologii uniwersytetu 
jagiellońskiego w Krakowie. zajmuje się 
sztuką multimedialną.
wykorzystując zaawansowane 
technologie, tworzy instalacje 
interaktywne, w których np. łączy 
obraz z dźwiękiem, uzależniając 
szybkość projekcji od siły głosu 
odbiorcy (Bałwan). często wykorzystuje 
także schemat gier komputerowych 
i animacje komputerowe. używając 
wielu środków artystycznej wypowiedzi 
celnie i dowcipnie komentuje 
rzeczywistość. w 2007 roku otrzymał 
nagrodę spojrzenia deutsche Banku 
dla najlepszego artysty poniżej 35. roku 
życia.

Film Ja… Ty jest animacją, w której 
kolejne kadry wypełniają ruchome, 
alfabetycznie ułożone wyrazy 
pochodzące ze słownika języka 
polskiego. Punkt wyjścia stanowią 
czarne litery słowa ja umieszczone na 
białym tle, zapisywanym stopniowo 
kolejnymi słowami na czarno, aż do 
całkowitego pokrycia ekranu czernią. 
słowo ty zapisane zostaje białymi 
literami. Praca simona, oparta na 
metaforze procesu komunikowania 
się, czerpie z doświadczeń łódzkiego 
warsztatu Formy Filmowej. 

janek simon (born 1977)
he studied at the institute of Psychology 
and the institute of sociology at the 
jagiellonian university in Kraków. he 
works in multimedia art.
using advanced technologies, he creates 
interactive installations in which he 
combines picture with sound. The speed 
of projection can vary according to the 
volume of the viewer’s voice (Snowman). 
he often uses the look of computer 
games and computer animation. using 
many means of artistic expression the 
artist comments on reality in a witty 
way. in 2007 he was awarded Views- 
Deutsche Bank Foundation Award for the 
best artist under 35.

The film Me... You is an animation in 
which the frames are filled with moving 
words from the Polish dictionary, 
arranged alphabetically. The black 
letters of the word Me (“ja” in Polish) 
are the starting point and they are 
placed against a white background. 
The background is gradually filled in 
with words in black, until the screen 
is completely black. The word You 
(“Ty”) appears in white letters. simon’s 
work, based on the metaphor of 
communication, derives from experience 
in the Łódź Film Form workshop.

janek simOn
—
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Janek Simon Me... You, 2003
film, digital recording, 3’30’’

Ja… Ty, 2003
film, zapis cyfrowy, 3’30’’
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Paweł susid (ur. 1952)
dyplom uzyskał w 1978 roku na wydziale 
malarstwa warszawskiej akademii sztuk 
Pięknych. malarz, rysownik, projektant.
znakiem rozpoznawczym artysty są 
umieszczane na obrazach napisy, 
malowane za pomocą szablonu. 
napisy odnoszą się zarówno do spraw 
błahych, jak i bardzo istotnych. Tłem dla 
napisów są obrazy o prostych, niemal 
plakatowych, geometrycznych formach. 
w połączeniu ze słownym komunikatem 
stają się lakonicznym, dowcipnym 
i celnym komentarzem rzeczywistości. 

Kompozycję opartą na czytelnej opozycji 
barw i kształtów podkreśla diagonala 
dzieląca pracę na dwie strefy. Punkt 
napięcia obu płaszczyzn wyznacza 
szpiczasty wierzchołek czerwonego 
trójkąta, przenikający w głąb białego 
koła. dopełnienie stanowią czarne litery 
tytułowego komunikatu. obraz odnosi 
się do znanego plakatu el lisickiego 
Czerwonym klinem uderz w białych (1919). 
susid, czerpiąc z formalnych rozwiązań 
awangardy, zastępuje rewolucyjne hasło 
tekstem, który całości nadaje subtelne 
zabarwienie erotyczne.

Paweł susid (born 1952)
graduated from the department of 
Painting at the academy of Fine arts in 
warsaw in 1978. active in painting and 
drawing and as a designer.
The artist’s work is typified by texts 
stenciled over paintings. The texts 
refer both to minor and major issues. 
These are simple pictures, almost like 
posters, with geometric forms providing 
the background for the overlaid 
texts. combined with the words, the 
paintings become witty and accurate 
commentaries on reality. 

The composition is based on the clear 
opposition of colours and shapes 
emphasizing the diagonal that divides 
the work into two parts. The tip of a red 
triangle pierces the center of a white 
circle. Black letters complement the 
message of the title. The painting 
refers to a well-known poster by el 
lissitzky Beat the Whites with the Red 
Wedge  (1919). susid, drawing on avant-
garde formalism, replaces revolutionary 
slogans with a text that gives the work 
a subtly erotic tinge.

paweł susiD
—
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Love Between Man and Woman 
(according to El Lissitzky), 1986
oil, acrilic, canvas, 37x47

Miłość między mężczyzną a kobietą 
(według El Lisickiego), 1986 
olej, akryl, płótno, 37x47

Paweł Susid 
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grzegorz sztwiertnia (ur. 1968)
dyplom otrzymał w 1992 roku 
w akademii sztuk Pięknych w Krakowie. 
autor instalacji, wideo, obiektów, rzeźb, 
obrazów, tekstów, kurator wystaw.
zainteresowania artysty koncentrują 
się na ludzkim ciele: zasadach jego 
funkcjonowania, możliwościach 
jego kształtowania, ale także jego 
niedoskonałościach. do swoich prac 
wprowadza wątki „medyczne” m.in. 
poprzez wykorzystywanie obiektów 
paramedycznych, kierowanie uwagi na 
dyscyplinowanie ciała, wykorzystanie 
anatomicznych rysunków. sztwiertnia 
zwraca również uwagę na problematykę 
widzenia, uwzględniając zarówno 
pisma teoretyczne artystów (goethe, 
strzemiński), jak i możliwości percepcji 
wynikające z budowy oka. Burzy granicę 
między światem sztuki a codzienną 
rzeczywistością m.in. w takich pracach, 
jak Ćwiczenia geoplastyczne (2002) czy 
Ojcowie awangardy (2005), w których 
zestawia przedmioty codzienne (sala 
gimnastyczna, łóżeczko dziecięce) 
z językiem sztuki, odwołując się do 
neoplastycyzmu. 

Ojcowie awangardy, to instalacja w której 
sztwiertnia przekształca pospolity mebel 
– dziecięce łóżeczko – w awangardową 
układankę barwnych prostokątów. 
integralną częścią jest dźwięk zbliżony 
do ursonate Kurta schwittersa, który 
miesza się z gaworzeniem niemowlęcia.  

grzegorz sztwiertnia (born 1968)
he received his diploma in 1992 from 
the academy of Fine arts in Kraków. 
creator of installations, videos, objects, 
sculptures, paintings, texts, curator of 
exhibitions.
his interests are focused on the human 
body: the principles of its functioning, 
the possibilities of its development, but 
also its imperfections. he introduces 
medical themes to his works by using 
paramedical objects, drawing attention 
to the body’s own discipline, and to the 
use of anatomical drawings. sztwiertnia 
also draws attention to issues of 
vision, taking into account both the 
theoretical writings of artists (goethe, 
strzemiński) and the possibilities of 
perception resulting from the eye’s own 
construction. he destroys the boundary 
between the world of art and everyday 
reality in such works as Geoplastic 
Exercises (2002) and Fathers of the Avant-
garde (2005), he juxtaposes everyday 
objects (a room in a gym, a baby crib) 
with the language of art, by reference to 
neoplasticism. 

Fathers of the Avant-garde is an installation 
in which sztwiertnia converts a common 
piece of furniture – a baby’s crib – into 
a colourful rectangular avant-garde 
puzzle. an integral part of the work is 
sound, in which sound close to Kurt 
schwitters’s Ursonate is mixed together 
with babbling.

grzegOrz sztwiertnia
—
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Fathers of the Avant-garde, 2005   
installation: wood, plexiglass, cotton, 
foam, and sound recording, 30’46’’

Ojcowie awangardy, 2005
instalacja: drewno, pleksiglas, bawełna, 
pianka oraz nagranie dźwiękowe, 30’46’’ 

Grzegorz Sztwiertnia



150 

Twożywo (1998–2011)
grupa artystyczna, w skład której 
wchodzili Krzysztof sidorek (ur. 1976) 
i mariusz libel (ur.  1978). wypowiadała 
się w poprzez murale, billboardy, plakaty, 
naklejki, projekty internetowe, czyli 
w przestrzeni publicznej, rzeczywistej 
i wirtualnej. ich pierwsze prace to 
produkcja tzw. wlepek, plakatów, 
szablonów oraz akcji, które odnosiły 
się do problemów komunikacji 
społecznej. Później zaczęli wypowiadać 
się na billboardach i w muralach, 
wykorzystując proste formy, uzupełniane 
tekstem. w słownych komentarzach 
wykorzystywali kolor i układ słów, aby 
wydobyć ich dodatkowe znaczenia. 
Podejmowali tematy współczesne, 
zwłaszcza te, które dotyczą młodego 
pokolenia. stworzyli postać 
współczesnego bohatera – Kapitana 
europy (2003). w 2006 grupa otrzymała 
Paszport „Polityki”.

dwa konstruktywistyczne murale 
namalowane na dwóch ścianach 
czworobocznej sali stanowią ekran 
dla projekcji wideo. rzutowane na 
ich powierzchnię animacje powstały 
w oparciu o figury geometryczne 
i awangardową typografię. całość 
projektu, opartego na grach słownych 
i zmiennej relacji form odwołuje się do 
terminologii i dorobku awangardy XX 
wieku.

Twożywo (1998–2011)
artists group that included Krzysztof 
sidorek (born 1976) and mariusz libel 
(born 1978). They expressed themselves 
via murals, billboards, posters, stickers, 
web development, or in public spaces, 
both real and virtual. Their first work 
was a production of so-called wlepka 
(sticker art), posters, templates, and 
actions that relate to communication 
problems. later they began to express 
their opinions on billboards and murals, 
using simple forms, supplemented by 
text. in their verbal comments they used 
the colour and the arrangement of words 
so as to generate additional meaning. 
They took up contemporary issues, 
especially those concerning the younger 
generation. They created a form of 
a modern hero – captain europe (2003). 
They were awarded the prestigious 
Passport award for artistic achievement 
from the Polityka weekly in 2006.

constructivist murals painted on two 
walls of a four-sided room are projection 
screens for videos. The projected 
animations are based on geometric 
shapes and avant-garde typography. 
The entire project, which is based on 
word games and variable forms of 
relationship, is a reference to the terms 
and achievements of the avant-garde of 
the 20th century.

twOżywO
—
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Grupa Twożywo Dis*Play, 2010
installation: mural, 2 films, digital 
recording, 3 ’45’’ and 5’59’’

Wystawa*Nie, 2010
instalacja: mural, 2 filmy, zapis cyfrowy, 
3 ’45’’ i 5’59’’
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ryszard waśko (ur. 1947)
studiował na wydziale operatorskim 
Pańswowej wyższej szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. 
autor fotografii, filmów, obrazów, 
akcji artystycznych i wydarzeń 
kulturalnych.

waśkę, współzałożyciela 
warsztatu Formy Filmowej, do 
którego dołączył w 1971 roku, 
cechowała postawa analityczna 
wobec wykorzystywanego 
medium – fotografii. Tworzył 
fotografie wieloelementowe, 
w których interesowały go związki 
powstałych struktur przestrzennych 
z możliwościami ich odbioru. 
często łączył fotografię z rysunkiem 
(czasem również filmy poprzedzał 
wykresami), badając wzajemne 
wpływy obu dziedzin. w pracach 
wideo interesowały go relacje 
między obrazem rzeczywistym 
a przedstawionym, w filmie – 
między obrazem i dźwiękiem. 
w 1979 założył w Łodzi archiwum 
myśli współczesnej, w ramach 
którego organizował spotkania 
i wydarzenia artystyczne. 
współtworzył takie wydarzenia 
artystyczne jak Konstrukcja w Procesie 
(międzynarodowa wystawa, która po 
raz pierwszy odbyła się w Łodzi w 1981 
roku), międzynarodowe muzeum 
artystów, powstałe w 1990 roku, czy 
międzynarodowe Biennale sztuki 
w Łodzi, którego pierwsza edycja 
miała miejsce w 2004 roku, i Fokus 
Łódź Biennale 2010.  
 
na powierzchni wielkoformatowego 
płótna artysta czerwoną farbą 
namalował słowa zaczerpniętej 
z internetu formuły This image has 
been removed for security reasons.

cała powierzchnia obrazu została 
rozbita na niewielkie kwadraty, 
tworzące wrażenie nadmiernie 
wyeksponowanej siatki pikseli. waśko 
przekłada współczesny wzorzec 
wizualny na obszar tradycyjnego 
malarstwa sztalugowego, zbliżając 
powierzchnię płótna do funkcji 
elektronicznego komunikatora 
informacji.

ryszard waśko (born 1947)
he studied in the cinematography 
and Television Production 
department at the national 
Film school in Łódź. creator of 
photographs, videos, paintings, 
artistic actions, and cultural events.
he is a co-founder and member 
of the Film Form studio, which he 
joined in 1971. The artist maintains 
an analytical attitude towards the 
selected medium – photography 
has been his characteristic choice. 
he has created multi-element 
pictures in which he is interested 
in the spatial structures and the 
possibilities of their reception. he 
has often combined a photograph 
with a drawing (he sometimes also 
precedes films by charts) exploring 
the reciprocal influence of both fields. 
in video works he has been interested 
in the relationships between the 
real image and what is presented in 
a film and also between picture and 
sound. in 1979 he founded the archive 
of contemporary Thought in Łódź, 
in which he organized meetings and 
artistic events. he has contributed to 
artistic events such as Construction in 
Process (an international exhibition 
first held in Łódź in 1981), the 
International Museum of Artists, 

ryszarD waśkO
—

established in 1990, the international 
Biennale of art in Łódź, whose first 
edition took place in 2004, and Fokus 
Łódź Biennale 2010.

on the surface of a large-format 
canvas an artist has painted words 
with red paint: This image has been 
removed for security reasons. The 
entire surface of the image is broken 
up into small squares, creating 
the impression of an over-exposed 
grid of pixels. waśko translates 
a contemporary visual pattern into 
traditional easel painting, bringing 
the canvas surface closer to the 
electronic information messenger. 



153 

Ryszard Waśko Obraz został usunięty z powodu 
bezpieczeństwa, 2004/2005
olej, płótno, 120x240

This image has been removed for security 
reasons, 2004/2005
oil, canvas, 120x240
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ewa zarzycka (ur. 1953)
dyplom uzyskała w 1978  roku 
w Państwowej wyższej szkole sztuk 
Plastycznych we wrocławiu. autorka 
performansów, instalacji, rysunków.
Performanse artystki opierają się na jej 
wypowiedziach (performans mówiony). 
są autorskimi przemyśleniami, 
którymi dzieli się z odbiorcami; 
wykładami, w których prawda miesza 
się z fikcją. zarzycka porusza się 
na pograniczu sztuki i codziennej 
rzeczywistością. Pełnym retorycznych 
pytań rozważaniom towarzyszą 
przedmioty: mapy, globusy, wykresy, 
rysunki.  rejestrując swoje wystąpienia 
artystka pozwala skonfrontować się 
z nimi ponownie w zmieniającej się 
rzeczywistości.

Utrzymanie pozycji artystycznej, zapis 
akcji artystycznej przeprowadzonej 
w sali Biura wystaw artystycznych 
w Koszalinie, jest refleksyjną opowieścią 
o własnej twórczości. Poruszając kwestię 
zaangażowania autorka zastanawia się 
nad swoją obecną pozycją artystyczną. 
symbolicznym gestem staje się wówczas 
założenie na stopy białych pantofli na 
obcasie. wraz z końcem wypowiedzi 
zarzycka zdejmuje obuwie w geście 
obojętności na własny status twórczy. 
Przestrzenie sztuki to filmowy zapis 
wykładu poświęconego duchowym 
i intelektualnym zagadnieniom sztuki. 
w geście rozdzielenia obu obszarów, 
artystka dzieli przestrzeń galerii za 
pomocą rozsypanej na podłodze ziemi. 
Kolejnym krokiem staje się spychanie 
podłoża, przenoszenie go w inne 
miejsce, a wreszcie rozcieranie na 
powierzchni posadzki. działanie kończy 
konkluzja, że w dzisiejszych czasach 
mamy do czynienia z powszechnym 
pomieszaniem pojęć w sztuce. 
w filmie Alfabet – litera O  artystka 

próbuje zmaterializować literę o. Kreśli 
dłonią jej obrys w przestrzeni, rysuje, 
układa, usypuje ze zgromadzonych 
materiałów. używając kredy, płatków 
kwiatów, gliny, pokruszonej cegły, nawet 
wody, a następnie mieszając wszystko, 
zestawia przeciwstawne pojęcia kreacji 
i destrukcji.  działanie jest rozliczeniem 
artystki z obietnicy stworzenia pracy 
konkretnej. 

ewa zarzycka (born 1953)
graduated from the arts academy 
of wrocław in 1978. creator of 
performances, installations, and 
drawings.
The artist’s performances are based on 
statements delivered in spoken-word 
form. They are the artist’s original 
thoughts shared with the audience; 
these are lectures that mix truth and 
fiction. zarzycka is active in the domain 
of combining art with everyday reality. 
maps, globes, charts, and drawings 
are the objects that go along with the 
artist’s rhetorical questions. By recording 
her speeches she can confront them 
again according to a changing reality.

Retention of an Artistic Position is a record 
of an artistic action carried out in the 
hall of the city art gallery in Koszalin. 
it is a self-reflexive story about her own 
work. Taking up issues of commitment, 
she reflects on her current artistic 
position. in a symbolic gesture she puts 
on a pair of white high-heeled shoes. 
at the end of the speech, zarzycka 
takes the shoes off again as a gesture of 
indifference to her own creative status.
Art Spaces is the filmed record of a lecture 
dedicated to the spiritual and intellectual 
issues of art. in a gesture of separation 
of the two areas, the artist divides up the 

gallery space by scattering soil on the 
floor. in the next step she spreads the 
soil, moving it into another location and 
finally grinding it on the floor. The action 
ends with the conclusion that in recent 
times we observe general confusion of 
the concepts in art.
in the film Alphabet – Letter O, the artist 
chooses this particular letter and tries 
to materialize it. she draws the outline 
of the letter in space with her hand 
and arranges various materials in this 
form. she uses chalk, flower petals, clay, 
crushed brick, and even water and in 
the end she mixes everything together, 
juxtaposing the concepts of creation 
and destruction. This activity is a kind 
of artist’s summary that carries with it 
a promise of creating concrete work.

ewa zarzyCka
—
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Ewa Zarzycka Utrzymanie pozycji artystycznej, 1989
film, zapis analogowy, przeniesiony na 
cyfrowy, 13’45’’

Przestrzenie sztuki, 1990
film, zapis analogowy, przeniesiony na 
cyfrowy, 8’7’’
dokumentacja filmowa: 
józef robakowski

Alfabet – litera O, 1990
film, zapis analogowy, przeniesiony na 
cyfrowy, 12’52’’
dokumentacja filmowa: 
józef robakowski

Retention of an Artistic Position, 1989
film, analog recording, transferred to 
digital, 13’45’’

Art Spaces, 1990
film, analog recording, transferred to 
digital, 8’7’’
film documentation: 
józef robakowski

Alphabet – Letter O, 1990
film, analog recording, transferred to 
digital, 12’52’’
film documentation: 
józef robakowski
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alicja Żebrowska (ur. 1956)
dyplom uzyskała w 1981 roku 
w instytucie wychowania artystycznego 
na uniwersytecie im. marii curie-
skłodowskiej w lublinie. w 1992 roku 
uzyskała dyplom w pracowni 
prof. wander Bertoniego w wyższej 
szkole sztuk stosowanych w wiedniu. 
autorka fotografii, instalacji, rzeźb, 
wideo.
interesują ją problemy związane 
z cielesnością, płciowością oraz 
relacjami międzyludzkimi. Łamie 
stereotypy związane z traktowaniem 
funkcji fizjologicznych ciała jako tabu, 
szczególnie ciała kobiety (Grzech 
Pierworodny, 1993). artystka łączy 
przeciwieństwa: kobiece i męskie 
(Onone z udziałem androgynicznych 
postaci), zdrowe i kalekie (Przypadki 
humanitarne, gdzie zestawia ciało 
kobiety młodej i zdrowej z ciałem 
młodej, niepełnosprawnej poruszającej 
się na wózku inwalidzkim), naturalne 
i sztuczne. jako materiał do twórczości 
wykorzystuje swoje ciało, ale 
w podobnych kategoriach traktuje 
również swoje życie (Infiltron realizowany 
z jackiem lichoniem).

Praca została oparta na aranżacji 
wykorzystującej parawan prysznicowy 
oraz obraz wideo wyświetlany z dwóch 
źródeł. dolna projekcja ukazuje twarz 
kobiety w wannie wypełnionej pianą, 
zaś górna plecy bezwładnie unoszącego 
się ciała. autorka posługuje się 
intermedialnym przekazem, odwołując 
się do motywu ciała i związanego z nim 
rytuału. 

alicja Żebrowska (born 1956)
diploma in 1981 from the institute 
of art education at the maria curie-
skłodowska university in lublin. in 
1992, she received a degree by working 
with Prof. wander Bertoni at the school 
of applied arts in Vienna. creator of 
photographs, installations, sculptures, 
videos.
she is interested in issues related to 
the body, sexuality, and interpersonal 
relationships. she breaks the stereotypes 
associated with the treatment of 
physiological functions of the body as 
a taboo, especially the female body 
(The Original Sin, 1993). she combines 
opposites: male and female (Onone 
with the participation of androgynous 
characters), healthy and crippled (as 
in Humanitarian Cases, where the artist 
compares two women of the same age 
bodies: one of the women is attractive, 
healthy, while the other is sitting in 
a wheelchair), natural and artificial. she 
uses her body as material for her works 
but she also deals with her life by using 
similar categories (Infiltron, created 
jointly with jacek lichoń).

The work was based on the arrangement 
with the use of a shower screen and 
a video displayed from two sources. 
The lower projection shows the face of 
a woman in a bath full of foam whereas 
the upper image shows the back of 
a limply floating body. The artist uses 
the inter-media message, referring to 
the motif of the body and the associated 
ritual.

aliCja żebrOwska
—
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Lola, 1993
instalacja: 2 filmy, zapis analogowy, 
przeniesiony na cyfrowy, 16’38’’, obiekt  

Alicja Żebrowska Lola, 1993
installation: 2 films, analog recording, 
transferred to digital, 16’38’’,  object 
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CzłOnkOwie
ŁódzKiego TowarzysTwa 
zachęTy szTuK PięKnych

— 
the members
oF The Łódź associaTion For 
The encouragemenT oF Fine arTs
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lista członków założycieli  Łódzkiego 
Towarzystwa zachęty sztuk Pięknych, 
2004 rok:

list of the members – founders of Łódź 
association for the encouragement of 
Fine arts:

włodzimierz adamiak
Piotr dzięcioł
michał gałkiewicz
andrzej jaskólski
Bernard Kepler
sławomir lachowski
lech leszczyński
stanisław Łabęcki
alina magnuska
Paweł maro
Ksenia modrzejewska-mrozowska
grzegorz musiał
wojciech nowicki
waldemar sondka
jan Paweł Tarno
zofia wysocka
janusz wyżnikiewicz

do roku 2013 dołączyli: 
The persons named below joined 
through 2013:

andrzej duraj
aurelia mandziuk-zajączkowska
Tadeusz michlewski
andrzej Papiewski
grażyna Posmykiewicz
jarosław suchan

w grupie ekspertów Komisji zakupów 
pracowali:
group of experts in the acquisition 
council:

dorota jarecka
dorota monkiewicz
maria morzuch
grzegorz musiał
Paweł sosnowski
jarosław suchan

od początku funkcję prezesa pełni 
Bernard Kepler, wiceprezesa  
lech leszczyński. Kuratorem kolekcji 
jest grzegorz musiał. 

From the beginning Bernard Kepler was 
appointed president, vice-president is 
lech leszczyński. grzegorz musiał is 
curator of the collection.
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DarCzyńCy 
ŁódzKiego TowarzysTwa 
zachęTy szTuK PięKnych

— 
DOnOrs 
To The Łódź associaTion 
For The encouragemenT oF Fine arTs
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Małgorzata Badowska Jerzy CzuBak BarBara i Piotr dzięCioł 

Publikację dofinansowano ze środków 
narodowego centrum Kultury w ramach 
programu Kultura – interwencje
 
The publication is co-financed by the 
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