
 “What a fabulous place we are in” are the words repeatedly spoken by 
Andrzej Mitan and Cezary Staniszewski during their performance in 1992. 
The title, with its message, is ironic. It signals, on the one hand, the distance 
from the spoken, and on the other, the artists’ aspirations to be elevated 
above everyday life. Geopolitical conditions are not without their relevance 
either—in the performance, the artists used a photograph showing the  
“architects” of the 1945 Yalta conference, who established what would be 
the global spheres of influence after World War II, an issue that is coming 
back to us with all its impact now.

 The exhibition is composed of artworks donated to the Muzeum Sztuki in Łódź 
between 2008 and 2021. This institution itself was established nearly a hundred 
years ago thanks to the dedication of international avant-garde artists and activists. 
The crises of the then world, when empires were collapsing and an alternative to 
exploitative economic relations was urgently sought after, was accompanied by  
a belief in progress and universal emancipation. The manifestation of this faith was 
reflected in avant-garde art. The works donated to the collection represent an artis-
tic expression, constitute a historical record, and are also a reflection of exhibitions 
and projects run by the Muzeum Sztuki in Łódź. The image by Tamás Kaszás "We 
don’t ask nor demand, but we take and occupy" shown at the exhibition reminds 
us, however, of the anger at the unequal distribution of goods, even if public institu-
tions, such as a museum, were originally established to mitigate this inequality.

 The first theme of the exhibition concerns museums. Artists working with 
art institutions constantly reflect on the function of those institutions and art-
ists’ presence in them. The worn-out golden-painted sneakers on a tall metal 
plinth is an installation documenting a performance by James Lee Byars dur-
ing Documenta 5 in 1972, which indicates, inter alia, the process of creating 
meaning around artistic gestures. The counterpoint here is a film by Assaf 
Gruber about a person for whom taking care of art and its presentation has 
become their very reason for being and the main element of everyday activ-
ities. Jasmina Cibic’s photos remind us that museums are the time capsules 
in which we store unusual and poetic objects. The artist photographed the 
reverse of paintings by Sophie Taeuber-Arp and Władysław Strzemiński with 
numerous stickers documenting the history of these objects, on which we 
see butterflies whose life by Nature’s plan is short.

 The second theme of the exhibition, indicated by the literal reading of the title, 
is a exploration of the beauty of distant worlds, which produces an impulse to get 
to know them. It refers to the relationship between museums and cabinets  

of curiosities. The wing of an exotic bird in Zbigniew Rogalski’s work refers to the 
dream of distant lands, to flying, but also to this bird’s death. Joanna Malinowska, 
in the sculpture "Mammoth Tusk", made mainly of polystyrene, asks a question 
about the imitative possibilities of art and the ancient principle of mimesis. A muse-
um may also be a place where differences and strangeness are negotiated. Wiktor 
Gutt and Waldemar Raniszewski painted the faces of people participating in the 
Rockowisko rock music festival in Łódź in 1981 with unique patterns. The photos 
documenting this artistic action show the collective desire for otherness, as well 
as the individualism of contemporary people at a specific historical moment. While 
Gutt and Raniszewski engaged in capturing the uniqueness of their interlocutors, 
in the film by Zbyněk Baladrán we come across a story about the impossibility of 
engaging in dialogue. The artist, in a distant reference to Stanisław Lem’s novel 
Eden, focuses on procedures created in a neutral language, leading to the shoot-
ing of a creature that entered an oil rig on a distant planet. The story unrolls with 
conjectural competition for resources taking place in the background. The question 
of how many conditions must be met in order for the Other to be an enemy has 
been asked in an extremely subtle way in this work. The protagonists of the film 
abandon the attempt to understand the Other in favor of conquest.

 This takes us to the last theme of the exhibition: the war. Four Battles 
(Olszynka Grochowska 1831, Solferino 1859, Sadowa 1866, Bzura 1939) 
by Włodzimierz Jan Zakrzewski is an abstract painting made of the plans 
of these well-known military clashes. An effective military strategy does not 
require the bodies and blood of the soldiers to be present. Banknotenlied 2 
by Gerhard Rühm is a collage of the musical notation of a song from 1813, 
Was ist der Deutschen Vaterland [What is the German’s Fatherland], with 
banknotes issued during the hyperinflation in the Weimar Republic. The art-
ist points to nationalism and the economic crisis as the sources of Nazism. 
Natalia LL’s works refer to the mythical Nordic character of Brunhild, which 
the artist herself plays the role of. Zbigniew Warpechowski, in his work 
from 1981, proposes an artistic inauguration of the Third World War. After 
all, important international events should have the appropriate setting. Isn’t 
it surprising that in the peaceful years between 2008–2021, the museum’s 
collection gathered so many works depicting or discussing armed conflicts? 
They had been created at different times and relate to various conflicts, 
but with today’s perspective of Russian aggression against Ukraine, their 
message, that only a moment ago seemed to be just playing with a certain 
distant notion, has become very relevant. 

transl. Beata Połowińska 
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 „W jakim pięknym miejscu jesteśmy” to słowa wielokrotnie wypowiadane przez 
Andrzeja Mitana i Cezarego Staniszewskiego podczas performansu w 1992 roku. 
Tytułowa deklaracja jest ironiczna. Sygnalizuje zarówno dystans, jak i uwikłanie 
artystów i artystek w aspiracje do bycia wyniesionym ponad codzienność. Nie bez 
znaczenia są również uwarunkowania geopolityczne – w performansie twórcy wy-
korzystali zdjęcie z konferencji jałtańskiej 1945 roku, porządkującej globalne strefy 
wpływów po II Wojnie Światowej – problematyka ta wraca do nas dziś z całą swoją 
mocą. Wystawa została skomponowana z darów przekazanych Muzeum Sztuki  
w Łodzi w latach 2008–2021. Instytucja ta powstała blisko sto lat temu dzięki ofiar-
ności międzynarodowej awangardy. Targającym ówczesnym światem kryzysom, 
kiedy to rozpadały się imperia i gwałtownie szukano alternatywy dla stosunków 
ekonomicznych opartych na wyzysku, towarzyszyła wiara w postęp i powszechną 
emancypację. Przejawem owej wiary była sztuka awangardowa. Dzieła darowane 
do kolekcji są zarówno wypowiedzią artystyczną, historycznym śladem, jak i od-
zwierciedleniem wystaw i projektów realizowanych przez Muzeum Sztuki w Łodzi. 
Dar dla instytucji powiększa zakres tego, co wspólne. Obecna na wystawie grafika 
Tamása Kaszása „Nie prosimy, nie żądamy, tylko bierzemy i zajmujemy” przypomi-
na jednak o gniewie na nierówną dystrybucję dóbr, nawet jeśli instytucje publiczne 
takie jak muzeum powołane zostały do łagodzenia przejawów owej nierówności. 

 Pierwszy motyw wystawy dotyczy muzeów. Artystki i artyści, pracując  
z instytucjami sztuki, nieustannie podejmują refleksję nad ich funkcją i swoją  
w nich obecnością. Pomalowane złotem znoszone trampki na wysokim me-
talowym postumencie to instalacja dokumentująca performans Jamesa Lee 
Byarsa podczas Documenta 5 w 1972 roku, która wskazuje m.in. na proces 
budowania znaczenia wokół gestów artystycznych. Kontrapunkt stanowi film 
Assafa Grubera opowiadający o osobie, dla której troska o sztukę i jej pre-
zentację stała się racją bycia i elementem codziennych aktywności. Fotogra-
fie Jasminy Cibic przypominają z kolei, że muzea to kapsuły czasu, w których 
przechowywane są niezwykłe, poetyckie przedmioty. Artystka sfotografowała 
odwrocia obrazów Sophie Taeuber-Arp i Władysława Strzemińskiego,  
z licznymi dokumentującymi historię tych obiektów nalepkami, na których 
przysiadły krótkotrwałe ze swej natury motyle. 

 Drugim wątkiem wystawy, wskazanym przez literalne odczytanie tytułu, jest 
fantazja o urodzie odległych światów, dająca impuls do ich poznania. Odnosi się  
do związku muzeów z gabinetami osobliwości. Skrzydło egzotycznego ptaka  

w pracy Zbigniewa Rogalskiego odsyła do marzenia o dalekich krajach, lataniu, 
ale też do owego ptaka uśmiercenia. Joanna Malinowska w rzeźbie „Kieł mamuta”, 
zrobionej głównie ze styropianu, stawia zaś pytanie o imitacyjne możliwości sztuki 
i antyczną zasadę mimesis. Muzeum może być też miejscem, gdzie negocjuje się 
różnice i obcość. Wiktor Gutt i Waldemar Raniszewski pomalowali w unikalne 
wzory twarze osób uczestniczących w łódzkim festiwalu Rockowisko w 1981 roku. 
Zdjęcia dokumentujące ową akcję artystyczną pokazują zbiorowe pragnienie inno-
ści, jak i indywidualizm ówczesnych ludzi w konkretnym momencie historycznym. 
Podczas kiedy Gutt i Raniszewski zaangażowali się w wychwycenie niepowtarzal-
ności swoich rozmówców, w filmie Zbyńka Baladrána stykamy się z opowieścią 
o niemożliwości podjęcia dialogu. Artysta w odległym nawiązaniu do powieści 
„Eden” Stanisława Lema skupia się na tworzonych neutralnym językiem proce-
durach prowadzących do zastrzelenia istoty, która na odległej planecie weszła na 
platformę wiertniczą. Historia toczy się, mając w tle domyślną rywalizację o zasoby. 
Pytanie o to, ile warunków musi zostać spełnionych, żeby uznać, że Inny to wróg, 
zostało w tej pracy zadane w sposób niezwykle subtelny. Bohaterowie filmu porzu-
cają próbę zrozumienia Innego na rzecz podboju.

 Ta realizacja wskazuje na ostatni wątek wystawy – wojnę. „Cztery Bitwy 
(Olszynka Grochowska 1831, Solferino 1859, Sadowa 1866, Bzura 1939)” 
Włodzimierza Jana Zakrzewskiego to abstrakcyjny obraz zbudowany z pla-
nów znanych starć wojskowych. Skuteczna strategia militarna nie wymaga 
reprezentowania ciał i krwi obecnych tam żołnierzy. „Banknotenlied 2” 
Gerharda Rühma jest kolażem nutowego zapisu pieśni z 1813 roku „Czymże 
jest ojczyzna Niemca” z banknotami wyemitowanymi podczas hiperinflacji  
w Republice Weimarskiej. Artysta wskazuje na nacjonalizm i kryzys ekono-
miczny jako źródła nazizmu. Prace Natalii LL odsyłają do mitycznej nor-
dyckiej Brunhildy, w którą wciela się sama artystka. Zaś Zbigniew Warpe-
chowski w pracy z 1981 roku proponuje artystyczną inaugurację III Wojny 
Światowej. Ważne wydarzenia międzynarodowe powinny wszak mieć od-
powiednią oprawę. Czyż to nie dziwne, że w pokojowych latach 2008–2021 
do kolekcji muzeum trafiło wiele prac dotyczących konfliktów zbrojnych? 
Powstały w różnym okresie, dotyczą różnych starć, a perspektywa dzisiejszej 
rosyjskiej agresji na Ukrainę niezwykle zaktualizowała przekaz, który chwilę 
temu wydawał się jedynie grą z pewnym odległym pojęciem. 
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