
krzysztof furtas 
Ur. w 1985 r. w Sosnowcu. W 2012 r. ukończył 
ASP we Wrocławiu na kierunku malarstwo. 
Zajmuje się malarstwem, video i tworzeniem 
instalacji.

Pastuch / 2013 / instalacja / 
własność artysty.

robert morawietz 
Ur. 1980 r. w Kędzierzynie-Koźlu. Studia na 
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.  
Dyplom w 2008 r. Zajmuje się malarstwem
i projektowaniem graficznym.  

Lost highway / 2013 / olej na płótnie / 180x200cm / 
właśność artysty. 

hubert pokrandt 
Ur. w 1984 r. Zajmuje się rysunkiem i malarstwem.

Bez tytułu / 2012 / olej na płótnie / 140-110cm /

własność Małgorzaty i Mariusza Sibila .   

zośka reznik
Humanistka z zamiłowaniem do interdyscypli-
narnego postrzegania kultury. Członkini ko-
lektywu Falanster. Absolwentka MISH UWr.  
W czasie „Czuj się jak u siebie” stażystka  
w MWW.

beata rojek 
Ur. w 1985 r. Absolwentka wydziału Malarstwa 
i Rzeźby na ASP we Wrocławiu. Zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem i animacją. W 2012 r. 
stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Dead end / 2013 / animacja found footage, loop /
dar artystki dla MWW.
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joanna furtas 
Ur. w 1987 r. w Tychach. W 2012 r. ukończyła 
ASP we Wrocławiu na kierunku ceramika. 
Zajmuje się instalacją, video, performancem, 
działalnością animacyjną i edukacyjną.

Obrazy mojego męża / 2013 / fotografia / 19x31,5 cm, 4 szt./ 
własność artystki.

piotr matkowski 
Ur. w 1989 r. Zajmuje się muzyką.

Struktury demokratyczne / 2013 / technika mieszana / 
200x100x150 cm / własność artysty.



anna rymarz 
Ur. w 1985 r. Artystka wizualna. Absolwentka 
Wydziału Malarstwa i Rzeźby ASP we 
Wrocławiu. Dyplom w zakresie malarstwa 
sztalugowego oraz mediów w 2010 r. Otrzymała 
stypendium MKiDN na rok 2012.

bez tytułu / 2013 / environment / 
własność artystki.

jaga sowińska 
Ur. w 1984 r. Absolwentka ASP we Wrocławiu. 
Zajmuje się rysunkiem i ilustracją.

sonia sobiech 
Absolwentka MISH UWr. Namiętna utopistka, 
stara się praktykować stadoróbstwo.

Pomysły do wzięcia / 2013 / wydruk / 15x21 cm / 
własność zbiorowa.

maria stożek 
Ur. w 1989 r. we Wrocławiu. Studiowała malar-
stwo i będzie studiować intermedia. Zajmuje się 
sztuką przestrzenną, video i działaniami perfor-
matywnymi.

Inne medium / 4.09.2013 / videorejestracja rozmowy 
telefonicznej, 6’ 08’’ / własność artystki.

miłosz wiercioch 
Zajmuje się malarstwem.

Bez tytułu / 2012 / olej na płótnie / 120x150 cm / 
własność artysty.

szymon wojtyła 
Od 2009 r. studia na ASP we Wrocławiu, kieru-
nek: rzeźba. W 2012 r. studia na ASP w Gdańsku. 
Zajmuje się działaniami przestrzennymi bliżej 
ścian.

Moment wytchnienia / 2013 / found footage, loop /
własność artysty.

Joanna Furtas 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Donec convallis quis magna et 
pretium. Nulla a porttitor nibh. Quisque vel 
nibh eu orci vestibulum rutrum eget sed mi. 
Nam non est bibendum, adipiscing massa 
vel, hendrerit nulla. Duis id risus lacus. Fusce 
et purus condimentum, volutpat purus quis, 
adipiscing tellus. Proin porta congue velit, 
eu ornare quam facilisis at. Cras vitae turpis 
tellus. Pellentesque sodales, velit nec iaculis 
faucibus, orci nisl dictum mi, in malesuada velit 
dui eu justo. Nam bibendum tortor non urna 
pellentesque, vitae blandit arcu scelerisque. 
Nam vel feugiat lorem. Proin gravida feugiat 
sem nec tincidunt.

Nam bibendum tortor non urna 
pellentesque, vitae blandit arcu 
scelerisque. Nam vel feugiat lorem. 

Struktury demokratyczne / 2013 / technika mieszana / 
200x100x150 cm / własność artysty.

czuj się jak u siebie

W harmonogramie wystaw MWW pojawiła się niespodzie-
wana szczelina. Nagła okazja do zagospodarowania nad-
wyżki czasu, przestrzeni i środków wzbudza jednak ambi-
walentne uczucia. Zawiązana naprędce grupa przyjmuje 
ten dar i podejmuje próbę zmierzenia się z demokratyczną 
przestrzenią wolier.

Mamy mnóstwo wolności, trudno temu zaprzeczyć. Do 
dyspozycji mamy również wniesiony przez siebie kapi-
tał społeczny, środki publiczne, zaplecze instytucjonalne  
i wartość symboliczną. Ciągle negocjujemy – dyskutujemy  
o naszych relacjach, o klatkach w bunkrze i o plateau. Para-
doksalnie, szukając słowami leżącego u podstaw działania 
problemu, poszukujemy dla siebie komfortu. Kiedy brakuje 
nam tropu sięgamy po intelekt, a tłumiąc intuicję wzbudzamy  
w sobie niemoc. Z dystansu wyglądamy podobno jak obwą-
chujące się nawzajem młode wilczki na stepie.

Nasze działanie ma otwarty charakter i przebieg. Bez opie-
kuna i bez tematu do podjęcia. To raczej swobodna zabawa 
tym, co zastane i wniesione. Eksperyment badający poten-
cjał sytuacji współtworzonej przez chcące opierać się na 
sobie nawzajem instytucję, przestrzeń i ludzi. Ekspozycja 
będzie wyrazem tego doświadczenia. Małe muzealne reality 
show.


