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Wszystko było w tym czasie jak sen 
– powiedział amerykański artysta Dan 
Graham, redaktor ósmego numeru 
„Aspen”, w wywiadzie przeprowa-
dzonym w 2012 roku1. Tymi słowami 
oddał charakter pracy nad nowatorskim 
magazynem, jakim było „Aspen”. Jego 
pierwszy numer został wydany w 1965 
roku. Od tamtej pory, aż do 1971 roku, 
magazyn ukazywał się nieregularnie. 
Był wysyłany do subskrybentów pocz-
tą. Pomysłodawczynią magazynu, jego 
pierwszą redaktorką i wydawcą była 
Phyllis Johnson, która wcześniej reda-
gowała popularne magazyny „Women’s 
Wear Daily” i „Advertising Age”. 

Johnson zaczęła myśleć o stworzeniu 
nowego magazynu podczas konferencji 
poświęconej projektowaniu w Aspen 
(Kolorado)2. W liście do subskryben-
tów, opublikowanym w pierwszym 
numerze magazynu, Johnson przedsta-
wiła to miejsce jako jedno z niewielu 
w Ameryce, gdzie można prowadzić 
eklektyczne życie pełne wizualnego, 
fizycznego i psychicznego komfortu3. 
Johnson chciała oddać atmosferę Aspen 

w publikacji, która stymulowałaby zmy-
sły, podobnie jak pobyt w luksusowym 
kurorcie, dostarczając wszystkich cywi-
lizacyjnych przyjemności nowoczesnego 
życia, w oparciu o grecki ideał człowie-
ka kompletnego4. Pierwsze dwa numery 
podjęły to wyzwanie, zamieszczając 
informacje dotyczące życia prowadzo-
nego w Aspen. Odnosiły się do stylu 
życia dostępnego jedynie niewielu i do 
wydarzeń, które złożyły się na pomysł 
Johnson na magazyn. Numer drugi na 
przykład, zawierał broszurę autorstwa 
Martina Luraya na temat mistyczności 
narciarstwa zjazdowego, zatytułowaną 
Zjazdy narciarskie: na krawędzi możli-
wości. 

Przełomowy dla historii „Aspen” 
był numer trzeci, zaprojektowany przez 
Andy’ego Warhola i Davida Daltona. 
Okładka imitowała opakowanie środka 
czyszczącego Fab. To oczywiste odnie-
sienie do przedmiotu, który, w przeci-
wieństwie do dóbr Aspen, był w zasięgu 
przeciętnego gospodarstwa domowego, 
stanowiło znaczący odwrót od mo-
nochromatycznej palety pierwszych 

numerów i sybaryckiego stylu życia 
promowanego na ich łamach. Zawartość 
trzeciego numeru zachęcała czytelni-
ków do przechadzki po niespokojnych 
ulicach Nowego Jorku śladami tamtej-
szej cyganerii. Zapraszała do Factory – 
sławnego studia Warhola, skupiającego 
grono artystów i indywidualności, które 
pojawiały się w jego filmach i innych 
pracach, oraz za kulisy koncertu The 
Velvet Underground. Jak wspomina 
David Dalton, sukces trzeciego numeru 
„Aspen” zachęcił Phyllis Johnson do od-
dania kontroli nad kolejnymi numerami 
jej współtwórcom, co zaowocowało roz-
wojem formatu opartego na współpracy 
i tworzonego przez grupę indywiduali-
stów. Wywiady, przeprowadzone przez 
Nayię Yiakoumaki, kuratorkę Archive 
Gallery w Whitechapel Gallery, oraz 
Marteena van Gageldonka, doktoranta 
na Radboud Universiteit w Holandii, 
które są dostępne na wystawie, po-
kazują kulisy tworzenia magazynu. 
Dan Graham przypomina na przykład 
o współpracy nad ósmym numerem 
z takimi artystami, jak: Yvonne Rainer, 

Ed Ruscha czy Jo Baer. Jak tłumaczy, 
mimo że nie znali się osobiście, zdecy-
dował się zaprosić ich do współpracy 
motywowany niezwykle interesującym 
i hipnotyzującym charakterem ich prak-
tyki5. Artyści, pisarze, muzycy i poeci 
zostali zaproszeni do włączenia swoich 
prac oraz zaproponowania projektów 
specjalnie z myślą o „Aspen”.

Ten osobisty sposób wyboru zespołu 
pracującego nad „Aspen” zaowocował 
wielowątkowym obrazem relatywnie 
krótkiego okresu w sztuce, rozciąga-
jącego się między 1965 a 1971 rokiem. 
Każdy numer ujął odrobinę odrębny 
fragment wizualnej i dźwiękowej kultu-
ry tego czasu. Odniósł się z jednej strony 
do odległych, z drugiej przenikających 
się wszechświatów, jak konceptualizm, 
minimal art, analiza mediów, Fluxus, 
sztuka azjatycka i filozofia. Numer 
trzeci wprowadził czytelników w temat 
muzyki rockowej, proponując tekst na-
pisany z trzech różnych perspektyw: ze 
sceny, zza biurka krytyka i z parkietu. 
Lou Reed, reprezentując pierwsze spoj-
rzenie, podzielił się sceptycznym, acz 
hipnotyzującym odczytaniem współcze-
sności, w której nic oprócz muzyki się 
nie liczy: Tymczasem, wszystko było 
martwe. Pisanie było martwe, filmy były 
martwe. Wszyscy siedzieli jak nieobra-
na pomarańcza; ale muzyka była tak 
piękna6. Inny, kluczowy element nowo-
jorskiej sceny lat 60. został uchwycony 
przez darmowy numer 6a. Był całkowi-
cie poświęcony wykonanej przez arty-
stów dokumentacji sztuki performans 
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‘Everything was a dream at that time 
period’, said American artist Dan Graham, 
editor of Aspen no. 8, in an interview con-
ducted in 2012.1 By saying so, he shed light 
on the creative process behind the cutting-
edge magazine in a box, titled Aspen. Its first 
issues were printed in New York in 1965, and 
appeared irregularly until 1971. They were 
distributed to subscribers by post. The ar-
chitect of the magazine, its first editor and 
publisher, was Phyllis Johnson, who, prior 
to Aspen, had gained experience editing the 
mainstream magazines Women’s Wear Daily 
and Advertising Age. 

Apparently, Johnson started thinking 
about a new magazine during a design con-
ference in Aspen, Colorado.2 Her initial con-
cept was to create a publication that would 
stimulate the senses in the same way that a 
stay in a luxury resort does, and which would 
provide ‘all the civilized pleasures of modern 
living, based on the Greek idea of the “whole 
man”.’3 In a letter to subscribers, published 
in the first issue of the magazine, Johnson 
introduces Aspen as ‘one of the few places in 
America where you can lead a well-rounded, 
eclectic life of visual, physical and mental 
splendor.’4 The first two issues interpreted 
this multi-sensory profile of the magazine 
by providing information originating around 
this place of retreat. Consequently, the con-
tent of the magazine referred to Aspen’s life-
style and to the events which had contributed 
to Johnson’s idea. For instance, issue no. 2 
comprised a booklet by Martin Luray on 
the mystique of downhill skiing: Ski Racing: 
Edging the Possible. 

The game changer was the third issue, de-
signed by Andy Warhol and David Dalton. 
The cover imitated a package of the “Fab” 
laundry detergent. This reference to an 
item in possession of a standard household 
seemed quite a shift from the monochromat-
ic palette of the first issues, and from the uni-
verse of the sybaritic lifestyle of Aspen. The 
contents of the third issue invited subscribers 
to wander through somewhat rough streets 

of bohemian New York, into the famous 
Factory – Warhol’s studio, which gathered 
a mix of artists and individuals featuring in 
Warhol’s films and photographs – or behind 
the scenes of The Velvet Underground’s con-
certs. Consequently, it initiated a multifari-
ous cooperation between Aspen and some 
of the most important designers, artists and 
writers of the time. As David Dalton points 
out, the success of Aspen no 3. encouraged 
Phyllis Johnson to give control over future is-
sues to the contributors, which resulted in the 
development of a network-based, collabora-
tive format of the magazine. The interviews 
included in the exhibition, conducted by 
Nayia Yiakoumaki, Archive Gallery Curator 
at the Whitechapel Gallery and Maarten van 
Gageldonk, PhD candidate at the Radboud 
Universiteit Nijmegen in the Netherlands, 
reveal the process behind acquiring content 
for the magazine. Dan Graham, for instance, 
recalls collaborating on issue number 8 with 
such artists as Yvonne Rainer, Ed Ruscha 
and Jo Baer. As he explains, he did not know 
them personally, but decided to approach 
them, motivated by the extremely interest-
ing and captivating character of their work.5 
This rather personal mode of the selection of 
contributors resulted in the plurality of voic-
es in Aspen within a relatively short period, 
between 1965 and 1971. Artists, writers, mu-
sicians and poets were invited to contribute 
their works and projects designed specifical-
ly for Aspen. For instance, issue no. 3 intro-
duced rock and roll music in a piece written 
by three contributors from three different 
perspectives: from the bandstand, from the 
critic’s desk and from the dance floor. Lou 
Reed of the Velvet Underground, represent-
ing the first position, shared a skeptical, yet 
hypnotizing, reading of contemporaneity 
where nothing, except music, counts: ‘But 
meanwhile everything was dead. Writing 
was dead, movies were dead. Everybody 
sat like an unpeeled orange. But the music 
was so beautiful’.6 Another crucial frag-
ment of the 1960s New York was depicted in 
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12 Evenings of Manipulation w Judson 
Church Gallery. Numer ten uchwycił 
tym samym moment budowania historii 
amerykańskiego performansu. Judson 
Church Gallery był miejscem prezen-
tacji innowacyjnej sztuki oraz siedzibą 
Judson Dance Theatre, pionierów tańca 
postmodernistycznego, ponadto aktyw-
nie uczestniczył w lokalnym i państwo-
wym ruchu wspierającym prawa człowie-
ka i pacyfizm. 

Od trzeciego numeru „Aspen” zaczę-
ło funkcjonować jako wystawa w formie 
pudełka, która oferowała szybki kurs 
znajomości najnowszych produktów 
kultury w przenośnym i możliwym do 
zakupu formacie. Dzięki wielości me-
diów zaangażowanych pudełko nie mu-
mifikowało sztuki, która została w nim 
zawarta. Wręcz przeciwnie, nagrania 
fonograficzne, filmy 8 mm, kineogra-
fy ożywiały zawartość i angażowały 
odbiorców. Magazyn „Time”, który 
zrecenzował „Aspen” w czerwcu 1968, 
podsumował doświadczenie „Aspen” 
następująco: Każdy czytający (uczest-
nik? gracz? ofiara?) powinien móc 
w pełni wyczerpać swoje zmysły7. Takie 
podejście koresponduje z pomysłem na 
dokumentację sztuki współczesnej, któ-
ry Ludwiński opisał w tekście Centrum 
Badań Artystycznych (1971): Istnieje 
stała potrzeba systematycznej dokumen-
tacji faktów z dziedziny sztuki. W tym 
przypadku chodziłoby o dokumentację 
dokonywaną „na gorąco” przy użyciu 
wszystkich dostępnych nam środków 
technicznych. Nie będzie to jednak 
dokumentacja rozumiana jako zbiór ar-
chiwalny, lecz powinna służyć ciągłemu 
krążeniu informacji8.

Podobnie jak dokumentacja na 
gorąco Aspen było tworzone z myślą 
o odbiorze kolektywnym, możliwym 
do poddania wielorakiej interpretacji. 
Numer 5+6, redagowany przez Briana 
O’Doherty’ego, został zadedykowany 
Stéphane’owi Mallarmému, jednemu 
z pionierów kreatywnego publikowania 
zorientowanego na dialog z czytel-
nikiem. Mallarmé aktywnie szukał 

nowych sposobów komunikacji myśli 
nowoczesnemu czytelnikowi. Próbował 
stworzyć warunki sprzyjające wielora-
kiemu rozumieniu, zindywidualizowa-
nemu i kreatywnemu doświadczeniu 
czytania. Jeden z projektów Mallarmégo 
– Le livre (Książka) – było pomyślane 
jako luźne kartki, które mogły być 
ułożone przez czytelników w wiele 
konfiguracji9. Ta sama idea przyświe-
cała „Aspen” – funkcjonowało jako 
zbiór obiektów sztuki, elementów, które 
miały zostać złożone przez czytelników 
w nowe konstelacje, nowe wystawy. 

Wystawa w Muzeum Współczesnym 
Wrocław przywołuje to interaktywne 
doświadczenie magazynu, rozpakowu-
jąc filmy z numeru 5+6 i prezentując je, 
podobnie jak nagrania dźwiękowe, poza 
pudełkiem, łatwo dostępne dla zwiedza-
jących. Reszta zawartości magazynu, 
jak teksty, poezja i notacje muzyczne, 
będzie dostępna w gablotach oraz 
w czytelni, zaprojektowanej specjalnie 
na potrzeby wystawy, gdzie zwiedzający 
będą mieli możliwość spokojnej lektury 
materiału i ich swobodnej aranżacji. 

Wystawa podsumowuje lata badań 
nad „Aspen” prowadzonych przez 
Whitechapel Gallery w Londynie. Tam 
powstał pomysł na wystawę i miała 
miejsce jej pierwsza prezentacja, między 
wrześniem 2012 a marcem 2013. Była to 
część programu poświęconego bada-
niom nad archiwami artystów i instytu-
cji. Zawartość wystawy, prezentowana 
we Wrocławiu, to między innymi uni-
katowe materiały archiwalne dokumen-
tujące moment powstania i zamknięcia 
magazynu. „Aspen” jako produkcja 
nie przyniosła dochodów redaktorom 
i współpracownikom. Magazyn został 
zamknięty z bardzo prozaicznego po-
wodu, jakim była odmowa dystrybucji 
w dotychczasowej, korzystnej cenie 
przez amerykańską pocztę. Innym waż-
nym punktem wystawy jest wymiana 
listów między Rolandem Barthes’em 
a Brianem O’Dohertym, redaktorem 
„Aspen” nr 5/6, do którego O’Doherty 
zamówił prawdopodobnie najbardziej 
wpływowy esej Barthes’a Śmierć autora. 

Magazyn „Aspen” zdołał zareje-
strować różnorodne kierunki, w jakich 
rozwijała się amerykańska scena dru-
giej połowy lat 60. i początku lat 70. 
Zamiast przybrać kształt standardo-
wego magazynu, rozwinął innowacyjny 
format, który zmieścił w swoich ramach 
multimedialną produkcję artystyczną 
i zaprezentował ją publiczności w zaan-
gażowany, intrygujący sposób, przypo-
minający koncepcję dokumentacji na 
gorąco Jerzego Ludwińskiego. Podczas 
kiedy wystawa w Whitechapel podkre-
śliła aktualność „Aspen”, poświęcając 
sekcję wystawy magazynom, które 
kontynuują eksperymentalną ścieżkę 
publikacji, otwarcie „Aspen” w MWW 
analizuje charakter kreatywnego publi-
kowania dzisiaj, w programie konferencji 
Pole gry. Magazyny i książki artystyczne 
jako miejsca sztuki. Wydarzenie to rzu-
ca także światło na praktyki równoległe 
do „Aspen”, które rozwijały się symul-
tanicznie w Stanach Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii i Polsce. 

1 Transkrypcja wywiadu telefonicznego 
z Danem Grahamem, przeprowadzonego przez 
Nayię Yiakoumaki, kuratorkę Archive Gallery 
w Whitechapel Gallery, 31.05.2012, s. 4. 

2 „Aspen” nr 2 zawiera Układy Nowego 
Świata. Fragmenty 13 referatów wygłoszonych 
na 15. Międzynarodowej Konferencji 
o Projektowaniu w Aspen.

3 P. Johnson, List Phyllis Johnson. List 
od wydawcy do prenumeratorów, „Aspen” 1965, 
t 1, nr 1. 

4  Tamże.
5 Transkrypcja wywiadu telefonicznego 

z Danem Grahamem…, dz. cyt., s. 2. 
6 L. Reed, The View from the Bandstand: 

Life Among the Poobahs, „Aspen” 1965, t. 1, nr 3.
7 Cyt. za: The Multimedia Magazine in 

a Box by Andrew Stafford Review by: Bonnie Jo 
DoppAmerican Music, Vol. 25, No. 1 (Spring, 
2007), s. 127.

8 J. Ludwiński, Centrum Badań 
Artystycznych [w tegoż:] Epoka błękitu, Otwarta 
Pracownia, Kraków 2003, s. 149. 

9 Zob. A.S. Arnar, The Book as Instrument, 
Chicago, Ill, University of Chicago Press; Bristol: 
University Presses Marketing, 2011.

a free issue, 6a, which was entirely devoted 
to artists’ documentation of a performance 
event “12 Evenings of Manipulation” at the 
Judson Church Gallery. As such, it is a re-
cording of a formative moment in the history 
of American performance. Judson Church 
Gallery participated actively in the local 
and national movements for civil rights and 
peace, hosted innovative art projects and was 
home to Judson Dance Theatre, pioneers of 
post-modern dance. 

Each issue depicted a slightly different 
fragment of the visual and sonic culture 
of the time. It addressed such distinct, yet 
overlapping, universes as conceptualism, 
Minimal art, media analysis, Fluxus, Asian 
art and philosophy. The third issue trans-
formed Aspen into an exhibition in a box, 
offering a crash course in the most recent 
cultural products of the time, packed in a 
portable and acquirable format. The maga-
zine, thanks to the plurality of mediums 
involved, avoided a dissection of the art it 
contained. Phonographic recordings, 8mm 
films, or flip books kept the content alive and 
engaging for its recipients. Time magazine, 
which reviewed Aspen in June 1968, summed 
up this experience as follows: “Any reader 
(participant? player? victim?) … should 
find his senses fully exhausted.”7 Such an 
approach corresponds with the idea of ‘live 
documentation’, which Ludwiński, a Polish 
theoretician and curator, was interested in 
and described for instance in his text ‘Centre 
for Artistic Research: Programme’ (1971): 
‘There is an ongoing need for systematic doc-
umentation of facts from the domain of art. 
In this case it would be “live” documentation 
making use of all the available technologi-
cal means. It will not be archival documen-
tation, but an approach that encourages the 
constant flow of information.’8 

Similarly to ‘live documentation’, Aspen 
was designed to be experienced collectively 
and interpreted in multiple ways. Issue no. 
5&6, edited by Brian O’Doherty, was dedi-
cated to Stephane Mallarmé, one of the 
pioneers of creative publishing focused on 
dialogue with the reader. Mallarmé was con-
stantly on the lookout for new ways of com-
municating thoughts to the modern reader. 
He attempted to create for his readers a 

possibility of ‘multiple comprehension’ of his 
writing, an individualized and creative read-
ing experience. One of Mallarme’s projects 
Le Livre [The Book] was conceived as an 
unbound folio, possible to put into multiple 
configurations.9 The same thought was be-
hind Aspen, which functioned as an assem-
bly of art objects, elements that could be put 
together by the readers in new constellations, 
new exhibitions. The show at MWW evokes 
the interactive experience of the magazine 
by unpacking the films from Aspen no. 5&6, 
alongside sound and music recordings. The 
rest of the contents of the magazine, the pa-
per projects, limited editions of prints, texts, 
poems and music scores, will be accessible to 
the public in display cases, and in the read-
ing room, designed specifically for the show. 
Visitors will be encouraged to read the mate-
rials closely and arrange them freely. 

The exhibition sums up years of re-
search on Aspen magazine conducted by 
the Whitechapel Gallery in London, where 
the show originated and was presented be-
tween September 2012 and March 2013. It 
featured in the Gallery’s programme dedi-
cated to the research of archives of indi-
vidual artists and institutions. The content, 
now on display in Wrocław, contains unique 
archival materials highlighting the moment 
of conception and closure of the magazine. 
The latter was caused by a surprisingly pro-
saic reason. Aspen, unsuccessful in bringing 
any profit to its editors and contributors, had 
to shut down when the U.S. Postal Service 
attempted to charge a higher price for its 
distribution. Another climax of the show 
is an exchange of letters between Roland 
Barthes and O’Doherty, who commissioned 
Barthes’s most far-reaching essay, ‘Death of 
the Author’, for issue no. 5&6. 

To conclude, Aspen managed to record 
a number of facets of the American scene 
during the second half of the 1960s and 
early 1970s. Instead of taking the shape of 
a standard magazine, it developed an inno-
vative format, which accommodated mul-
timedia artistic production and presented 
it to subscribers in an engaging, lively way, 
reminding of the concept of ‘live documen-
tation’ proposed by Jerzy Ludwiński. The 

exhibition at the Whitechapel highlighted 
the contemporary relevance of Aspen in a 
section devoted to magazines which pursue 
an experimental path of publishing. Aspen’s 
opening at MWW also points out the rhizo-
matic and network-based character of crea-
tive publishing today, in the programme of 
a conference, Playground: Magazines and 
Books as Sites for Art. The event sheds light 
on practices parallel to Aspen, developed 
simultaneously in the United States, Great 
Britain and Poland. 

1 Interview Transcript – Dan Graham, 
May 31, 2012. Telephone interview conducted 
by Nayia Yiakoumaki, Curator Archive Gallery 
Whitechapel Gallery, p. 4. 

2 Importantly Aspen no. 2 contains 
Configurations of the New World - extracts from 
thirteen papers presented at the 15th annual 
International Design Conference in Aspen, which 
contributed to Johnson’s idea for a magazine.

3 P. Johnson, A Letter from Phyliss Johnson, 
Aspen no. 1, NYC, unpaginated. 

4 P. Johnson, A Letter from Phyliss Johnson, 
unpaginated.

5 Interview Transcript – Dan Graham, 
May 31, 2012. Telephone interview conducted 
by Nayia Yiakoumaki, Curator Archive Gallery 
Whitechapel Gallery, p. 2.

6 L. Reed, The View from the Bandstand: 
Life Among the Poobahs, Aspen Vol. 1, no. 3 
(December 1965)

7 As quoted in Aspen: The Multimedia 
Magazine in a Box by Andrew Stafford Review 
by: Bonnie Jo Dopp American Music, Vol. 25, No. 
1 (Spring, 2007), p. 127.

8 J. Ludwiński, ‘Centre for Artistic 
Research: Programme’, in Notes from the Future 
of Art: Selected Writings by Jerzy Ludwiński, ed. 
M. Ziółkowska (Eindhoven, Van Abbemuseum 
2007), p. 136. 

9 See: A. S. Arnar, The Book as Instrument, 
Chicago, Ill. : University of Chicago Press; Bristol: 
University Presses Marketing, 2011.
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Chciałbym zacząć od roku 1965, 
kiedy tworzyłeś okładki do „Esquire” 
i miałeś swoją agencję reklamową. 
Jak rozpoczęła się twoja przygoda 
z projektowaniem „Aspen”?

Odszedłem z Doyle & Dane pod 
koniec 1959 roku i założyłem własną 
agencję reklamową, która była wówczas 
drugą kreatywną agencją reklamową 
na świecie. Moim (i nie tylko) zdaniem, 
Doyle & Dane była świetną agencją 
artystyczną, więc kiedy ku zdumieniu 
wszystkich rzuciłem tam pracę, wszyscy 
sądzili, na czele z Billem Bernbachem, 
że było wtedy miejsce tylko dla jednej 
agencji kreatywnej. A ja wierzyłem, że 
może ich być więcej. Tak też zrobiłem 
i niemal natychmiast odnieśliśmy 
ogromny sukces. Jednym z pierwszych 
klientów w 60. czy 61. roku, w 60., 
bo zaczęliśmy w styczniu 1960 roku, 
był bank z Miami o nazwie The First 
National Bank of Miami. Właściciel, 
nie pamiętam jego nazwiska, miał 
chyba trzy banki w Miami. Gdzieś 
o nas usłyszał czy przeczytał, zadzwonił 
i zaczął współpracę z nami, przez 
telefon, nawet się nie spotkaliśmy. 
Kiedy rozmawialiśmy, postawił jeden 
warunek, a mianowicie że jego żona, 
mimo że mieliśmy pracować dla niego, 
ma mieć udział w podejmowaniu 
decyzji o reklamach i projektach 
i ma odgrywać ważną rolę. Na co ja 
powiedziałem coś w stylu – O Boże, 
klienci i ich żony. Przerabiałem to już 
wcześniej, znałem tę historię: Mnie 
się podoba, ale żonie nie bardzo, czy 
coś w tym rodzaju. Powiedziałem 
to półżartem, a on na to: A mogę 
powiedzieć, kim jest moja żona?, na co 
ja: Pewnie. No i jego żoną okazała się 
Florence Knoll. Czy wiesz, kim ona 
jest?

Nie.
Odegrała kluczową rolę we 

wprowadzaniu na rynek projektów 
mebli i wnętrz autorstwa największych 
architektów, jej firma wciąż istnieje. 
Zajmowała się wystrojem wnętrz 
największych firm, była pierwszą taką 
osobą nie tylko w Ameryce, ale i na 
świecie. A więc kobieta o świetnej 
reputacji w branży projektowej. Więc 
powiedziałem: Wow, super, Florence 
Knoll, to fantastycznie. I faktycznie 
okazała się wspaniała, bardzo 
inteligentna, kiedy na przykład robiłem 
logo i kampanię reklamową dla tego 
banku. Później, chyba w 1965 roku, 
jako klientka zaproponowała spotkanie 
z Phyllis Johnson, bo ona miała taki 
magazyn itd., itp. i potrzebowała naszej 
pomocy. Więc do pierwszego spotkania 
z Johnson doszło, ponieważ moja 
klientka, którą bardzo szanowałem, 
przedstawiła ją jako fantastyczną 
i wspaniałą osobę. W dodatku ma 
pieniądze i chce stworzyć nowy rodzaj 
magazynu. George, będę ci bardzo 
wdzięczna, jeśli jej pomożesz.

Aha, zastanawiałem się właśnie, jak 
się spotkaliście.

No i wtedy Phyllis Johnson mnie 
odwiedziła. Nigdy wcześniej o niej nie 

słyszałem. Widzę tu [tzn. w pytaniach 
do wywiadu], że pisała dla „Ad Age” 
i „Women’s Wear Daily”. Zawsze 
starałem się unikać „Ad Age”, bo był 
to taki establishmentowy magazyn 
branżowy, atakowali moją pracę, odkąd 
tylko założyłem własną agencję, pisali 
o mnie: …co to niby ma być?

Ponieważ odchodziłeś od 
tradycyjnie pojmowanej reklamy.

Tak, tak. Moja reklama szokowała 
ludzi z „Ad Age”, a powodem ich 
niepochlebnych komentarzy było to, że 
establishmentowe, duże agencje, które 
dominowały w branży, były mocno 
krytykowane za kiepskie kampanie 
w porównaniu z tym, co robili Doyle & 
Dane czy ja. Więc próbowali się bronić 
poprzez atakowanie jedynych dwóch 
agencji kreatywnych istniejących w tym 
czasie na świecie. Dlatego zawsze 
nazywałem ten magazyn „Advertising 
Old Age”.

No tak, wtedy wydawał się już 
przestarzały, a to, co ty robiłeś, 
było innowacyjne, więc mogę sobie 
wyobrazić, jak bardzo to nie pasowało 
do ich wzorców dobrej reklamy.

W każdym razie o Phyllis Johnson 
nie wiedziałem niczego. Więc kiedy 
się spotkaliśmy, pokazała mi, jaki 
sobie format wymyśliła, i od samego 
początku się przy nim upierała. 
Upierała się, że ma być pudełko 
z pięcioma czy sześcioma, nazwijmy to, 
historiami, które byłyby niezależnymi 
broszurkami. Nie bardzo dało się z nią 
negocjować… Jak na kogoś, kto miał 
zrobić coś nowego i świeżego, wydała 
mi się strasznie zatwardziała.

Miała zdecydowane poglądy na to, 
co chciała robić.

Ale była bardzo miłą osobą 
i dużo mówiła, że to będzie pierwszy 
trójwymiarowy magazyn. Więc 
powiedziałem jej, że według mnie to 
cienkie pudełko raczej samo z siebie 
nie przemieni się nagle w zapierający 
dech w piersiach trójwymiarowy 
magazyn. Nie wyglądało ono nawet 
trójwymiarowo, dla mnie było dość 
płaskie. Więc powiedziałem jej, że żeby 
zrobić z tego trójwymiarowy magazyn, 
to jeden z folderów zaprojektowałbym 
jako rozkładankę.

No tak, to by przynajmniej 
naprawdę wyglądało trójwymiarowo…

Nie miałem konkretnego pomysłu, 
więc poprosiłem, żeby pozwoliła mi się 
zapoznać z materiałami, wstępniakiem, 
a ten jej wstępniak był tak bez polotu 
napisany, wydał mi się nudny.

Tak było w tych pierwszych 
numerach, zgadzam się…

…i źle napisany. To całe 
przemierzanie świata na nartach, 
nieużywanie wyciągów, obcowanie 
z górami…

To prawda, jako magazyn stał się 
ciekawy w momencie, kiedy dołączył 
Andy Warhol i Marshall McLuhan…

Jej materiały wydawały mi się 
nudne. Miała tekst o pardwach, więc 
wymyśliliśmy fajną rzecz, pardwę na 
śniegu. Napisali też coś o rezerwacie 

pawi w pobliżu rancza Stillwater. 
Materiały o jazzie były OK, ale nie było 
to nic nowego. Nudne to wszystko było, 
nigdy bym się tym nie zainteresował, 
gdyby nie Florence Knoll.

Tak właśnie mi się wydawało…
Prowadziłem swoją agencję, 

a od 1962 roku robiłem okładki dla 
„Esquire” i poza tym robiłem to, na 
co miałem ochotę. Te okładki zwalały 
z nóg, dzięki nim „Esquire” przestał 
przynosić straty, nakład wzrósł 
z 480 tys. do prawie 2 mln. Więc to 
było dla zabawy, po godzinach. Jak już 
spotkałem się z Phyllis Johnson, to jej 
pomysły wydały mi się nudne jak na 
taką rzekomo wizjonerską ideę. Było 
dużo ograniczeń. Więc musiałem się 
męczyć z tym wstępniakiem. Trochę 
ciekawsza była 15. Konferencja 
Projektantów, cieszyła się pewną 
renomą i uczestniczyło w niej sporo 
bystrych ludzi. Nie żeby zrobili na mnie 
jakieś superwrażenie, ale przynajmniej 
coś się działo. Ale tym, co zrobiło 
na mnie wrażenie, był nowy pawilon 
zaprojektowany przez Herberta Bayera, 
chyba stoi do dzisiaj. Zastąpił on po 
15 latach stary projekt Eero Saarinena. 
Więc zdobyłem te plany, przejrzałem je 
i zaprojektowałem rozkładaną makietę 
pawilonu Herberta Bayera. Wyszło 
rewelacyjnie, dwa tygodnie zajęło mi 
samo zastanawianie się, jak się do tego 
zabrać, takie to było skomplikowane. 
Musiałem nauczyć się robić rozkładane 
modele, nigdy wcześniej ich nie 
robiłem. W końcu zrobiłem to w ten 
sposób, że po otwarciu pojawiała 
się nagle kopia pawilonu. Była biała 
i były jeszcze dwa kolory, chyba 
pomarańczowy i niebieski. Nie wiem, 
czy byłeś w Aspen, ale ten pawilon 
wciąż robi wrażenie, jak do niego 
wchodzisz, przemawiałem tam jakieś 
15 lat temu. Wcześniej tam nie byłem, 
próbowali mnie tam ściągnąć na 
wykłady, chyba Lou Doresworth [?] 
namawiał mnie przez wiele lat, a ja 
nigdy nie miałem czasu z powodu 
agencji, ale w końcu tam pojechałem. 
Pamiętam, że wygłaszałem ostatnie 
przemówienie ostatniego dnia 
konferencji i naprawdę przeszedł mnie 
dreszcz, gdy tam wchodziłem. I wtedy 
przypomniałem sobie tę rozkładankę. 
W każdym razie gdy zrobiłem tę 
fantastyczną rozkładankę, [Phyllis 
Johnson] powiedziała: No nie wiem, 
nie wygląda mi to zbyt ciekawie. A ja 
na to: Co? Co ty gadasz? Według nas 
to jest świetne! Zrobiłem ten pawilon 
na podstawie projektu Herberta 
Bayera, który w pewnym sensie stał się 
symbolem Aspen dla każdego, kto tam 
pojechał. Byłem zachwycony tą pracą, 
a ona ją odrzuciła, więc skończyliśmy, 
co mieliśmy zrobić, i rozstałem się 
bez żalu. Strasznie to było upierdliwe 
zlecenie. […] Pracowałem w najlepsze 
z Haroldem Hayesem, zmieniamy 
oblicze świata naszymi okładkami, 
wzajemnie się motywujemy, i wtedy 
zjawia się ta kobieta i nie dość, że 
robię to za darmo, pro bono, to jeszcze 

Interview Transcript – George Lois
O C T O B E R  9 ,  2 0 0 8  T E L E P H O N E  [ F U L L  T R A N S C R I P T ]

I was going to ask you – in 1965 you were 
doing the Esquire covers and you also had 
your own ad agency – could you tell me how 
you first got into designing an Aspen issue?

Well, I left Doyle & Dane at the very 
end of 1959 and I started my ad agency, 
which at that point was the second creative 
agency in the world. Doyle Dane in my 
opinion (and in everyone’s opinion) was a 
really great creative agency, and I kind of 
stunningly left there and started an agency 
and everybody thought, you know, including 
Dane Bernbach, that there can only be one 
great creative agency; and that somehow 
they were some kind of a creative freak. I 
really believed that there could be many 
more. I did it; we were very, very successful 
almost immediately. One of the first 
accounts in 1960 or ‘61 or something, (it was 
1960 obviously… we started January 1960), 
was a bank in Miami, Florida, called The 
First National Bank of Miami. And he had, 
(I can’t remember the name of the man who 
was president), but he had like three banks 
in Miami. And he heard about us, read some 
of the stories about us, and called me up and 
gave us the account on the phone. He didn’t 
even interview us. And I got talking to him 
and he said I just want to tell you one thing 
before we can go ahead and that is, even 
though you are going to be working with 
me, my wife will be involved in the decisions 
about all the advertising and the designing 
and she’ll be a very important part of the 
decision making. And I said something to 
him like: “Oh my God, clients with wives.” 
I’d gone through that before where clients 
said to me: “Oh I love it but my wife doesn’t 
like it, or something like that.” And I said it 
kind of kiddingly and he said: “Well, can I 
tell you who my wife is?” And I said: “Sure.” 
And it was Florence Knoll. Now, I don’t 
know if you know who Florence Knoll was?

No, I don’t.
She was instrumental in the company 

which still exists, bringing furniture designs 
and interiors of very great architects to the 
market place. She did interior designing of 
corporate offices; she really was the first 
important designer of corporate offices 
in not only America, but the world. So, a 
woman who had a very great reputation in 
the design field. So, I said: “Wow, terrific, 
Florence Knoll, that’s great.” And she 
proved to be wonderful, because when I 
did the logo for the bank and did the ad 
campaign, she was just very, very sharp. 
Then, I assume in 1965 or so, as a client she 
asked me if I would see this woman Phyllis 
Johnson, because she had a magazine, etc. 
etc., and she was hoping that I would help 
her out. So the reason Johnson and I met 
was because a client of mine, with a great 
reputation, said she was wonderful, terrific, 
etc. etc. “And she has the money to do it and 
she wanted to create a new kind of magazine 
and George and I would consider it a favor if 
you would help her out.” 

Ok, because I wondered about that.
So that’s how Phyllis Johnson came to 

see me. I had never heard of her before. I 
see here [i.e. in the interview questions] that 
she wrote for Ad Age and Women’s Wear 
Daily. I always tried never to read Ad Age, 
because it was a very establishment trade 

journal, who, from the time I started doing 
advertising, attacked the work I did, because 
they said…”what kind of work is this?”

Yes, because you were moving away 
from that sort of standard advertising.

 Yeah, yeah, yeah. My advertising 
shocked Ad Age and the reason Ad Age was 
very uncomplimentary and threw editorials 
against me was because the establishment 
agencies, you know the big agencies, 
that dominated in the ad world were 
being severely criticized for having lousy 
advertising compared to the advertising 
that Doyle and Dane and I were doing. So 
they kind of had to protect themselves by 
knocking the two creative agencies that 
existed in the world. So, I always called 
Advertising Age “Advertising Old Age”. 

Yes, because it was sort of old-fashioned 
by that time and I think that what you were 
doing was really innovative so I can see 
how that didn’t really work with what at 
least they were promoting as sort of good 
advertising.

So anyway, I didn’t know anything about 
Phyllis Johnson. So, she came to see me and 
she had this format that she really kind of 
insisted on in the beginning. She insisted on 
a box with five or six, whatever it is, stories 
that were complete little pamphlets. She 
kind of left no room…I found it difficult 
to work for her, because she was, (for 
somebody who was trying to do something 
really new and fresh) I thought she was kind 
of constipated.

She really had a strong idea of what she 
wanted to do.

But she was a very nice woman and she 
kept talking about the fact that it was going 
to be the first three-dimensional magazine. 
So I said, look if something has to happen 
here, I don’t see this thin box being this 
incredible concept of a three-dimensional 
magazine. I don’t even see it being three-
dimensional; it looks pretty damn flat to 
me. So, I said, what I would wanna do to 
make sure that it is somewhat of a three-
dimensional magazine, in the format of one 
of the folders, I would design something that 
was a pop-up. 

Ok, yes, that would at least make it really 
three-dimensional…

I wasn’t sure exactly what I wanted to do, 
but I said, let me look at the material, the 
editorial; and she had all this editorial that 
was all nailed down, which I found pretty 
dull.

It is in the early magazines, I agree with 
you…

And not that well-written. The ski-
roaming, lift-shunning, mountain-touring…

Yeah, that’s true, I mean as a magazine it 
only becomes interesting form the moment 
Andy Warhol got involved, and Marshall 
McLuhan…

I thought her material was dull, you 
know. She has a piece on the ptarmigan, the 
bird, and we designed a nice little thing, you 
know a ptarmigan with feet in the snow and 
they did something on the Stillwater ranch, a 
sanctuary for the peacock. The jazz was ok, 
I’d seen it before. It was all pretty dull stuff, 
you know, I never would have done it, if it 
wasn’t for Florence Knoll.

Yeah, that’s what I was wondering…

I mean, I was running my ad agency and 
at the same time from 1962 I was doing 
Esquire covers and I was doing whatever 
I pleased, and I was knocking everybody 
on their ass doing these covers that took 
them out of the red, their circulation went 
from 480,000 to almost two million. So I 
was doing this for fun, on the side of my ad 
agency. I was doing the Esquire covers and 
working with an editor like Harold Hayes, 
who was a great, great editor. And I found 
myself with Phyllis Johnson and to me 
for such a seemingly visionary idea it was 
pretty dull. There were a lot of constraints. 
So I’m forced to work with that editorial 
and also what I found more interesting, a 
little dull, was the Fifteenth Annual Design 
Conference and that has some kind of a 
reputation and some bright people were 
there. And, I didn’t find many of them to 
be very exciting etc., but at least something 
was going on. But what I did find exciting 
was there had been, for fifteen years, (the 
previous fifteen years), there was a tent that 
was designed by Eero Saarinen and they 
were replacing the tent with a design, and 
I believe they are still using it, this Herbert 
Bayer design. That I found exciting, so I got 
the plans for that and looked at it and what 
I designed was a pop-up Herbert Bayer tent. 
It was sensational, it took me two weeks 
at least to try and figure it out, it was very 
complicated. I had to try and understand 
how you do pop-up stuff, I’d never done a 
pop-up in my life. Anyway, I did it so that 
when you opened it up a very dramatic 
facsimile of the tent appeared. I think it was 
white and two other colors, I think it was 
orange and blue. I don’t know if you have 
ever been to Aspen, but when you walk into 
the tent it’s still thrilling, you know, I gave 
a closing talk there fifteen years ago. I had 
never been out there, they had been trying 
to get me out there to talk, Lou Doresworth 
[?] was trying to get me to go out there to 
talk for years and years and I was always 
too busy, running an ad agency, but I 
finally went out there and gave a talk and I 
remember I walked into that tent to give the 
last talk on the last day of these conferences 
and it was thrilling to walk into that tent. 
And I walked into it and I remembered my 
pop-up. So anyway, I did this sensational 
pop-up and she [Phyllis Johnson] said: 
“Well, I don’t know, I’m not so sure that’s 
so interesting.” And I said: “What?!” I 
said: “What are you talking about? We all 
go crazy about it.” I did the tent and it was 
designed by Herbert Bayer and in a sense 
it had become for anybody who goes to 
Aspen, the symbol of Aspen. I was totally 
blown away and she rejected it and we just 
finished the job and I said goodbye to her. 
It was a pain in the ass job to do. […] I’m 
working with Harold Hayes, I’m changing 
the world with magazine covers and he’s 
not just leaving me alone, he’s telling me go, 
go, go and I walk into this woman and I’m 
doing it pro bono, free, and she’s tying my 
hands, you know, she’s handcuffing me. No 
good deed goes unpunished, you know. So 
that was the experience I had with it, to me, 
I was so happy to get rid of it. You know, it’s 
a respectable looking thing, but it certainly 
wasn’t thrilling. The cover is very strong and 
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ona wiąże mi ręce, nie pozwala nic 
zrobić. Żaden dobry uczynek nie ujdzie 
bezkarnie, jak to mówią. Więc tak 
to wyglądało z mojej strony, szczerze 
się ucieszyłem, gdy skończyliśmy. 
Wyglądało to może przyzwoicie, ale 
nie rewelacyjnie. Okładka wyszła 
nieźle, taki ostry akcent, wkładki 
też przyzwoicie zrobione, nawet 
mają swój urok, ale nie było to 
zlecenie warte kruszenia kopii. Jeden 
z najnudniejszych projektów w mojej 
karierze.

W sumie to dziwne, późniejsze 
numery były dużo bardziej 
kreatywne… Chyba na więcej 
pozwalała redaktorom…

Wydawała mi się bardzo 
zdenerwowana, wystraszona, i kiedy 
coś jej pokazywałem na początku, 
zanim zakomunikowała, że chce 
pudełko, pokazałem jej coś, co się 
rozkładało i rozkładało, i w końcu było 
rozmiaru plakatu, to był fajny pomysł. 
A ona w kółko: Nie, nie, nie, pierwszy 
numer ma być w pudełku, a w środku 
ma być to, to i to. Śmieszna sprawa, 
jak bierzesz za coś pieniądze, jak ja 
przez całe życie, i nie dogadujesz się 
z klientem, to po prostu mówimy sobie 
do widzenia, po co się męczyć? A tutaj 
pracowałem za darmo, próbowałem 
zrobić to najlepiej jak potrafiłem, żeby 
jakoś uratować projekt tą rozkładanką 
z pawilonem Herberta Bayera, a ona 
tak się na to popatrzyła… Sądziłem, 
że będzie pod wrażeniem, naprawdę 
miałem taką nadzieję. To była taka 
rozkładana rzeźba…

I nie chodziło tu o koszt produkcji, 
po prostu jej się nie podobało?

Nie wiem, dlaczego jej się nie 
podobało, to tak, jakby nie podobał jej 
się projekt Bayera, nie mogłem tego 
zrozumieć. Jakby nie podobał jej się ten 
pawilon. W każdym razie gdy ona to 
odrzuciła, szybko skończyliśmy resztę 
najlepiej jak się dało, zapomniałem 
o tym i miałem nadzieję, że nikt 
nigdy nie będzie tego oglądał. Nie 
mówię, że było to coś potwornego, 
ale z pewnością nic wizjonerskiego… 
Gdybym to ja robił pierwszy numer 
magazynu, zależałoby mi, żeby świat 
to docenił, zachwycił się, a w tym 
przypadku powstała taka mała, 
schludna rzecz… nic wizjonerskiego. 
W moim mniemaniu ten rozkładany 
namiot byłby ważny, chciałem to potem 
przerobić na rzeźbę, teraz już dawno 
tego nie mam, zgubiłem chyba ze 30 lat 
temu. Szkoda.

To dziwne, w późniejszym numerze, 
w piątym, zgodziła się na dołączenie 
rzeźby, którą też trzeba było samemu 
poskładać…

Może w międzyczasie nabrała 
odwagi. Ale ja z pewnością nie byłem 
dumny z tego zlecenia.

Pracowaliście nad tym numerem 
z Tomem Courtosem i…

Tak, Tommy Courtos i Ralph Tuzzo 
pracowali dla mnie w dziale projektów. 
Mówiłem im, co mają zrobić, robili to 
nieźle, dogrywali szczegóły, lecz to ja 
jestem autorem wszystkich koncepcji 
w mojej agencji, ale powiem to 
ponownie, w tym przypadku nie dawało 
mi to żadnej frajdy. Chyba bała się 
[Phyllis Johnson], że pierwszy numer 
będzie zbyt dziwaczny, nie wiem. 
Kazała mi zrobić wszystko bardzo 
ostrożnie, ładnie, a według mnie nie 
o to w życiu chodzi.

Zgadzam się, treść dwóch 
pierwszych numerów jest nudna…

Treść była strasznie nudna. Gdyby 
to Harold Hayes przeczytał mi pięć czy 
sześć rzeczy, które miały się znaleźć 
w numerze, tobym mu powiedział, że 

zwariował. Takie to były flaki z olejem. 
Chyba próbowałem rozmawiać z nią 
o treści, ale ona powtarzała: Nie, nie, 
wszystko tu jest dokładnie przemyślane, 
bla, bla, bla. Była taka skostniała, 
zabijała w ludziach kreatywność.

Czy, poza treścią, sam pomysł 
trójwymiarowego magazynu, 
multimedialnego magazynu, trafiał ci 
jako projektantowi do przekonania?

Dla mnie najbardziej fascynującą 
rzeczą na świecie była czysta kartka 
9 na 12. Udowodniłem to moimi 
okładkami, są one dzisiaj uważane 
za ikony, pokazywane w Museum 
of Modern Art. Z wyjątkiem rzeźb 
Picassa, płaska kartka to zazwyczaj 
wszystko, czego potrzeba. Mnie 
wystarcza tworzenie obrazów 
i pomysłów, które fascynują ludzi. 
Robiłem trójwymiarowe projekty 
nagród i trójwymiarowe logo, ale jeżeli 
chodzi o prasę, to tylko mi dajcie kartkę 
9 na 12, tak jak to było z „Esquire”, 
i pokażę, na co mnie stać. Więc w tym 
wszystkim chodzi o pomysł. Pewnie 
że teraz są świetne trójwymiarowe 
projekty, ale wtedy niczego takiego 
mi nie pokazano. Naprawdę byłem 
dumny z mojego trójwymiarowego 
projektu pawilonu, on by ożywił ten 
magazyn i nadał mu sens! Ten pawilon 
jest spektakularny, mimo że nie jest 
powszechnie znany. A powinien być 
i mój projekt by to zmienił. Gdybyś 
pokazał jego zdjęcie 100 projektantom, 
99 z nich nie miałoby pojęcia, co to jest. 
Starałem się pokazać ludziom geniusz 
tego namiotu, podobał mi się on już 
w fazie projektu. Miał konstrukcję 
podwieszaną na kablach, bez żadnych 
słupów, wyglądał jak plisowane jajko, 
a po rozłożeniu przypominał płatki 
kwiatu. […] W środku ma się wrażenie 
ruchu, nie ma tej sztywności. To chyba 
najlepszy projekt Herberta Bayera, 
starałem się o tym opowiedzieć 
ludziom, a ona się nie zgodziła. Ależ 
mnie to zniechęciło.

Czy widziałeś późniejsze numery 
pisma?

Niektóre. Trzeba pamiętać, że 
prowadziłem wtedy agencję reklamową, 
pracowałem po 20 godzin na dobę. Ona 
nigdy mi nie wysyłała późniejszych 
numerów. Ludzie mi mówili, żebym je 
sobie zaprenumerował, a ja byłem tak 
zniechęcony do tego projektu, że gówno 
mnie obchodziło, co się z nim działo.

Ale chyba później wyciągnęła 
wnioski, bo następni redaktorzy mogli 
w zasadzie robić, co im się podobało.

W doborze treści też?
Tak mi się wydaje…
Tak jak mówiłem, w moim 

przypadku treść była nudna. Już po 
spisie treści można było zasnąć.

Tak, moim zdaniem w tych 
pierwszych numerach widoczny jest 
kontrast między tą nudną treścią 
a nowatorską ideą i projektem.

Chyba odrobiła lekcję. Mnie 
powiedziała, że pierwszy numer okazał 
się przebojem, a ja poczułem się prawie 
obrażony.

Dziwne, sądziłem zawsze, 
że przebojem okazał się numer 
Warhola…

To była duża rzecz i strasznie mnie to 
wkurzyło, to znaczy nie fakt, że odniósł 
sukces, ale to, że zrobiłem jedną 
milionową tego, co powinienem był. 
Miałem zero swobody działania, to było 
koszmarne.

Jeszcze jedno pytanie: „Aspen” 
miał tę dziwną politykę umieszczania 
reklam w osobnym folderze, co według 
mnie oznaczało tyle, że można je było 
śmiało pominąć…

Tak, można je było zgubić albo 

wyrzucić, też mi się ten pomysł 
wydawał głupi. Mogłoby to być 
interesujące tylko wtedy, gdyby agencje 
wymyśliły coś oryginalnego, jakiś 
wyskakujący gadżet czy rozkładający 
się obrazek, który ludzie chcieliby 
dłużej zatrzymać jako gadżet czy 
zabawkę. Pytałem się jej, czemu nie 
zrobimy reklam w formie książeczki. 
Nie, nie, ludziom będzie się podobać, 
jak otworzą pudełko i będą sobie 
mogli obejrzeć te reklamy – mówiła. 
A ja na to: Pewnie. Po prostu je wyjmą 
i wyrzucą.

Pewnie większość tak zrobiła.
No tak. Wszystko to wydawało 

mi się takie bez polotu, ale potem 
udało jej się to zmienić. Musiała 
dawać projektantom więcej swobody, 
pewnie mogli jej pokazywać swoje 
ciekawe pomysły. Ja jej nie mogłem 
niczego pokazać. Chcę pudełko, chcę 
to, chcę tamto… Pytałem: No tak, ale 
przecież chcesz magazynu w trzech 
wymiarach? – No chcę. – Czyli 
chodzi o to, że to pudełko ma trzy 
wymiary? Dla mnie nie wygląda zbyt 
trójwymiarowo. Może chociaż zrobię tę 
rozkładankę, ludziom się ona spodoba 
i może będą ją chcieli zatrzymać… 
– Dobry pomysł, brzmi ciekawie. 
No i pokazałem jej ten fantastyczny, 
niesamowity pomysł; raz, że była to 
inauguracja nowego pawilonu, stary 
namiot Saarinena już dawno obrócił 
się w pył, i zrobienie rozkładanego 
modelu pawilonu Herberta Bayera było 
świetnym pomysłem; dwa, tak bardzo 
podobał mi się ten projekt Bayera, 
pomyślałem sobie: „Wow, superrzecz, 
wydaje się, jakby miał odlecieć na 
wietrze” itd., itp. Kiedy 15 lat później 
pojechałem po raz pierwszy do 
Aspen i wszedłem do tego pawilonu, 
prawie zemdlałem z wrażenia, takie 
to było piękne. Myślałem w kółko: 
„Czemu nie pozwoliła mi zrobić tej 
cholernej rozkładanki!?”. Wtedy od 
razu stałby się znany, przynajmniej 
wśród projektantów lub amerykańskiej 
inteligencji.

Naprawdę dziwna ta historia…
[…] Dla mnie ten cały projekt to było 

tylko zawracanie głowy. […] Wtedy po 
raz pierwszy w życiu zawaliłem jakiś 
pomysł, bo nigdy, przenigdy nie idę 
na kompromisy. Wszystko dlatego, 
że nie umiałem jej powiedzieć, żeby 
dała mi spokój. Gdyby była normalną 
płacącą klientką, to dawno bym ją 
wyrzucił za drzwi, ale czułem się bez 
wyjścia z powodu Florence Knoll 
i nie chciałem nikogo zranić, a już 
z pewnością nie Florence. Ale na ten 
kompromis musiałem się zgodzić, a był 
to jedyny raz, kiedy zgodziłem się na 
kompromis. Jeśli klient nie pozwalał mi 
pracować na 100 procent, to po prostu 
wyrzucałem go za drzwi, nawet z tego 
słynąłem.

Ciekawe, czy Frank Kirk, który 
zrobił drugi numer, czuł się podobnie. 
Był w takiej samej sytuacji, treść 
dalej była nudna, co pewnie było 
zasługą Phyllis Johnson, a zaraz potem 
pozwoliła Warholowi zrobić, co mu się 
podobało z trzecim numerem…

Andy pewnie słusznie powiedział 
[naśladując głos Warhola]: Zrobimy, co 
będziemy chcieli, i będzie po naszemu. 
A ja nie umiałem powiedzieć: Słuchaj, 
nie będę z tobą pracował, żebym nie 
musiał odbierać telefonu od Florence, 
tej wspaniałej osoby, i słyszeć: George, 
jestem taka zawiedziona... Po prostu 
nie chciałem urazić jej uczuć. I widzisz 
przecież, jak mnie to gryzie aż do 
dzisiaj. 

 

dramatic etc. and you look at each of the 
folders and they’re very well done, it’s got 
some charm etc., but it was not a killer job. 
It’s one of the dullest things I’ve ever done 
in my life, as far as I was concerned.

Yeah, that’s really weird, because 
the later magazines really do get more 
innovative…Apparently she allowed her 
editors…

Well, I think she was very, very nervous, 
very scared and at the very beginning I 
did show her something, before she said 
“no, I want that box”. I did something that 
opened up, it was a folder and it opened up 
and opened and opened and opened to the 
size of a poster and it was great fun. And 
she just said: “No, no, no, no I want the 
first one to be a box and I want this and I 
want this and this.” And it’s funny if you 
get paid for something, which I have done 
all my life, and I have trouble with a client 
I just say goodbye, who needs ya? But I was 
doing it pro bono so I did it as best I could 
and figured that I would absolutely save 
and make it spectacular with this fold-out 
of the Herbert Bayer tent and she looked 
at it like…I thought she would be thrilled. 
I really did, when I showed it to her. It was 
a piece of sculpture when you opened it up…

And it wasn’t just the production costs or 
anything, it was just that she didn’t like it?

I don’t know why she didn’t like it, it’s 
almost like she didn’t like Herbert Bayer, I 
don’t understand. It’s almost like she didn’t 
like the tent, I didn’t get it. Anyway, when 
she turned it down, we just finished it, did 
the rest of it as best we could and I put it 
away and I hoped nobody would ever see it. 
Again it wasn’t terrible, but it just wasn’t as 
visionary as…I mean if I did a first issue of a 
magazine I would want the world to say “oh 
my God, look at that” and all this was, was 
very neat and it kind of had some…certainly 
not visionary. But the fold-out tent would 
have been, I thought, very important, in fact 
I wanted it made as a piece of sculpture and 
in fact I don’t even have it now, it’s lost thirty 
years ago. I wish I had it.

That’s weird because in a later issue, 
issue five, she in fact allowed a piece of 
sculpture to be included, which you also 
had to put together yourself…

Well, I guess she picked up nerve along 
the way. But it certainly was not a job that I 
was proud of.

Could you tell me, because you did the 
issue with Tom Courtos and…

Yeah, Tommie Courtos and Ralph Tuzzo 
worked for me in my design department. 
I just tell ’m what to do and they did a 
handsome job and they did the nitty-gritty, 
but I’m responsible for all the concept in my 
agency, but again it really was no fun and 
I don’t know why, I think she was just very 
frightened that the first thing might have 
been too outlandish and I have no idea. She 
forced me to do this very careful, handsome 
magazine, and I don’t think that’s good 
enough in life, you know.

Especially I agree the content is rather 
dull of the first two issues…

The content was really dull, I mean when 
I was working with Harold Hayes if he read 
off five or six things that were going to be in 
the next issue I would say: “Harold, you’ve 
lost your mind.” That is really dull. I think 
I tried to talk to her about content and she 
said: “no, no, this has been very carefully 
figured out, blablablablabla”. Somehow she 
had constipated herself along the way; she 
was killing people’s freedom you know.

Did you think, besides of the content, 
the idea of a three-dimensional magazine, 
of a multimedia magazine, did that appeal 
to you as a designer?

Well, I found the most thrilling thing in 
the world to be a nine by twelve empty white 
page and I proved it in the covers I did, 
which are considered iconic today, they are 
at the Museum of Modern Art now. Other 
then Picasso’s sculpture I think you did fine 
with flat papers. To me creating imagery and 
getting big ideas that just absolutely bowl 
you over are certainly enough for me. I’ve 
done the awards in three dimensions, I’ve 
done logos in three dimensions, but when 
you come down to editorial stuff, boy just 
give me the nine by twelve white page as I 
had when I did the Esquire covers and you 
can prove you can do great, great work. So 
the name of the game is doing ideas, now 
you can have great three-dimensional ideas, 
there’s no doubt about that, but that wasn’t 
the way it was put to me. I was really nailed 
with this thing and the three-dimensional 
tent would have made it spectacular and 
meaningful! And it has proven as such, 
if you go to Aspen, to me, that tent is not 
world famous in the design community and 
it should be, and that first pop-up would 
have nailed it. If you showed a photograph 
of that tent to ninety-nine out of a hundred 
designers in the world today they wouldn’t 
know what they were looking at. I was trying 
to put it on a map and I was only looking at 
the plans and I got excited about it. It had a 
suspension cable construction with no poles 
and it was kind of a pleaded six-egg design 
and when you open it up it’s almost like 
flower at the top with petal shapes. […] And 
also when you’re there it’s in motion, there’s 
no rigidity. I think it’s the best thing Herbert 
Bayer ever did and I was trying to put it on 
the map and she said no. Boy, that turned 
me off.

Did you ever get to see any of the later 
issues?

I saw some of them. What drove me 
crazy, you’ve got to understand I was 
running an ad agency, I was busy, twenty 
hours a day. She never sent me any of the 
others and people say why didn’t you just 
subscribe to it and my only answer was that I 
was so totally turned off by the whole thing 
that I didn’t give a shit.

I think I agree that she learned along the 
way, because she allowed the later editors 
to do, well, pretty much whatever they 
liked.

And in content too?
I think in content too...
Well, I’m telling you, this content that is 

dull stuff. I mean if you read the categories 
you fall asleep by reading the list.

That’s what I find interesting about the 
early issues, the content is really dull and 
the idea is really innovative, and the design 
is also really innovative, but there’s a sort of 
friction between that.

I guess she learned somehow, you know. 
She said that the first issue was the big hit, 
and I felt insulted almost

That’s weird, I think they had the big hit 
with the Warhol issue…

That was a big hit and I hated it, well it’s 
not that I hated it, but I hate when you do 
one zillionth of a percent of what you should 
be doing. She gave me zero freedom, it was 
terrible.

One last question, Aspen has a sort 
of weird policy of including all of the 
advertisements into one separate folder, 

which to me would mean that could actually 
really easily put them aside…

You could easily lose them, or throw 
them away, no, I thought it was silly. The 
only thing that could have been interesting 
is if advertising agencies thought of ways to 
put something in there that maybe popped 
up, that you would take out and maybe 
would hang or pop up or use as a gimmick. 
I said why don’t I just make a pamphlet out 
of the advertising? “No, no, no, it’s very 
exciting when you open it up and you take 
the ads out” and I said: “You take it out and 
you throw it away.”

Yeah, that’s what most people did, 
I think…

Yeah, it’s silly. I found the whole thing so 
uncreative, but somehow she turned it into, I 
guess, she went to those designers and said: 
“Show me something exciting.” She didn’t 
give me the chance to show her anything: “I 
want a box, I want this, I want that…” I said: 
“Yes, but you talked about it being three-
dimensional magazine?” “Well, yes.” I said: 
“You mean the box is three-dimensional, it’s 
not very three-dimensional to me.” I said: 
“Let me at least do something where there is 
a pop-up and people get excited and maybe 
they keep it out…” “Oh, that’s good, that 
sounds interesting.” When I show her this 
brilliant, (first of all it was brilliant to do) 
pop-up of inaugurating a new tent, you know 
Saarinen’s tent bites the dust and here’s the 
one from Herbert Bayer, you know that’s 
pretty big news, and on top of that when I 
was looking at the plans I was so excited, so 
I said “wow, this is terrific and it looks like 
if the air hit it, it would float a little bit, etc.” 
Well fifteen years after that, first time I went 
to Aspen, I walked in and I saw that thing 
I almost fainted it was so beautiful and all 
I could think of is “God damn, why didn’t 
she let me make that pop-up?” It could have 
become well-known at least in the design 
field or among the intelligentsia of America 
immediately. 

It’s a really strange story…
[…] To me the whole thing was just a 

bother. […] That’s the first time I flunked 
on an idea all my life, because I never, 
never compromised anything in my life. 
This is one of the few things I did, because 
I didn’t know how to say: “Please go away”. 
If she was a paying customer I would have 
thrown her out, but because of Florence 
Knoll I kind of felt hedged in and I didn’t 
want to hurt anybody’s feelings, certainly 
not Florence Knoll’s feelings. But it was a 
compromise that I was forced to make and 
it was the first time in my life before or since 
that I ever compromised, because if a client 
wouldn’t let me do my best work I throw 
them out the door, I was famous for that.

I wonder whether Frank Kirk, who did 
the second issue, felt the same way, because 
more or less it’s the same issue, the content 
is just as dull as the first issue and I think 
she had a big hand in that too, and then as 
of the third issue she apparently allowed 
Warhol to do whatever he liked…

Well, I think Andy was right, Andy 
probably just said: [fake Warhol voice] 
“We’ll do what we want and we’ll do it.” 
I just didn’t know how to say “no I’m 
not going to work with you and have 
Florence Knoll call me up, who was an 
incredible woman, and say: “George, I’m 
so disappointed”. Didn’t want to hurt her 
feelings, you know? And to this day you see 
how it irks me, you know?
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You have written extensively on how you 
became part of the New York art scene in 
the 1960s through John Daniels gallery, 
but I wondered what your connection was 
exactly to Fluxus? 

There was no connection, although 
George Maciunas was a designer for the 
Aspen I did. He was recommended to me 
by David Antin, the poet and writer, and 
actually I taught at UCSD, San Diego, where 
David Antin was head of the department. 
He also introduced me to Jackson Mac Low 
and I guess for a while La Monte Young 
was part of the Fluxus Anthology. So I was 
very interested in the avant-garde musicians. 
Steve Reich was a close friend of mine and 
maybe because these people earlier in their 
life had a Fluxus connection…but I actually 
knew nothing about Fluxus myself.

Your issue has often been called 
a Fluxus issue…

I don’t know who called it that; I had 
nothing to do with that.

I have read several biographical accounts 
of George Maciunas and they often seem 
contradictory, like he was a man of many 
faces. David Antin described him to me as 
“my lunatic friend”. 

I think he was obsessive compulsive, I 
remember, which makes for a good designer. 

And I know he sold real estate complexes 
to people like Joan Jonas1 and other artists 
in my neighborhood, but I guess that was 
just his way of making a living, through 
design and this real estate thing. I guess all 
these Fluxus people were kind of marginal 
in terms of their earnings and they didn’t 
want to teach at university. The other 
connection I had to Fluxus was that my 
friend Kasper König2 did a series of early 
books, he did a book on Stanley Brouwn3, 
This Way Brouwn and of course Stanley 
Brouwn, I think was connected to Fluxus at 
some point. 

What was working with George 
Maciunas like? I think many people 
experienced him as a difficult person?

I don’t remember anything about it. I 
think he did his job and we didn’t have much 
contact. 

Did you feel you perhaps shared an 
ideology, since both of you were interested 
in moving art away from the museum, away 
from the gallery?

To be really honest, I was very ignorant 
of Fluxus. But what I liked about Fluxus, 
what I liked about Stanley Brouwn and 

which I think related me more to his work 
as well as the Conceptual Artists who came 
up about two and a half years later than 
me and who I really despised, what I liked 
about Stanley Brouwn was that the work 
was about anarchistic humor. And of course 
it was against the gallery system, but also it 
had a kind of humor. What I didn’t like in 
conceptual art was that it had this cynical, 
philosophical idea. Even though it was an 
interesting philosophy, I think the humor 
aspect was very important, although I’m a 
bit ignorant of Fluxus to be really honest. 
I know La Monte Young was in the Fluxus 
Anthology…

You had also contributed your Schema, 
March 1966 to Brian O’Doherty’s 
Minimalism issue of Aspen. How did you 
first come into contact with the magazine? 
Was it Brian O’Doherty who contacted 
you?

Brian recommended me to the editor. It 
came out of nowhere. I was barely earning 
a living, running articles for about $35 and 
occasionally doing lectures. So I think Brian 
was actually looking after my economic 
welfare and maybe it was just an impulsive 
gesture on his part. It was the last issue of 
Aspen [sic] and my theme there was the 
idea of information, because I had a great 
interest in magazines and information and 
also in terms of cybernetic theory the idea 
of information. And the science came about 
because one of my close friends was Jo Baer. 
She was a biologist and she comes from a 
scientific background and she wrote this 
great article about Mach bands and did the 
cover. You know, she resides in Amsterdam 
now.

I was wondering about Phyllis Johnson, 
because nobody seems to know where she 

is…
You know Roger Conover, who is the 

editor at MIT, has been trying to locate 
her. I know a little of her background: 
she was married to a businessman, she 
used to summer at Aspen, where they had 
these conferences with famous scientists, 
philosophers and writers. I think Aspen 
began just as a little publication for people 
who attended those conferences. I know one 
thing about her. Brian O’Doherty got very 
upset with her, he thought he was used, he 
called her a prick tease. She was a Scorpio, 
I think she was able to get people to do 
things which they normally wouldn’t do. 
She was this amazingly dynamic person and 

I think it was a Ponzi scheme, because she 
put advertising in all the major magazines to 
subscribe, she took the money and then she 
ran out of money in the end. But I see that as 
a very Sixties thing. Hippie people liked this 
idea of instant people with no responsibility.

But I think she was a bit older than the 
Hippie generation, right, since she had 
worked for Advertising Age and Women’s 
Wear Daily?

So she had a magazine background, that’s 
interesting. I think she was very influenced 
by Marshall McLuhan and actually there 
was another publication, which preceded 
the idea of the box, it was Letter Edged in 
Black, which the artist and art supporter 
William Copley published.

Yeah, he did the S.M.S. Magazine.
Exactly, she must have seen that. I guess 

it was in the air at the time and of course it 
does all come from the Fluxus box. 

What did you think of Phyllis Johnson as 
a person?

I liked her passion and the fact that she 
just went ahead and did things. I think Brian 
was flirting with her, in a certain way and 
maybe she used her sexuality to convince 
him to do things. He was very disappointed. 
The fact is I was disappointed because for 
Jo Baer’s cover it was very necessary to 
have a box and she had no money for it. 
So I thought that compromised my issue. 
On the other hand I get over these things 
because magazines always do things like 
that. When I wrote Homes for America it 
had my original photographs and in the end 
they took them out. Magazines have to be 
cutthroat sometimes. 

I wondered about that box, because if 
this was going to be anything related to 
Fluxus, a box would have been the logical 
thing to do…

Well, everything she did before was a 
box and Jo Baer’s paintings actually were 
box-like…

But this was just a money issue?
Well, of course she was running out of 

money…
I also wondered why your issue did not 

include advertising, as the early issues had 
done?

I didn’t know this, obviously you know 
more about what was going on than I did. 
I know that for me it was just a job. I was 
not making enough to consider myself as 
an artist, I was a not successful writer and 
it was just a job. I was running articles like 
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Wiele pisałeś o tym, jak dzięki 
galerii Johna Danielsa stałeś 
się częścią nowojorskiej sceny 
artystycznej lat 60., ale mnie nurtuje 
pytanie, co łączyło cię z Fluxusem?

Nic mnie nie łączyło, chociaż George 
Maciunas zaprojektował mój numer 
„Aspen”. Polecił mi go poeta i pisarz 
David Antin, który był kierownikiem 
wydziału na Uniwersytecie 
Kalifornijskim w San Diego w okresie, 
kiedy tam wykładałem. Antin zapoznał 
mnie też z Jacksonem Mac Low, a przez 
jakiś czas La Monte Young był częścią 
Fluxus Anthology. Interesowali mnie 
muzycy awangardowi. Steve Reich 
był moim bliskim przyjacielem, więc 
to może z powodu ich wcześniejszych 
powiązań z Fluxusem… ale osobiście 
nic nie wiedziałem o Fluxusie.

Twój numer jest często określany 
numerem fluxusowym…

Nie wiem, kto wymyślił to 
określenie, nie miałem z tym nic 
wspólnego.

Czytałem kilka biografii 
George’a Maciunasa i wydawały mi się 
w wielu miejscach sprzeczne, tak jakby 
był on człowiekiem o wielu twarzach. 
David Antin określił go w rozmowie ze 
mną „moim przyjacielem wariatem”.

Wydaje mi się, że cierpiał na 
zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, 
co w sumie dobrze wróży dla artysty 
projektanta. Wiem też, że zajmował 
się sprzedażą nieruchomości ludziom 
takim jak Joan Jonas i innym lokalnym 
artystom, ale chyba on tak zarabiał na 
życie, poprzez projektowanie i handel 
nieruchomościami1. Wszyscy ci ludzie 
związani z Fluxusem byli w pewnym 
stopniu na marginesie, jeżeli chodzi 
o zarobki, nie chcieli też wykładać na 
uniwersytecie. Tym, co jeszcze łączyło 
mnie z Fluxusem, był fakt, że mój 
kolega Kasper König2 stworzył serię 
książek, w tym książkę o Stanleyu 
Brouwnie2 pt. This Way Brouwn, 

a Stanley Brouwn był oczywiście 
artystą Fluxusu w pewnym okresie.

Jak układała ci się współpraca 
z Georgem Maciunasem? Wielu ludzi 
uważało go za trudną osobę.

Nic szczególnego sobie nie 
przypominam. Chyba on robił swoje, 
a ja swoje i nie mieliśmy za bardzo 
kontaktu. 

Miałeś może poczucie wspólnoty 
ideologicznej z powodu waszego 
wspólnego dążenia do pokazywania 
sztuki poza muzeum czy galerią? 

Prawdę mówiąc, o Fluxusie nie 
wiedziałem niczego. Ale tym, co mi 
się we Fluxusie podobało, co mi się 
podobało w Stanleyu Brouwnie i co 
łączyło moją twórczość z jego pracami 
bardziej niż z pracami konceptualistów, 
którzy pojawili się około dwa i pół roku 
później i których szczerze nie znosiłem, 
był rodzaj anarchistycznego humoru. 
Byliśmy oczywiście przeciwnikami 
systemu galerii, ale był też ten humor. 
W konceptualizmie denerwowało mnie 
to cyniczne, filozoficzne podejście. 
Chociaż konceptualizm jako filozofia 
był ciekawy, to we Fluxusie ważny 
był humor, tak mi się wydaje, bo 
szczerze mówiąc, nie jestem ekspertem 
w temacie Fluxusu. Wiem, że La Monte 
Young był we Fluxus Anthology…

Twój tekst Schema został 
opublikowany w numerze „Aspen” 
poświęconym minimalizmowi, pod 
redakcją Briana O’Doherty’ego. 
W jaki sposób zacząłeś współpracę 
z tym magazynem? Czy było 
to za pośrednictwem Briana 
O’Doherty’ego?

Brian polecił mnie redaktorowi. 
Było to całkowicie niespodziewane. 
Ledwo wtedy starczało mi na życie, 
zarabiałem 35 dolarów za artykuł i od 
czasu do czasu dawałem wykłady. 
Brian chyba martwił się moją sytuacją 
ekonomiczną i może to był jego 
spontaniczny gest. To był ostatni numer 

„Aspen” [sic] i zająłem się tematem 
informacji, ponieważ interesowałem się 
magazynami i zjawiskiem informacji 
w ujęciu cybernetyki. Aspekt 
naukowy pojawił się stąd, że blisko się 
przyjaźniłem z Jo Baer. Była biolożką 
i miała wykształcenie naukowe, 
napisała świetny artykuł o Paśmie 
Macha, no i zrobiła okładkę. Mieszka 
teraz w Amsterdamie.

Zastanawiam się, co się stało 
z Phyllis Johnson, chyba nikt nie wie, 
gdzie teraz jest…

Roger Conover, redaktor na MIT, 
próbował ją zlokalizować. Wiem co 
nieco o jej wcześniejszym życiu: wyszła 
za biznesmena, na wakacje jeździła do 
Aspen, gdzie odbywały się te słynne 
konferencje z udziałem naukowców, 
filozofów i pisarzy. „Aspen” to na 
początku miała być mała publikacja 
dla uczestników konferencji. Jedno 
o niej [Phyllis Johnson] wiem. Wiem, 
że Brian O’Doherty mocno się z nią 
pokłócił, czuł się wykorzystany, nazwał 
ją podpuszczalską prowokatorką. 
Była spod znaku Skorpiona, miała tę 
zdolność namawiania ludzi do rzeczy, 
których normalnie by nie zrobili. Była 
pełna energii. Wymyśliła chyba coś na 
kształt piramidy finansowej, ponieważ 
reklamowała „Aspen” w największych 
gazetach, zachęcała do prenumeraty, 
a w końcu zniknęła z pieniędzmi. Ale 
dla mnie ta sytuacja ma w sobie coś 
z ducha lat 60. Hipisom podobała się ta 
idea życia bez odpowiedzialności.

Ale ona była chyba starsza niż 
pokolenie hipisów, pracowała 
wcześniej w „Advertising Age” 
i „Women’s Wear Daily”, prawda?

Czyli miała doświadczenie z pracy 
w wydawnictwie, ciekawe. Chyba 
pozostawała pod mocnym wpływem 
Marshalla McLuhana. Pamiętam 
też wcześniejszą publikację, przed 
pomysłem z pudełkami. Nosiła tytuł 
Letter Edged in Black, wydana została 
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Subject Matter, which was not published, 
and later Homes for America and I had 
ideas about the direction that cybernetics 
and information theory could go towards, 
and also I just loved the magazine form. 
And I found this a very interesting magazine 
form.

Yes, it was. There have been so many 
boxed magazines and she was one of the 
first. So I think Johnson was certainly 
innovative there. Was she in any way 
controlling? Because I think George Lois 
experienced her as very controlling.

Well, I always know people’s astrological 
signs and she is or was a Scorpio, so she 
was probably very controlling in terms of 
detail and she probably used her sexuality 
on Brian to get what she wanted. I knew that 
her husband had money. I knew where they 
lived. They lived in Washington Square, 
near Washington Square, which had some 
nice townhouses. Of course Washington 
Square was in Greenwich Village and even 
if her husband was a businessman, they were 
artistic people.

Yes, I have always wondered how she 
financed the magazine.

I imagine it would come from her 
husband. That was the old days when rich 
husbands could support the pet projects of 
their wives. 

That seems logical. David Dalton also 
implied that the money might have come 
from the Aspen Institute for Humanistic 
Studies…

No, I’m sure not. I know for sure that 
they just attended Aspen. I think it [the 
magazine] began as a very small situation 
and then she ballooned it. What I admire 
about her, even though I didn’t really get to 
know her, was her passion for actually doing 
it. 

[…] I wanted to ask you about some of 
the material included, especially about the 
little booklet by Michael Baldwin and Terry 
Atkinson, that seems to be pretty close to 
some of your own ideas on language as an 
art form. Did you see this link yourself at 
the time?

Well, in fact I met Terry Atkinson when 
he first came to New York and I thought 
their ideas were very naïve. Terry Atkinson 
said he was a science-fiction writer, but for 
the first Art & Language issue I put him 
in touch with Sol LeWitt and Lawrence 
Wiener. And I felt betrayed because they 
met [Joseph] Kosuth, who was a guy who 
was a real fraud, who invented a lot of 
early work he never did and who was just 
interested in success. And Kosuth didn’t like 
me, because I didn’t support his artwork, 
which I thought was simplistic and not 
very smart. And then Kosuth organized 

a very big show of Conceptual Art at this 
museum on Columbus Circle, which was 
the Huntington Hartford Museum. And the 
Art& Language people when they showed 
Art & Language volume one, they didn’t 
show they had volume two above it with 
Kosuth. And they were really against me 
because Kosuth was against me. I just liked 
the fact that it was a new situation this idea 
of Art & Language and I just impulsively 
decided to do something with them. In fact 
all the things I showed there were new to 
me and I was very enthusiastic about them. 
I think it was at that time that Steve Reich 
became my closest friend and I just loved 
music. So this avant-garde music that was in 
it, I think was the high point. And then of 
course Jo Baer herself was kind of a mentor 
to me.

Yes, what I liked about the pieces 
by Reich and Glass and also about the 
Distributions by Yvonne Rainer was that 
they had a sort of DIY quality to them, was 
that something which was very important to 
you at the time?

I think the idea of the spectator being 
part of the process was important, but 
also we didn’t have sophisticated technical 
means at the time.

I also very much liked the inclusion of 
Ed Ruscha’s photographs…

I have to say Ed was very gracious to 
me. I think we have this similarity between 
Ed’s photographs and mine, we did our 
photographs as kind of a hobby. What I 
didn’t like in [Alfred] Gescheidt or Jeff 
Wall was this idea of high photography. 
But of course also Ed’s work dealt with the 
city plan of Los Angeles and my early work 
Homes for America was also about the city 
plan. He was quite gracious, in fact he sent 
me his card which said “Ed Rusché” with 
a pronunciation guide: “Rusché – Young 
Artist”. In fact I think Ed Ruscha and 
Yvonne Rainer were very, very gracious 
toward me and very enthusiastic. These were 
all people whose work and person I really 
admired enormously, although I never really 
got to know George Maciunas, probably 
because he was a secretive personality…

[…]
What I liked about Aspen was that the 

design was as important as the writing and 
that came a little out of Ed Ruscha and 
Marshall McLuhan’s ideas and I think this 
is where Phyllis was inspirational, because 
she took some of those McLuhan ideas 
and extended them into a free-form arts 
situation. And also, when I fist came to art, 
when I had my gallery, I wanted to be a 
writer. And many people I knew, like Dan 
Flavin and Robert Smithson, also wanted 
to be writers, or artist-writers. And I think 

in the Sixties, in America, unlike Europe, 
there was no division writing, art, making 
films, or doing theater.

Yes, it was all very interconnected. 
Yes, it was very open to all those 

situations. 
[…]
I am very much interested in the concept 

of this magazine as a sort of self-contained 
world. I emailed with Brian O’Doherty 
and he said that for instance the idea 
of dedicating the Minimalism issue to 
Mallarmé was yours?

Yes, I wrote an article called “The Book 
as Object” and Mallarme did a long poem 
which was also a performance situation, 
I didn’t know too much about it, but I 
read about it actually in a German music 
magazine called Die Reihe and I turned 
Sol LeWitt on to this magazine, it was 
about serial music and Mallarmé was very 
important to people like Boulez. So I did a 
short article called ”The Book as Object”, 
which I published in Arts Magazine, which 
I haven’t republished in a long time. And 
Brian was very involved with what I was 
doing, because when I had my gallery, which 
was very short-lived, Brian took almost all 
of the artists in my gallery, as well as Robert 
Smithson, who was about to have his own 
show, and he put them in the American 
Express pavilion at the World’s Fair in New 
York, because he was the curator for that 
pavilion. 

Okay, that sort of wraps up my 
questions. One last thing, was this an 
enjoyable issue to edit?

I did it very fast. I think the most 
enjoyable thing was actually to see it come 
out and the least enjoyable thing was what 
happened with the cover. I was a little upset, 
but I get over these things really fast. And, 
by the way, she did pay me. Which wasn’t 
that much, I think it was a thousand dollars, 
but for me that was a lot of money at that 
time. And Brian was so generous to push me 
and Ed Ruscha, whom I haven’t seen since, 
but still speaks very highly of me.

1 Joan Jonas is a New York-based video and 
performance artist.

2 Kasper König is a German art professor 
and curator who organized exhibitions of many 
American artists in Europe, for example Claes 
Oldenburg and Andy Warhol.

3 Stanley Brouwn is a Surinamese conceptual 
artists who was seminal in introducing conceptual 
art into the Netherlands. The This Way Brouwn 
series was published between 1960 and 1964.

przez artystę i wielbiciela sztuki 
Williama Copleya.

Tak, to ten od „S.M.S. Magazine”.
Właśnie, musiała to wcześniej 

widzieć. Chyba to wisiało w powietrzu, 
a przyczyną było oczywiście to 
fluxusowe pudełko. 

Jak odbierałeś Phyllis Johnson jako 
osobę?

Lubiłem jej zaangażowanie i to, 
że nie bała się działać. Brian chyba 
z nią flirtował, może ona grała swoją 
seksualnością, żeby wywierać na niego 
wpływ. To, co się wydarzyło, było dla 
niego dużym rozczarowaniem. Dla 
mnie też. Jo Baer stworzyła tę okładkę, 
ale do niej potrzebne było pudełko, 
a nie było na to pieniędzy. Sądziłem, 
że nic z mojego numeru nie wyjdzie. 
Ale nie przejmuję się za bardzo tego 
typu rzeczami, bo magazyny zawsze tak 
robią. Napisałem Homes for America, 
dołączyłem oryginały moich zdjęć, 
a na koniec zostało to wycięte. Czasem 
magazyny są bezwzględne.

Intryguje mnie to pudełko. 
Jeśli miało to być coś związanego 
z Fluxusem, to najlogiczniejsze wydaje 
się użycie pudełka…

Wszystkie wcześniejsze numery były 
w pudełkach, a obrazy Jo Baer idealnie 
nadawały się na pudełko…

Chodziło tylko o pieniądze?
Z pewnością już się jej kończyły…
Zastanawia mnie też, dlaczego 

w twoim numerze nie było reklam? 
Pojawiały się one we wszystkich 
wcześniejszych numerach.

Nie wiedziałem o tym, chyba to ty 
jesteś lepiej zorientowany w temacie. 
Dla mnie to było zwykłe zlecenie. 
Nie zarabiałem tyle, żeby móc o sobie 
myśleć jako o artyście, byłem pisarzem 
bez sukcesów, a to była tylko praca. 
Pisałem artykuły w rodzaju Subject 
Matter, który nie został opublikowany, 
czy Homes for America. Miałem pewne 
przypuszczenia dotyczące dalszego 
rozwoju cybernetyki i informatyki, 
bardzo też lubiłem magazyn jako 
formę. Był to naprawdę ciekawy 
pomysł.

To prawda. Powstało tyle 
magazynów w pudełkach, a Johnson 
wymyśliła jeden z pierwszych. To było 
z pewnością nowatorskie. Czy była 
osobą, dla której ważna była kontrola? 
George Lois odbierał ją jako osobę 
lubiącą władzę.

Zawsze pytam ludzi o ich znak 
zodiaku. Ona jest czy też była 
Skorpionem, więc prawdopodobnie 
lubiła sprawować kontrolę nad 
wszystkimi szczegółami i używała 
chyba też swojej seksualności, żeby 
nakłonić Briana do robienia tego, 
czego od niego oczekiwała. Wiem, 
że jej mąż był bogaty i że mieszkali 
niedaleko placu Waszyngtona, było tam 
sporo domków jednorodzinnych. Plac 
Waszyngtona jest w Greenwich Village 
i nawet jeśli jej mąż był biznesmenem, 
mieli oni z pewnością artystyczne 
dusze.

Zawsze zastanawiałem się, z czego 
magazyn był finansowany.

Wydaje mi się, że pieniądze dawał jej 
mąż. W tamtych czasach bogaty mąż 
często finansował zachcianki żony.

Brzmi sensownie. David Dalton 
sugerował, że pieniądze mogły 
pochodzić z Aspen Institute for 
Humanistic Studies…

Nie, jestem pewien, że tak nie było. 
Wiem z całą pewnością, że do Aspen 
jeździli tylko jako turyści. Sądzę, że 
magazyn początkowo był malutkim 

projektem, a ona nadała mu rozmach. 
Mimo że jej dobrze nie znałem, to 
zawsze podziwiałem jej pasję do tego 
projektu.

[…] Chciałem zapytać o pewne 
prace dołączone do magazynu, 
a zwłaszcza o książeczkę Michaela 
Baldwina i Terry’ego Atkinsona. 
Poglądy w niej wyrażone są podobne 
do twoich poglądów dotyczących 
języka jako formy sztuki. Czy ten 
związek był dla ciebie widoczny 
w tamtych latach?

Spotkałem Terry’ego Atkinsona, 
kiedy po raz pierwszy przyjechał 
do Nowego Jorku. Jego pomysły 
wydawały mi się wtedy naiwne. 
Terry Atkinson przedstawił się jako 
pisarz science fiction, ale podczas 
pracy nad pierwszym numerem 
„Art & Language” skontaktowałem 
go z Sol LeWittem i Lawrencem 
Wienerem. Poczułem się zdradzony, 
ponieważ oni poznali [Josepha] 
Kosutha, a ten facet był oszustem, który 
opowiadał historie o pracach, których 
nigdy nie stworzył, był żądny sukcesu. 
Kosuth mnie nie lubił, gdyż nie 
wspierałem jego twórczości, wydawała 
mi się ona prostacka i niemądra. 
A później Kosuth zorganizował 
wielką wystawę sztuki konceptualnej 
w Huntington Hartford Museum. 
Kiedy ludzie z „Art & Language” 
pokazali mi pierwszy numer ich 
magazynu, nic mi nie powiedzieli, że 
mają już drugi numer z Kosuthem. 
Byli mi nieprzychylni, bo Kosuth mnie 
nie lubił. A mnie podobał się „Art 
& Language” jako nowy pomysł i bez 
większego zastanowienia postanowiłem 
z nimi współpracować. W sumie 
wszystko, co mi tam pokazano, było 
dla mnie nowością i bardzo mi się 
podobało. Mniej więcej wtedy Steve 
Reich został moim najbliższym 
przyjacielem. Byłem wielkim fanem 
muzyki, a jego awangardowa muzyka 
była absolutnym mistrzostwem. 
No i Jo Baer była dla mnie kimś 
w rodzaju mentorki.

Tym, co podoba mi się 
w utworach Reicha i Glassa, ale też 
w Distributions Yvonne Rainer, to 
rodzaj chałupnictwa na zasadzie „zrób 
to sam”. Czy ten aspekt był dla ciebie 
ważny w tamtym okresie?

Ważna była idea odbiorcy jako części 
procesu, ale też nie mieliśmy wówczas 
dostępu do profesjonalnych środków 
technicznych.

Podobał mi się też pomysł włączenia 
fotografii Eda Ruschy…

Muszę przyznać, że Ed był 
w stosunku do mnie bardzo miły. 
Mieliśmy podobne podejście do 
fotografii, traktowaliśmy ją niejako 
hobbystycznie. U [Alfreda] Gescheidta 
czy Jeffa Walla drażniło mnie ich 
pojmowanie fotografii jako czegoś 
wzniosłego. Poza tym Ed wykorzystał 
w jednej z prac plan Los Angeles, a ja 
wcześniej zrobiłem Homes for America, 
gdzie też chodziło o plan miasta. Tak, 
był miły. Wysłał mi kiedyś wizytówkę, 
na której było napisane: Ed Rusché, 
żeby wiadomo było, jak wymawiać jego 
nazwisko: Rusché – Młody Artysta. 
Uważam, że Ed Ruscha i Yvonne 
Rainer byli w stosunku do mnie 
bardzo, bardzo mili i entuzjastycznie 
nastawieni. Podziwiałem tych ludzi 
jako osoby i jako artystów, chociaż 
nigdy tak naprawdę nie poznałem 
George’a Maciunasa, prawdopodobnie 
z racji jego skrytej osobowości…

[…]

W „Aspen” podoba mi się, że część 
graficzna jest równie ważna jak treść, 
co było poniekąd zasługą idei Eda 
Ruschy i Marshalla McLuhana. Widać 
tu też inspirację Phyllis, ponieważ 
umiała ona dostosować pomysły 
McLuhana do tej nowej sytuacji, 
w której sztuka miała nieograniczoną 
formę. Kiedy stawiałem pierwsze 
kroki w świecie sztuki, kiedy miałem 
własną galerię, chciałem być pisarzem. 
Podobnie myślało wielu moich 
znajomych, np. Dan Flavin czy Robert 
Smithson, którzy także chcieli być 
pisarzami albo artystami-pisarzami. 
Wydaje mi się, że w Ameryce lat 60., 
w przeciwieństwie do Europy, nie było 
takiego ścisłego podziału na pisarstwo, 
sztukę, robienie filmów czy pracę 
w teatrze.

To wszystko się łączyło ze sobą.
Tak, to była bardzo otwarta sytuacja.
[…]
Interesuje mnie koncepcja 

magazynu jako zamkniętego, 
niezależnego świata. Brian O’Doherty 
napisał mi w jednym z e-maili, że to 
ty byłeś pomysłodawcą poświęcenia 
numeru o minimalizmie Mallarmému. 

Tak, napisałem tekst The Book as 
Object, a Mallarmé napisał wiersz 
będący jednocześnie performansem, 
nie znałem szczegółów, ale 
przeczytałem o tym w niemieckim 
magazynie „Die Reihe” i pokazałem 
to Sol LeWittowi. Artykuł był 
o serializmie i Mallarmé był bardzo 
ważną postacią dla ludzi takich 
jak Boulez. Napisałem więc krótki 
artykuł zatytułowany The Book as 
Object, który został opublikowany 
w „Arts Magazine”, ale od dawna już 
nie był wznawiany. Brian był mocno 
zaangażowany we wszystko, co wtedy 
robiłem, ponieważ kiedy przez krótki 
czas miałem swoją galerię, Brian 
zaprosił prawie wszystkich moich 
artystów, i jeszcze Roberta Smithsona, 
który miał właśnie mieć indywidualną 
wystawę, do udziału w Targach 
Światowych w Nowym Jorku. Brian 
był tam kuratorem pawilonu American 
Express. 

 OK, to już chyba na tyle, jeżeli 
chodzi o moje pytania. Ostatnia 
rzecz – czy redagowanie tego numeru 
sprawiło ci frajdę?

Nie zajęło to dużo czasu. Najwięcej 
satysfakcji dał mi fakt, że ten numer się 
w ogóle ukazał, a najmniej przyjemna 
była historia z okładką. Byłem zły, ale 
szybko przechodzę nad takimi rzeczami 
do porządku dziennego. Nawiasem 
mówiąc, dostałem moją zapłatę. Nie 
było tego dużo, chyba tysiąc dolarów, 
ale w tamtym czasie to była dla mnie 
znaczna suma. Wdzięczny jestem 
Brianowi za przedstawienie mnie 
Edowi Ruschy. Nie widziałem go od 
tamtego czasu, a on wciąż ma o mnie 
dobre zdanie. 

1 Joan Jonas jest nowojorską artystką wideo 
i performerką. [Wszystkie przypisy pochodzą od 
tłumacza].

2 Kasper König jest niemieckim profesorem 
sztuki i kuratorem, który zorganizował wystawy 
wielu amerykańskich twórców w Europie, 
np. Claesa Oldenburga czy Andy’ego Warhola.

3 Stanley Brouwn jest artystą konceptualnym 
z Surinamu, który odegrał znaczną rolę 
w popularyzacji konceptualizmu w Holandii. 
Seria pt. This Way Brouwn ukazywała się w latach 
1960–1964.

TRANSKRYPCJA WYWIADU – DAN GRAHAM
W Y W I A D  T E L E F O N I C Z N Y  P R Z E P R O W A D Z O N Y  3 1  M A J A  2 0 1 2  R O K U  P R Z E Z 

N A Y I Ę   Y I A K O U M A K I ,   K U R A T O R K Ę  A R C H I V E  G A L L E R Y  W  W H I T E C H A P E L  G A L L E R Y 
[ P E Ł N A   T R A N S K R Y P C J A ]

D.G.: Zaprosił mnie Brian 
O’Doherty, który zajmował się 
poprzednim numerem o sztuce 
konceptualnej i w którym była moja 
świetna praca pt. Schema. Wiedział, 
że potrzebowałem pieniędzy, był pod 
tym względem bardzo miły, więc 
na początek chodziło tu głównie 
o zarobek. „Aspen” zawsze słynął 
z wyśmienitych projektantów, 
niezwykłych ludzi, jak np. Marshall 
McLuhan czy Andy Warhol, ikon 
kultury w pewnym sensie. Jeśli 
chodzi o Briana O’Doherty’ego, był 
dość znaną osobistością telewizyjną. 
George Maciunas potrzebował pracy, 
był wspaniałym artystą Fluxusu, 
ale żeby zarobić na życie, zajmował 
się projektowaniem, więc to chyba 
David Dalton go polecił. Chodziło mu 
w zasadzie o profesjonalne rozwiązania 
graficzne, nie mieszałem się w to. Ale 
to ja wymyśliłem elastyczne płyty 
winylowe (flexidiscs), to był ważny 
pomysł. Chciałem promować nową 
muzykę. W tym czasie przyjaźniłem 
się ze Stevem Reichem, był moim 
najlepszym przyjacielem, i bardzo 
mi zależało na włączeniu La Monte 
Younga i Philipa Glassa, więc ja 
zająłem się treścią, a on zrobił 
fantastyczny i w pełni profesjonalny 
projekt graficzny. Cały pomysł szaty 
graficznej pochodzi od Fluxusu. Były 
też inne ciekawe rozwiązania graficzne. 
Był to rodzaj katalogu-pudełka, 
podobnego do tych, jakie muzeum 
w Mönchengladbach przygotowało dla 
Claddersa, który też zasadniczo zgadzał 
się z poglądami Fluxusu, więc dobrze 
się wpasowywał w całą sytuację. 

„Aspen” powstał, ponieważ ona 
[Phyllis Johnson] i jej mąż, który był 
biznesmenem, a ona chyba pracowała 
w reklamie, co roku jeździli do Aspen 
na konferencję poświęconą nauce 
i sztuce. To ona wymyśliła to pudełko, 
ale później miałem wolną rękę. Była 
pełna energii. Brian O’Doherty 

twierdzi, że była też w pewnym sensie 
trudną osobą. Była Skorpionem, ale 
w sumie to nie był problem, pozwalała 
mi robić wszystko co chciałem. Brian 
był trochę niezadowolony. Chyba 
było między nimi pewnego rodzaju 
seksualne napięcie, ale ja sądziłem… 
popełniła tylko jeden błąd. To był 
rodzaj piramidy finansowej, ogłaszała 
się, żeby przyciągnąć prenumeratorów, 
a potem uciekła z pieniędzmi. 
Powinienem był chyba coś powiedzieć, 
bo ja chciałem ściągnąć Jo Baer, 
uważam… uważałem… była bliską 
przyjaciółką i uważałem ją za wielką 
artystkę. Nie tylko napisała esej 
o Paśmie Macha, ale też zaprojektowała 
to pudełko, a oni potem uciekli 
z pieniędzmi, więc nic z tego nie 
wyszło i nie powstało żadne pudełko, 
a tylko płaska wersja. To było duże 
rozczarowanie dla Jo i dla mnie, już 
prawie udało mi się zrobić ten numer, 
ale im się skończyły pieniądze.

Jeśli chodzi o Yvonne Rainer, 
to po prostu do niej zadzwoniłem, 
a ona bardzo się ucieszyła, kiedy 
przyjechałem… ucieszyła się, że 
będziemy razem pracować. Najmilszy 
ze wszystkich był Ed Ruscha, wszyscy 
uwielbialiśmy jego małe książeczki, 
ale nie spotkaliśmy się wcześniej 
osobiście, rozmawialiśmy przez telefon. 
Pamiętam, że kiedy się w końcu 
spotkaliśmy, był wtedy głównym 
projektantem w „Artforum”, które 
ukazywało się w San Francisco. Dał 
mi swoją wizytówkę, na której było 
napisane Ed Rusché … wymawiać 
roo-Shay, młody artysta. Był bardzo 
miły i łatwo się z nim pracowało. 
Oczywiście sam jest projektantem, 
więc też zajmował się na co dzień 
projektowaniem. Blisko się wtedy 
przyjaźniłem z Smithsonem i Dennisem 
Oppenheimem, więc fala wzbierała, 
ci artyści byli młodsi ode mnie, ale 
moją pasją zawsze była muzyka, 
więc dlatego te elastyczne płyty były 

tak ważne. La Monte Young robił 
duże trudności. Musiałem spędzić 
masę czasu na negocjacjach z nim 
i słuchaniu jego muzyki, on miał takie 
podejście: Jestem trudnym geniuszem 
i musisz ze mną spędzić dużo czasu. 
Ale w sumie była to grupa dość 
młodych artystów i muzyków i łatwo 
się z nimi pracowało. W tym czasie 
było [niesłyszalne] i mocno wierzyłem 
w McLuhana, w potęgę mediów. Trochę 
wcześniej odkryłem, dzięki Bruce’owi 
Naumanowi i Steve’owi Reichowi… 
zainteresowałem się ideą informacji, 
a później zainteresowałem się ideą 
in-formacji, czyli ideą artysty jako 
procesu. Oczywiście zajmowałem 
się muzyką opartą na czasie, więc 
próbowałem połączyć te wszystkie 
tematy w jakiś dziwny sposób w moim 
artykule Subject Matter, który był 
opublikowany w „Rock My Religion”, 
teraz już nie do dostania, pisałem 
o idei informacji jako wywrotowym, 
rewolucyjnym zjawisku. Łączyło 
się to z moją własną pracą, wtedy 
nikt nie chciał tego wydać, ale 
moja najważniejsza praca, Schema, 
została opublikowana przez Briana 
O’Doherty’ego w pierwszym numerze, 
więc to może był ciąg dalszy. Miał 
trochę staromodne, formalistyczne 
poglądy na sztukę konceptualną, ta 
jego idea białego sześcianu galerii, nie 
zgadzałem się z tym i chciałem pójść 
dalej. Ale z drugiej strony było to 
bardzo, bardzo miłe z jego strony, że 
mnie polecił. Mówię o tym à propos 
środowiska brytyjskiego. Spędzałem 
dużo czasu w Anglii, a moim 
najlepszym kolegą był tam Mark 
Francis i razem mocno wspieraliśmy 
dwie artystki: Mary Kelley, która 
dopiero zaczynała tworzyć, oraz 
Jo Baer. Bardzo dobrze się czułem 
w roli tak jakby wczesnego feministy, 
kiedy wspierałem Jo. Jest wspaniałą 
kobietą i jej artykuł o Paśmie Macha 
wprowadził ciekawą perspektywę 

Jazz: a cool duel, opublikowany w „Aspen”, t. 1, nr 1, 1965. Druki oraz pocztówka dźwiękowa. Dzięki uprzejmości Aspen Magazine, autorów oraz Victoria and Albert Museum
Jazz: a cool duel, as published in Aspen, Vol. 1, no. 1 (1965). Printed matter and flexi disc. © Aspen Magazine / The authors, Victoria and Albert Museum
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ASPEN, t. 1, nr 1, 1965 
9 nienumerowanych obiektów, w tym 
teczka z reklamami. Projekt: George 
Lois, Tom Courtos, Ralph Tuzzo. 
Wyd. 1965, Roaring Fork Press, 
Nowy Jork.

1. Pudełko. Czarne pudełko 
z wiekiem z nadrukowaną literą A; 
31,4 × 23,7 × 1,7 cm. Zawiera 8 elementów. 

2. Nasza galeria reklam. Czarna teczka, 
30,5 × 23 cm. Zawartość: kolorowa 
broszura z informacjami o pawilonie 
IBM na Wystawie Światowej, 36 s., 
20 × 21,02 × 0,3 cm; kolorowa broszura 
o kosmetykach „Make-Op” Fabergé, 26 
s., 22,1 × 10 cm; formularz subskrypcyjny 
magazynu „Aspen”, 8,9 × 15,2 cm; 
kolorowa strona Grant’s Scotch, 
30,4 × 22,8 cm; składana kolorowa 
strona Xerox, 28,1 × 42,5 cm; czarno-biała 
strona Adele Simpson, 29,6 × 22,2 cm 
(nieprezentowana na wystawie); zielono-
biała strona Seven Arts Book Society, 
29,1 × 22,6 cm (nieprezentowana na 
wystawie). 

3. Pojawia się i znika – skrzydlaty 
mieszkaniec granicy lasu. Timothy Thomas 
i Tony Gauba o pardwie białosternej; 
30,5 × 23 cm. 

4. List Phyllis Johnson. List 
od wydawcy do prenumeratorów; 
28 × 21,5 cm. 

5. Wędrówki na nartach, unikanie 
wyciągów i górskie wycieczki. Denis Higgins 
i John Henry Auran o przyjemnościach 
biegów narciarskich; 30,5 × 22,8 cm.

6. Rezerwat jeleni, pawi i ludzi. Peggy 
Clifford z wizytą na ranczu Stillwater, 
w domu architekta i urbanisty Frederica 
Benedicta; 30,5 × 22,8 cm.

7. Jazz: A Cool Duel. Trzy spojrzenia 
na jazz trzech aktywnych muzyków: 
Freddie Fisher, In Praise of Dixieland; Jon 
Hendricks, In Defense of Latter-Day Jazz; 
Chuck Israels In Explanation of All Jazz; 
31,1 × 22,8 cm.

8. Two Sides of Jazz. Płyta 
gramofonowa, format winylowej pocztówki 
dźwiękowej. Strona A: St. James Infirmary 
Blues, wyk. Peanuts Hucko, Yank Lawson, 
Clancy Hayes, Lou Stein, Lou McGarrity, 
Morey Field, nagranie z Aspen Jazz Party, 
1964. Strona B: Bill Evans Trio, Israel, 
nagranie z Verve 8613, Bill Evans Trio ‘65; 
18,5 × 17,5 cm.

9. Układy Nowego Świata. 
Fragmenty 13 referatów wygłoszonych 
na 15 Międzynarodowej Konferencji 
o Projektowaniu w Aspen, m.in. 
Konsekwencje zmian demograficznych, 
Philip M. Hauser; Nowe technologie 
i zmiany instytucjonalne, Robert G.W. 
Theobald; Wyobraźnia ludzka w Nowej 
Epoce, ks. William F. Lynch; Budowanie jest 
wszystkim, albo nic nie zostanie zbudowane, 
Konrad Wachsman; Columbia – ogród, 
w którym rosną ludzie, James W. Rouse; 
Zwycięstwo techniki nad treścią, Jan C. 
Rowan; Nowa konserwacja może odnieść 
sukces, Stewart L. Udall; Nowa skala, 
Arthur Drexler; Wystawa Lausanne 1964 
– eksperyment planistyczny, Peter Blake; 
U.S. – Us, George Nelson & Co.; Związki 
etyki i władzy w projektowaniu, Philip 
Rosenthal; Nowe motywacje przywództwa 
w przemyśle, David Finn, Transport 
miejski w perspektywie, Martin Wohl; 
30,5 × 22,8 cm.

ASPEN, t. 1, nr 2, 1966  
7 nienumerowanych obiektów; bez 
reklam. Projekt: Frank Kirk, Tony 
Angotti. Wyd. 1966, Roaring Fork 
Press, Nowy Jork.

1. Pożegnanie z kanionem. Historia 
końca kanionu Glenwood opowiedziana 
przez anonimowego autora; 15,5 × 12,1 cm.

2. Murrayowie. Z wizytą u mieszkańców 
prostego, przyjaznego otoczeniu, górskiego 
domu. Tekst: Peggy Clifford. 

3. Pudełko. Białe pudełko z wiekiem; 
32,4 × 24,9 × 1,7 cm. Zawiera sześć 
elementów.

4. Młodzi kontra establishment. 17 
fragmentów referatów zaprezentowanych 
podczas Konferencji Filmowej Aspen. 
Film: Andromeda sztuk, Lionel Trilling; 
Jeśli mamy cię pochować, Stanley Hirsin; 
Rady Abby, Abby Mann; Na rozdrożu: 
kształtować wyższy smak czy schlebiać 
najniższemu?, Norman Corwin; Widok zza 
biurka, Robert Blumofe; Rola publiczności, 
James Blue; Odrodzenie młodego środka 
wyrazu, Arthur Knight; Liczy się nie to, co 
dajesz, a to, co zostawiasz, John Burchard; 
Stare pytanie, David T. Bazelton; Zadanie 
dla nas wszystkich, Robert Osborn; 
Metoda Mayslesa, Albert i David Maysles; 
Jak powiedzieć „Kocham cię”, Jean 
Renoir; Nie tylko jupitery i fankluby, Caroll 
Baker; Czasem mam poczucie winy, Eva 
Marie-Saint; Recepta: idź na film, Dr Karl 
Meninger; Człowiek potrzebuje poety, 
Jack Garfein; Granice filmu, Richard Dyer 
MacCann; 15,6 × 12,1 cm.

5. Skriabin: jeszcze raz. Faubion 
Bowers o życiu i twórczości rosyjskiego 
kompozytora Aleksandra Skriabina; 
15,2 × 12,1 cm.

6. Dzieła Aleksandra Skriabina. 
Płyta gramofonowa, wyk. Daniel Kunin. 
Nagranie: Magazyn Aspen 23.03. 1966, 
Steinway Hall. Strona A: Preludium E-dur, 
op. 11, nr 9; Preludium Ges-dur, op. 11, nr 
13; Preludium Des-dur, op. 11, nr 15; 10 
sonata. Strona B: 10 sonata – cd.; 20,3 cm.

7. Zjazdy narciarskie: na krawędzi 
możliwości. Martin Luray o magii 
narciarstwa zjazdowego; 14,5 × 12 cm.

ASPEN, t. 1, nr 3, grudzień 1966. 11 
obiektów, wszystkie numerowane 
za wyjątkiem dwóch (poz. 9 i 10 
pierwotnie nienumerowane), luźne 
strony z reklamami. Projekt: Andy 
Warhol i David Dalton. Wyd. 
Grudzień 1966, Roaring Fork Press, 
Nowy Jork.

1. Pudełko (odwrocie). Pudełko 
z wiekiem; 31,2 × 23,3 × 1,8 cm. Wzór 
z tyłu i z przodu imitujący opakowanie 
środka czyszczącego. Reklama wytwórni 
Verve Records wydrukowana na spodzie 
wewnątrz pudełka. Zawiera elementy 2–11 
oraz reklamy.

2. Muzyka, człowiek – w tym rzecz. 
Teczka;, 29,2 × 22,2 cm, zawiera elementy 
3–6; zbliżona wyglądem do pakietów 
prasowych zespołów rockandrollowych.

3. Widok z estrady: życie wśród grubych 
ryb. Lou Reed (The Velvet Underground) 
o rock and rollu; 27,9 × 21,5 cm. 

4. Widok zza biurka krytyka: Orfeusz 
korzysta z instrumentów elektrycznych. 
Krytyk New York Timesa Robert Shelton 
o rock and rollu; 27,9 × 21,5 cm. 

5. Widok z parkietu: ...it’s - the - on-ly 
- ra-dio - sta-tion / that’s - ne-ver - off - the 
- air. Bob Chamberlain o rock and rollu; 
27,9 × 21,5 cm. 

6. Peter Walker / John Cale. Płyta 
gramofonowa. Strona A: White Wind, 
Peter Walker, dyrektor muzyczny 
objazdowego święta psychodelii Tima 
Leary’ego. Strona B: Loop, John Cale (The 
Velvet Underground). Pętla to ćwiczenie 
wykorzystujące gitarę i sprzężenie 
zwrotne, które oparte jest dwóch pętlach: 
ostatni rowek na płycie jest ciągły, nie 
ma końca, a jeśli odtworzymy płytę od 
początku, okaże się, że ostatni, zamykający, 
powtarzający się w nieskończoność 
riff także prowadzi poza nagranie; 
19,5 × 18,5 cm.

7. W kierunku domu: Rand House. 
Charakterystyka rustykalnego domu 
własnego projektu i jego mieszkańców, Bob 
Chamberlain; 17,5 × 22,5 cm. 

8. Dwanaście obrazów z Kolekcji 
Powersa. 12 pocztówek w żółtej kopercie 
(15,6 × 22,1 cm) z reprodukcjami 
dzieł z kolekcji Johna G. Powersa, 
z komentarzami artystów i kolekcjonera. 
Pocztówki (14,8 × 21,6 cm): Lanai, James 
Rosenquist; Intake, Bridget Riley; AA-D, 
Gerald Laing; Varoom, Roy Lichtenstein; 
Mach II, Kenneth Noland; 200 Campbell 
Soup Cans, Andy Warhol; Ghost Telephone, 
Claes Oldenburg; Reuben (As the 
Mississippi Flows Down to the Sea), Larry 
Poons; „Black Map, Jasper Johns; Woman, 
Willem de Kooning; Vertical Waves, Charles 
Hinman; Wheel Men, Ernest Trova.

9. Kineograf – film undergroundowy. 
Ścinki z Buzzards Over Bagdad Jacka 
Smitha i Kiss Andy’ego Warhola; 
7 × 15,2 × 0,4 cm.

10. Bloczek biletów na dziesięć 
odjazdów. Druk przypominający wyglądem 
bloczek biletowy, 7,6 × 14,4 × 0,4 cm, 
zawiera fragmenty 14 referatów 
wygłoszonych podczas konferencji o LSD 
w Berkeley: Używający i nadużywający 
LSD, Richard Blum; Wszyscy jesteśmy 
jednością, USCO; Negatywne reakcje 
na LSD, William Frosch; Podejście 
deskryptywne do doświadczenia 
psychodelicznego, Rolf von Eckartsberg; 
Stałość i zmiana w ludzkiej inteligencji 
i świadomości, Frank Barron; LSD: 
konsekwencje dla stróżów prawa, Joseph 
D. Lohman; Rola środków psychodelicznych 
w szamanizmie, czarnoksięstwie 
i poszukiwaniu wizji, Michael Harner; 
LSD i sztuka świadomego życia, Richard 
Alpert; LSD i umierający pacjent, Eric Kast; 
Leczenie alkoholizmu z wykorzystaniem 
LSD, Abram Hoffer; Znaczenie sztucznie 
sprowokowanego doświadczenia religijnego, 
Huston Smith; Terapeutyczne zastosowania 
Ibogainy, Claudio Naranjo; Mit środków 
psychodelicznych, Paul Lee; Rewolucja 
molekularna, Timothy Leary.

11. The Plastic Exploding Inevitable. 
Gazeta niezależna, jedyny numer ukazał 
się nakładem Fabryki Andy’ego Warhola, 
42,7 × 28,8 cm. Zawiera: Srebrne szuje, 
Ronald Tavel; Strach i desperacja ‘Chelsea 
Girls’ to święty strach, Jonas Mekas; Bogini 
slamsów, przedruk z „East Village Other”; 
Hustling for Army Health Razor Blades & 
Bomb, Drop Yuk Yuk, Gerard Malanga; Allen 
Ginsberg o działaniu politycznym, przedruk 
z „East Village Other”; Bobby, Barbie i Ken 
w różowym pysku kota, Patricia Oberhaus 
z Berkeley Barb; EVO Freakout, John 
Wilcock; What Is Joint Art?, przedruk z „Los 
Angeles Free Press”.

12. Reklamy. Pięć luźnych stron 
z reklamami, w tym: czarno-biała 
strona Paraphernalia, 29,2 × 21,6 cm; 
czarno-czerwnono-biała strona Guild 
Musical Instruments, 22,8 × 30,5 cm 
(nieprezentowana na wystawie); 
czarno-brązowo-biała ulotka Vanguard 
Records, 21,1 × 9,2 cm, złożona pionowo 
na cztery części (nieprezentowana na 
wystawie); plakat Fladell, Winston, 
Pennette, 58 × 40,3 cm, złożony na cztery 
(nieprezentowany na wystawie); formularz 
subskrypcyjny magazynu „Aspen”, 
26,8 × 21,6 cm, po złożeniu służący za 
kopertę (nieprezentowany na wystawie).

ASPEN, t. 1, nr 4, wiosna 1967. 9 
numerowanych obiektów, w tym 
teczka z reklamami. Projekt: Quentin 
Fiore. Wyd. Wiosna 1967, Roaring 
Fork Press, Nowy Jork.

1. Pudełko. Pudełko z wiekiem; 
31,2 × 23,4 × 1,8 cm. Ilustracja 
przedstawiająca płytkę drukowaną 
z tekstem dwustronnym. Zawiera elementy 
2–9. 

2. The Medium Is the Massage. 

Kompilacja stron z książki The Medium Is 
the Massage (McLuhan, Quentin Fiore) 
w formie plakatu; 19,1 × 29,3 cm. 

3. Pokolenie telewizji. Plakat 
z kolorowej fotografii wykonanej podczas 
Tribal Stomp w Avalon Ballroom w San 
Francisco; 38 × 55,9 cm. Tekst na 
odwrociu: New Mix for New Mex, Grace 
Glueck; Wywiad z Allen Cohen (fragment), 
Ed Ward; Artykuł z magazynu „Inner Space” 
(fragment), Dropper Ishmael.

4. Pamiętnik: jak naprawiać świat (i tak 
wszystko zepsujesz). Przypadkowe uwagi – 
John Cage; 89,8 × 29,2 cm. 

5. Elektronika muzyki. Esej o muzyce 
elektronicznej – Faubion Bowers, Daniel 
Kunin; 20,3 × 20,3 cm. 

6. Sampler z muzyką elektroniczną. 
Płyta gramofonowa. Strona A: Mario 
Davidovsky, Electronic Study #3 in 
Memoriam Edgar Varese. Strona B: Gordon 
Mumma, Horn; 19,5 × 18,5 cm. 

7. Szlak Braille’a. Bob Lewis i Alfred 
Etter piszą o szlaku krajobrazowym dla 
niewidomych; 15,2 × 22,9 cm.

8. Psycles. Fragmenty The Bikeriders, 
książki o klubie motocyklowym Chicago 
Outlaws autorstwa Danny’ego Lyona ze 
wstępem Boba Chamberlaina: rozmyślania 
o jeździe motocyklem; 27,6 × 11,7 cm.

9. Reklamy. Teczka w kolorze magenta 
z tekstem dwustronnym w kolorze białym, 
29,8 × 45 cm. Zawartość: zielono-biała 
ulotka Festiwalu Muzycznego w Aspen, 
22,7 × 9,7 cm, złożona na czworo; złożona 
strona Sierra Club, 21,5 × 27,9 cm (display 
on The TV Generation poster); kolorowa 
broszura United Airlines, 16 s., 13,1 × 18 cm; 
strona MGB Autos, 21,6 × 28 cm, druk 
dwustronny; kolorowa broszura Remy 
Martin, 8 s., 13,3 × 9,7 cm; kolorowa 
broszura Gordon’s Cocktails, 15,2 × 7,6 cm, 
złożona pionowo w harmonijkę, w sześć 
części; niebiesko-czerwono-biała kartka 
St. Raphael Aperitif, 15 × 8,3 cm; biuletyn 
wydawnictwa Something Else Press, 
27,8 × 21,6 cm, złożony na cztery; 
formularz subskrypcyjny magazynu 
„Aspen”, 27 × 22,5 cm, po złożeniu służący 
za kopertę.

ASPEN, nr 5 i 6, jesień 1967. 28 
numerowanych obiektów, w tym 
teczka z reklamami. Redakcja 
i projekt: Brian O’Doherty. Kierownik 
artystyczny: David Dalton, Lynn 
Letterman. Wyd. jesień/zima, 1967, 
Roaring Fork Press, Nowy Jork.

1. Pudełko. Dwuczęściowe pudełko; 
20,3 × 21 × 5,2 cm; 10,4 × 21 × 5,2 cm, 
w kolorze białym w dwóch, niemal 
identycznych częściach, tytuł wydrukowany 
prostą czcionką. Zawiera elementy 2–28. 

2. Spis treści. Redakcyjny opis 
elementów składających się na numer; 
20,3 × 20,3 cm. 

3. Trzy eseje. Spojrzenie 
postmodernistyczne. Śmierć autora, Roland 
Barthes; Styl a przedstawianie czasu 
historycznego, George Kubler, Estetyka 
ciszy, Susan Sontag; 20,2 × 20,2 cm. 

4. Beckett / Gabo & Pevsner. Płyta 
gramofonowa. Strona A: Samuel Beckett 
Teksty po nic #8 (1958), czyta Jack 
MacGowan. Strona B: Naum Gabo, Noton 
Pevsner, Manifest realistyczny (1920), 
czyta Naum Gabo; 20,3 cm. 

5. Burroughs / Robbe-Grillet. 
Płyta gramofonowa. Strona A: William 
Burroughs, Nova Express (1964), 
fragment, czyta autor. Strona B: Alain 
Robbe-Grillet, Jealousy (1957), fragment, 
czyta autor. Tłumaczenie tekstu ze strony 
B – patrz poz. 23; 20,3 cm. 

6. Feldman / Cage. Płyta 
gramofonowa. Strona A: Morton Feldman, 
The King of Denmark, realizacja Max 
Neuhaus, 1967. Strona B: John Cage, 
„Fontana Mix-Feed, 6 XI 1967, realizacja 
Max Neuhaus. Partytura strony A – patrz 
poz. 20, partytura strony B – patrz poz. 21; 
20,3 cm.

7. Model labiryntu (zawiera elementy 
8–11, 25–27). 

8. Merce Cunningham. Płyta 
gramofonowa. Strona A: Merce 
Cunningham, Przestrzeń, Czas i Taniec 
(1952). Strona B: Dalsze myśli (1967), 
wywiad z Mercem Cunninghamem; 
20,3 cm. 

9. Duchamp / Huelsenbeck. Płyta 
gramofonowa. Strona A: Akt twórczy 
(1957), wybrane teksty z A L’Infinitif 
(1912–1920) Marcela Duchampa. Strona 
B: Cztery poematy z Phantastiche Gebete 
(1916) Richarda Huelsenbecka; 20,3 cm. 

10. Rosyjska pustynia: zapiski o stanie 
naszej wiedzy. Douglas MacAgy o rosyjskiej 
historii sztuki; 20,3 × 20,3 cm.

11. Conditionnement – Michel Butor. 
Na odwrociu: Naprawa – wiersz Michela 
Butora w tłumaczeniu Michaela Benedikta; 
20,4 × 20,3 cm. 

12. Wiersz, Schema. Poezja 
konceptualna Dana Grahama; 
20,3 × 20,3 cm. 

13. Projekt seryjny #1. Opis instalacji 
Sola LeWitta w Dwan Gallery; 
20,2 × 23,3 cm. 

14. Siedem półprzeźroczystych warstw 
Trójwymiarowe studium siatki – Mel 
Bochner; 20,3 × 20,3 cm. 

15. Gra strukturalna #3. Opis 
performansu Briana O’Doherty’ego; 
20,4 × 20,4 cm. 

16. King of Denmark. Fragment 
partytury utworu Mortona Feldmana, 
nagranie – patrz poz. 6; 20,3 × 20,3 cm. 

17. Fontana Mix. Partytura utworu 
Johna Cage’a; nagranie – patrz poz. 6; 
20,3 × 20,3 cm.

18. Rysunki do Labiryntu. Ilustracje i opis 
modelu Tony’ego Smitha (w numerze). 
8 elementów o numerach 7–11 i 25–27; 
20,3 × 20,3 cm. 

19. Tłumaczenie Jealousy (fragmentu 

na nagraniu). Przekład Richarda Howarda, 
czyta Robbe Grillet – patrz poz. 5; 
20,3 × 20,3 cm. 

20. Cztery filmy czterech artystów. 
Szpula taśmy super-8 film z czterema 
materiałami: Rytm 21, Hans Richter; Gra 
światła (fragment), László Moholy-Nagy; 
Miejsce (fragment), Robert Morris i Stan 
VanDerBeek; Linoleum (fragment), 
Robert Rauschenberg. W niektórych 
egzemplarzach magazynu zamiast filmu 
załączono informację od wydawcy, który 
zobowiązywał się dosłać materiał filmowy 
oddzielnie.

21. Reklamy/Reklamy. Teczka; 
20,2 × 20,4 cm, w tym strona „Artforum”; 
20,4 × 20,3 cm; strona wydawnictwa 
Wesleyan University Press reklamująca 
Ciszę i Rok od niedzieli Johna Cage’a; 
18 × 19,6 cm; lista książek wydawnictwa 
Something Else Press i broszur Great Bear; 
27,9 × 21,5 cm; kolorowa, przygotowana 
na wykrawarce broszura reklamująca 
projektory Bolex super-8; 15,3 × 7,7 cm; 
formularz subskrypcyjny magazynu 
„Aspen”; 18,4 × 13,9 cm, po złożeniu 
służący za kopertę; zielono-czarno-biały 
formularz przedłużenia prenumeraty; 
12,4 × 18,7 cm, z perforowaną kopertą.

ASPEN, nr 6A, zima 1968–1969. 
15 obiektów, wszystkie numerowane 
za wyjątkiem jednego (poz. 4 
pierwotnie nienumerowana); bez 
reklam. Redakcja: Jon Hendricks. 
Wyd. zima 1968–1969, Roaring Fork 
Press, Inc.

1. Koperta. Koperta pocztowa 
z nadrukiem; 26,.6 × 18,8 cm. Projekt: 
Ralph Ortiz. 

2. Obiekt pokojowy. Notatki i kolaż: Lil 
Picard, 20.10.1967; 21,1 × 18 cm. 

3. Niebo/Zmiana. Notatki do 
environment z rzutowaniem nieba 
Geoffrey’a Hendricksa, jesień 1967; 
21,6 × 17,8 cm. 

4. Nie. Notatki dotyczące wydarzenia 
zorganizowanego przez Kate Millett jako 
performans w galerii Judson, 21.10.1967; 
21,1 × 18 cm. 

5. Push and Pull: Komedia na meble 
dla Hansa Hoffmana. Opis i notatki 
do performansu Allana Kaprowa; 
21,6 × 17,7 cm. 

6. Notatki dotyczące programu 
„Łagodne transformacje”. Notatki do 
wieczoru performansów z udziałem 
Nam June Paika, Charlotte Moorman, 
Takahiko Iimury i in., z filmami Juda 
Yalkuta, współpraca: Nam June Paik; 
13,9 × 21,4 cm.

7. Diagram do projekcji „Biała 
kaligrafia”. Notatki do performansu 
Takahiko Iimury w galerii Judson, 10.1967; 
21,2 × 14 cm. 

8. List opisujący lato w Easthampton. 
List Kena Jacobsa do Johna Hendricksa 
z galerii Judson opisujący eksperyment 
filmowy; 21,8 × 14 cm.

9. Al Hansen * Viking Dada * 3rd 
Rail (New York City) Oct. 5, 1967!!!. 
Non-Verbal Action Lecture Manifesto 
Tribute To Viennese Cocks by Al Hansen; 
21,2 × 17,8 cm.

Podziały i gruzy. Notatki do performansu 
Carolee Schneemann w galerii Judson, 
1967; 21,5 × 17,9 cm. 

11. Ciężka joga. Tekst zaczynający 
się od: W tej pracy, która rozpoczęła się 
o godzinie 16.00.... Opis performansu 
Steve’a Rose’a, 28.11.1967, 21,6 × 17,7 cm. 

12. Manifest Teatru Destrukcji 
– realizacje destrukcji. Notatki do 
performansu Ralpha Ortiza; 21,5 × 17,7 cm.

13. Labirynty i napięcie psychologiczne. 
Notatki do performansu Jean’a Toche’a; 
21,2 × 17,8 cm. 

14. Pogorszenia. Notatki Bici Hendricks; 
21,4 × 13,9 cm. 

15. Kilka notatek. Notatki Jon 
Hendricksa, 7.02.1969. Na odwrociu opis 
powstania tego numeru magazynu i spis 
treści; 13,9 × 21,3 cm.

ASPEN, nr 7, wiosna–lato 1969. 
15 numerowanych obiektów. 
Redakcja: Mario Amaya. Projekt: 
John Kosh. Wyd. wiosna–lato 1970, 
Roaring Fork Press, Nowy Jork.

1. Pudełko. Pudełko na zawiasach; 
25,2 × 25,2 × 3,2 cm, wysyłane 
niezłożone. Projekt: Richard Smith. Po 
złożeniu mieści pozycje 2–14. 

2. Brytyjskie majtki. Wykrój autorstwa 
Ossie Clark; 44,3 × 57,1 cm. 

3. Formularz zamówienia magazynu 
„Aspen”; 13,97 × 21,5 cm. 

4. The Gay Atomic Coloring Book. 
Rysunki: Eduardo Paolozzi; 24,1 × 24,1 cm. 

5. Pięć esejów i opowiadanie. 
Książka, 24 s.; 24,1 × 24,1 cm. Zawiera: 
„Londyńska” dekada, Mario Amaya; 
Subkultury Londynu, Michael Instone; 
Komunikatory, Christopher Finch; Nowe 
nazwiska brytyjskiego kina, David Robinson; 
Brytyjska poezja dziś, Edward Lucie-Smith; 
Kraksa (fragment) – J.G. Ballard. 

6. Pamiątka nr 1. Znaleziony kicz – 
Peter Blake; 24,1 × 24,1 cm. 

7. Pamiątka nr 2. Znaleziony kicz – 
Peter Blake; 24,1 × 24,1 cm. 

8. Pamiętnik Lennona 1969. Pamiętnik 
z przyszłości autorstwa Johna Lennona. 
Faksymile kieszonkowego pamiętnika z roku 
1969 napisanego w listopadzie 1968; 
10,3 × 8,1 × 0,6 cm. 

9. Słowa. Teczka z pozycjami 10 
i 11 i tekstami Yoko Ono, Johna Lennona 
i Johna Tavenera nagranymi na płytę 
gramofonową; 24,2 × 24,2 cm. 

10. John Tavener / Christopher Logue. 
Płyta gramofonowa. Strona A: John 
Tavener, Three Songs for Surrealist”, słowa 

Edward Lucie-Smith. Tekst – patrz poz. 9. 
Strona B: New Numbers, czyta Christopher 
Logue; 20,1 × 20,3 cm. 

11. Yoko Ono i John Lennon. Płyta 
gramofonowa. Strona A: Yoko Ono, Song 
for John i No Bed for Beatle John. Tekst – 
patrz poz. 9. Strona B: John Lennon, Radio 
Play; 20,1 × 20,3 cm.

12. Europa i jej byk. Tryptyk 
typograficzny – John Furnival; 
24,1 × 24,1 cm. 

13. Fala/skały. Poezja konkretna – Ian 
Hamilton Finlay; 24,1 × 24,1 cm. 

14. Notatki o Rumpelsztyku. Rysunki – 
David Hockney; 24,1 × 24,1 cm. 

15. Reklamy.

ASPEN, nr 8, jesień–zima 1969. 
14 numerowanych obiektów; 
bez reklam. Redakcja: Dan Graham. 
Projekt: George Maciunas. 
Wyd. jesień–zima [1969], Aspen 
Communications Inc., Nowy Jork.

1. Teczka. Tekst: od redakcji, spis 
treści, noty biograficzne autorów. Obraz na 
okładce: Jo Baer. Zawiera elementy 2–14; 
28,6 × 28,7 × 0,4 cm. 

2. Zamiast wykładu. Trzy utwory na 
dwa głosy. Tekst: Eleanor Antin i David 
Antin; 3,8 × 20,2 × 0,3 cm. 

3. Książka ciepło / zimno. Książka 
terminów opisujących podobne i przeciwne 
właściwości fizyczne przedmiotów 
i zależności między nimi. Autorzy: 
Terry Atkinson and Michael Baldwin, 
10 × 7,7 × 0,3 cm.

4. 1 + 1 na jednego wykonawcę i stół ze 
wzmacniaczem. Partytura – Philip Glass; 
25,7 × 20,4 cm. 

5. Jackson MacLow / La Monte Young. 
Płyta gramofonowa. Strona A: Jackson 
MacLow, Young Turtle Assymetries, wiersze 
oparte na przypadku dla pięciu czytelników 
czytających równocześnie, opis – patrz 
poz. 10. Strona B: La Monte Young, 
Drift Study 31 1 69, opis – patrz poz. 7; 
20,4 × 20,4 cm. 

6. Ołowiana kula, opis projektu 
rzeźbiarskiego Richarda Serry. Na 
odwrociu: Muzyka wahadła, Steve 
Reich, opis studium dźwiękowego; 
20,2 × 25,6 cm. 

7. Notatki na temat realizacji 
„Continuous Periodic Composite Sound 
Waveform Environment”. Notatki na temat 
dźwięków z oscylatorami – La Monte 
Young. Płyta gramofonowa – patrz poz. 5; 
27,9 × 24 cm.

8. Trzy rozmieszczenia. Plan ludzi – 
rysunki schematyczne; Wykład o poruszaniu 
się – tekst. Na odwrociu: Wybór slajdów 
z „Przejścia na północny wschód”, Yvonne 
Rainer; 27,3 × 27,3 cm. 

9. Sztuka i widzenie: Pasma Macha. 
Esej na temat fizjologicznych zasad 
percepcji, Jo Baer; 24,8 × 19,4 cm.

10. Wprowadzenie do „Young Turtle 
Assymetries”. Wiersze oparte na przypadku 
do jednoczesnego czytania, autorstwa 
Jacksona MacLowa, tekst na pięciu 
stronach do wyrwania. Płyta gramofonowa 
– patrz poz. 5; 27,9 × 16,7 cm. 

11. Projekty ekologiczne. M.in. 
Odwołane plony, Dennis Oppenheim. 
Na odwrociu: Projekt dla Los Angeles, 
Robert Morris; Projekt leśny i Notatki na 
temat projektów ekologicznych, Dennis 
Oppenheim. Opisy dużych realizacji 
w środowisku naturalnym; 27,2 × 21,5 cm. 

12. Warstwy, fikcja geo-fotograficzna. 
Tekst: Robert Smithson; 27,1 × 21,6 cm. 

13. Detal powierzchni. Z publikacji 
książki Edwarda Ruscha Trzydzieści 
cztery parkingi w Los Angeles (1967); 
21,6 × 21,6 cm. 

14. Formularz subskrypcyjny magazynu 
„Aspen”.

ASPEN, nr 9, zima–wiosna 1969–
1970. 13 numerowanych obiektów; 
bez reklam. Redakcja: Angus 
MacLise, Hetty MacLise. Wyd: zima-
wiosna [1969–1970], Roaring Fork 
Press, Nowy Jork.

1. Sen o Goeralegan. Tekst i ilustracje: 
Don Snyder, 31,1 × 18,7 cm. 

2. Z Inwazji Pagody-Pioruna. Kolorowe 
fotografie: Ira Cohen i Bill Devore, 
10,6 × 15,3 cm. 

3. Partytury i glify. Rysunki w stylu 
Majów i poemat: Aymon de Sales, 
27,9 × 22,9 cm. 

4. Tryptyk. Rysunki: Dale Wilbourn, 
21,9 × 23,5 cm (nie prezentowane na 
wystawie). 

5. Lumagrafy. Perforowany arkusz 
znaczków z klejem z kolorowymi 
fotografiami nagich kobiet. Autor: Don 
Snyder, 31,1 × 21,7 cm. 

6. Westerny Benno Friedmana. Kadry 
z klasycznych westernów z chemicznymi 
przebarwieniami autorstwa Benno 
Friedmana, 22,3 × 29 cm. 

7. List od Vali do Diane i Shelley. Tekst 
i rysunki: Vali. Fotografie: Diane Rochlin, 
53,4 × 31,2 cm. 

8. Strona poezji. Wiersze Gerarda 
Malangi, Nikki Grand, Paola Lionniego, 
Harvey Cohen i Johna Cale’a. Na odwrociu: 
wariacje fotografii autorstwa P. Zimmera, 
30,5 × 23 cm. 

9. Dusza słowa. Tekst i kaligrafia: 
Marian Zazeela, 23 × 30,4 cm. 

10. Muzyka snów. LaMonte Young 
na temat muzyki onirycznej. Na 
odwrociu: Studium klawiatury #2, kolista 
partytura autorstwa Terry’ego Riley’a; 
30,2 × 22,.7 cm. 

11. The Joyous Lake / Spontaneous 
Sound. Płyta gramofonowa. Strona A: 
Elsen Standlee, Raja Samyana, Angus 
MacLise, Ziska i Hetty MacLise, The 
Joyous Lake. Strona B: Christopher Tree, 

Spontaneous Sound, na 150 instrumentów; 
20,3 × 20,3 cm. 

12. Metafraza zdań. Wiersz Lionela 
Ziprina ilustrowany fotografią Toma 
Carrolla; 28 × 10,8 cm. 

13. Teczka z nadrukiem, 32 × 24,8 cm, 
wewnątrz wydrukowany spis treści. Projekt: 
Hetty MacLise. Zawiera elementy 2–13 
przykryte arkuszem prześwitującego 
papieru. 

14. Formularz subskrypcyjny magazynu 
Aspen; 16,5 × 19 cm, z perforacją (nie 
prezentowany na wystawie).

ASPEN, nr 10, lato 1971. 15 
numerowanych obiektów; bez reklam. 
Bez informacji redakcyjnych. Wyd. 
1971, Aspen Communications Inc., 
Nowy Jork.

1. Jesienne niebo przejaśniające się 
nad górami i dolinami. Obraz Kuo Hsi 
(1020–1090) i esej o artyście autorstwa 
Allen Atwell; 22,8 × 28,5 cm.

2. Jesteś tym oto. Esej o hinduizmie 
autorstwa Michaela Thomasa i pięć 
fotografii indyjskich rzeźb świątynnych 
autorstwa Kennetha Metznera; 
22,8 × 28,6 cm.

3. Wadżrabhajrawa. Esej na temat 
tybetańskiego zwoju autorstwa Allena 
Atwella; 28,5 × 22,8 cm.

4. Indyjskie malarstwo miniaturowe. 
Tekst i fotografie: Allen Atwell; 
15,4 × 10,2 cm.

5. Za pierwszym razem. Pamiętniki 
z pustelni Zen autorstwa Gary’ego Snydera; 
15,2 × 7,7 cm. 

6. Małpy. Malowany parawan 
autorstwa Hasegawa Tohaku (1539–1610) 
i niepodpisana nota o dziele; 15,2 × 17 cm. 

7. Fale. Malowany parawan autorstwa 
Ogata Korin (1658–1716) i nota o dziele, 
przedruk z publikacji Metropolitan Museum 
of Art; 15,2 × 17,1 cm.

8. Idea w pędzlu i pędzel w idei. 
Przykłady kaligrafii i tytułowy esej 
autorstwa Ching Ying; 15 × 28,5 cm. 

9. Górska wioska w rozpraszającej 
się mgle. Obraz autorstwa Ying Yu-Chien, 
niepodpisana nota o dziele i esej Osvalda 
Sirena; 22,8 × 23,1 cm.

10. Tagasode (Czyje rękawy?). 
Malowany parawan autorstwa XVII 
-wiecznego nieznanego artysty 
i niepodpisana nota o dziele; 15,2 × 17 cm.

11. Sztuki Noh and Kyogen. Malowany 
parawan autorstwa XVII-wiecznego 
nieznanego artysty oraz niepodpisana nota 
o dziele; 15,2 × 21,8 cm. 

12. Traktat o zrozumieniu. Kaligrafia: 
Tung Ch’i-ch’ang (1555–1636). Tekst 
filozofa Chou Tun-i (1017–1073) 
z tłumaczeniem i instrukcją, jak ze strony 
wykonać latawiec; 28,2 × 22,8 cm. 

13. Pozycji 13 brak. Jak wynika z tekstu 
w poz. 6, w skład numeru miała wejść 
ilustracja sześcioelementowego obrazu 
na parawanie Bambusowy gaj autorstwa 
Hasegawa Tohaku. Była to zapewne 
brakująca pozycja nr 13.

14. Formularz subskrypcyjny magazynu 
Aspen; 20,2 × 15,1 cm. 

15. Wieko pudełka. Złożone; 
33,6 × 23 × 0,4 cm; wysyłane niezłożone. 
Projekt: Nori Sinoto. 

15.A
Spód pudełka. Złożony, 

33,6 × 23 × 0,4 cm; wysyłane niezłożone. 
Po złożeniu elementów 15 i 15 a powstaje 
konstrukcja prezentująca obiekty 1–14. 
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SESJA 1

Dr NAYIA YIAKOUMAKI, Magazyn 
„Aspen”: 1965–1971

Archiwalna wystawa Magazyn Aspen: 
1965–1971”, która odbyła się w Whitechapel 
Gallery w Londynie w 2012 roku będzie 
punktem wyjścia mojej refleksji na temat 
badań prowadzonych do wystawy oraz 
pracy kuratorskiej z publikacją, która 
współcześnie funkcjonuje jako obiekt 
muzealny. 

„Aspen” wymyka się definicjom. Był 
publikacją dostępną przez subskrypcję, 
każdy kolejny numer był dla odbiorców 
zaskoczeniem. Jako publikacja radykalna 
i artystyczny eksperyment „Aspen” okazał 
się katastrofą komercyjną dla Phyllis 
Johnson, która byłą redaktorką tego 
magazynu. W pierwszej dekadzie XXI 
wieku został rozpoznany przez szerszą 
publiczność jako jeden z cenniejszych 
i trudniej dostępnych magazynów sztuki 
współczesnej XX wieku. 

Dr Nayia Yiakoumaki – niezależna 
kuratorka i artystka urodzona w Atenach 
w 1967 roku. Od 2005 roku pracuje na 
stanowisku kuratorki Archive Gallery 
w Whitechapel Gallery w Londynie. 
Zdobyła licencjat i tytuł magistra 
w dziedzinie fotografii oraz obroniła 
doktorat ze specjalizacji sztuki wizualne 
na wydziale studiów kuratorskich na 
Goldsmiths w Londynie. Jej praca 
doktorska nosiła tytuł Curating Archives, 
Archiving Curating [Kuratorowanie 
archiwów, archiwizacja kuratorowania]. 
Od 1991 roku Nayia jest wykładowczynią 
akademickim w Atenach i w Londynie. 
Od 2001 roku jest współkuratorką 
Feedback Project oraz współredaktorką 
periodyku „Feedback” oraz bieżących 
publikacji dotyczących współczesnego 
kuratorowania. Nayia jest obecnie 
menadżerką NEON Curatorial Exchange, 
platformy ufundowanej przez fundację 
non profit NEON z siedzibą w Atenach 
i koordynowanej przez Whitechapel Gallery 
w Londynie, promuje współpracę pomiędzy 
młodymi kuratorami mieszkającymi 
w Wielkiej Brytanii i Grecji. Niedawno 
kuratorowane wystawy to Whitechapel 
Boys (kwiecień–wrzesień 2009), John 
Latham: Anarchive (marzec–wrzesień 
2010), This is Tomorrow (wrzesień 2010–
marzec 2011), Rothko in Britain (wrzesień 
2011–wuty 2012) w Whitechapel Gallery, 
London, Politics & Olympics: Ideals and 
Realities (maj–wrzesień 2012) at Free 
Word Centre, London, Aspen Magazine: 
1965–1971 (wrzesień 2011–grudzień 2012), 
and most recently Black Eyes & Lemonade: 
Curating Popular Art (marzec–wrzesień 
2013) and Supporting Artists: ACME’s first 
decade (wrzesień 2013–luty 2014) at the 
Whitechapel Gallery. 

Prof. SARAH WILSON, Autorzy nie 
umierają nigdy. Mallarmé Barthes’a, 
„Aspen“ Barthes’a 

Magazyn „Aspen” jest znany jako 
miejsce, gdzie po raz pierwszy, 
w specjalnym numerze poświęconym 
Stéphane’owi Mallarmému, został 
opublikowany sławny dziś esej Rolanda 
Barthes’a Śmierć autora. Jaka była geneza 
tego tekstu i stan badań nad Mallarmém, 
kiedy Bathes, wielki esteta, wziął do ręki 
swoje pióro? Współczesne odczytanie 
publikacji Mallarmégo Le Livre, Umberta 
Eco Opera Aperta i innych źródeł, 
wzbogaci rozumienie złożonej kompozycji 
Barthes’a w kontekście nieznanej wcześniej 
przestrzeni „magazynu w pudełku” 
wraz z jego prestiżową zawartością, jak 
wykład Marcela Duchampa Akt twórczy, 
demonstrujący osobiste zaangażowanie 
Duchampa w kluczowy moment zmiany 
paradygmatu w polu literatury. 

Prof. Sarah Wilson – profesorka na 
Courtauld Institute of Art, University of 
London. W następstwie swojej publikacji 
The Visual World of French Theory: 
Figurations (Yale, 2010) opublikowała 
właśnie we współpracy z Liverpool 
University Press: Picasso / Marx and 
socialist realism in France. Książka ta 
odnosi się do wcześniejszego etapu 
badań. W latach 2012–2013 Sarah 
Wilson obejmowała stanowisko Chair 
d’Excellence w Centre d’histoire culturelle 
des sociétés contemporaines na Université 
de Versailles, Saint Quentin, gdzie jej 
projekct Globalizacja przed globalizacją: 
awangarda, akademie, rewolucje miał za 
zadanie przepisanie historii modernizmu 
i postmodernizmu do 1989 roku, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na Paryż 

i międzynarodową wymianę z Europą 
Wschodnią, Rosją i Azją. Sarah Wilson jest 
aktywną uczestniczką CCRAC, Cambridge 
Courtauld Russian Art oraz uczy ponownie 
kurs magisterski Global Conceptualism 
(opracowany w 2011 z profesorem Borisem 
Groysem). Wilson była główną kuratorką 
wystawy Paris, Capital od the Arts, 1900–
1968 (Royal Academy, Londyn, Muzeum 
Guggenheima, Bilbao, 2002–2003) oraz 
wystawy Pierre Klossowski w Whitechapel 
Gallery w Londynie (2006), która to 
wystawa podróżowała do Kolonii i Paryża. 
Sarah Wilson w trakcie całej swojej kariery 
współpracowała też z Centrum Pompidou 
. Została odznaczona Chevalier des 
Arts et des Lettres za zasługi dla kultury 
francuskiej. 

www.sarah-wilson.net

Dr DAVID CAMPANY, „Praca” 
z magazynami i „prace” dla 
magazynów: prehistoria 
konceptualnej strony

W 1954 roku fotograf Irving Penn 
zadeklarował: Dla współczesnego 
fotografa efekt końcowy jego wysiłków 
to wydrukowana strona, nie odbitka 
fotograficzna. W 1964 Penn zmienił na 
ten temat zdanie, co podkreślił, mówiąc: 
Wydrukowana strona stała się dla nas 
wszystkich ślepą uliczką. Niemniej jednak 
w momencie, kiedy prasa ilustrowana 
zaczęła usuwać się w cień w obliczu 
telewizji, awangardowi artyści zaczęli 
poszerzać pole działania o możliwości, 
które zaoferowały strony magazynów 
wysokonakładowych. Taki jest właśnie 
kontekst „prac” dla magazynów takich 
artystów jak Dan Graham i Robert 
Smithson – prac pseudoreporterskich, 
zawierających zarówno obraz, jak i tekst. 
Niemniej jednak, kilku praktyków, którzy byli 
zatrudnieni przez prasę wysokonakładową, 
jak Walker Evans w Ameryce, wykazali 
się takim podejściem do swojej pracy, 
które było zaskakująco podobne do tej 
charakteryzującej pokolenie artystów 
konceptualnych. David Campany zarysuje 
przeoczoną do tej pory prehistorię strony 
magazynu konceptualnego. 

Dr David Campany – pisarz, kurator 
i artysta. Pisze głównie na temat fotografii, 
sztuki i kina. Opublikował między innymi 
książki: Art and Photography (Phaidon, 
2003), Photography and Cinema (2008), 
Jeff Wall: Picture for Women (2010), 
Gasoline (2013) i Walker Evans: the 
magazine work (2014). Pisze także dla 
magazynów: „Frieze”, „Aperture”, „Art 
Review”, „FOAM”, „Source and Tate”. 
Najnowsze projekty kuratorskie obejmuje 
pokaz Walker Evans. Fotografia prasowa 
(MOCAK, Photomonth Kraków), Victor 
Burgin: A Sense of Place (AmbikaP3 
London, 2013), Mark Neville, Deeds Not 
Words (The Photographers’ Gallery 
London, 2013) oraz Anonymes: Unnamed 
America in Photography and Film (Le Bal 
Paris, 2010). David Campany uzyskał 
tytuł doktora na University of Westminster 
w Londynie, gdzie teraz wykłada na 
wszystkich stopniach zarówno teorii 
i praktyki fotograficznej. Otrzymał nagrodę 
ICP Infinity Award za teksty na temat 
fotografii. 

Dr ADAM MAZUR, Polska książka 
fotograficzna. Definicja, zakres 
i problematyka badań 

W ostatnich latach systematycznie 
wzrasta – przede wszystkim w anglosaskim 
i niemieckojęzycznym świecie 
fotografii – zainteresowanie książkami 
fotograficznymi (ang. photobook). Badania 
interdyscyplinarne, badania szczegółowe 
(dotyczące np. kategorii obiektywności czy 
cyrkulacji obrazów i ich wpływu na stan 
wiedzy, ale także aspektów artystycznych, 
wątków literackich) przenikają się z modą 
na kolekcjonowanie XIX, XX-wiecznych 
i współczesnych publikacji fotograficznych. 
Nie chodzi tu jedynie o ciekawie 
zaprojektowane książki artystyczne, lecz 
także publikacje naukowe, krajoznawcze, 
czy propagandowe. Walory estetyczne 
obiektów przenikają się z poznawczymi, 
co z kolei przekłada się na rosnące 
w błyskawicznym tempie i osiągające 
często astronomiczny pułap ceny 
poszczególnych książek fotograficznych. 
Obok najbardziej poszukiwanych 
wydawnictw znanych mistrzów fotografii 
nierzadko pojawiają się zupełnie nieznane 
publikacje, które pozwalają na nowo 
przemyśleć kanoniczną i zachodnio-
centryczną historię fotografii i – być może – 
historię sztuki. W kontekście wrocławskiej 
konferencji najciekawsza wydaje się 

refleksja nad tożsamością polskich książek 
fotograficznych i próba choćby sumarycznej 
odpowiedzi na kluczowe pytania: jaka jest 
relacja polskich książek fotograficznych 
do artystycznych? Co wyróżnia polskie 
photobooki od szwajcarskich, japońskich 
czy południowoamerykańskich? Jakie 
problemy badawcze generują? Jaką 
przedstawiają historię? Wreszcie, czy 
zawarty w nich potencjał artystyczny jest 
w stanie przyciągnąć uwagę badaczy 
z kraju i zagranicy? 

Dr Adam Mazur – krytyk, historyk 
sztuki i amerykanista, absolwent Szkoły 
Nauk Społecznych IFiS PAN, w latach 
2005–2013 wykładowca w Szkole Wyższej 
Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 
2013 roku adiunkt na Wydziale Multimediów 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 
W latach 2002–2013 kurator CSW 
Zamek Ujazdowski (m.in. wystawy Nowi 
Dokumentaliści, Efekt czerwonych oczu, 
Schizma, Świat nie przedstawiony), a także 
autor licznych wystaw organizowanych 
w instytucjach polskich i zagranicznych. 
Autor książek m.in. Historie fotografii 
w Polsce 1839–2009 (2010), Strategia 
pająka (2011) i Nowe zjawiska w fotografii 
polskiej po roku 2000 (2012). Redaktor 
katalogów wystaw. Redaktor naczelny 
magazynu „Obieg” (2004–2011), a od roku 
2013 współtwórca magazynu „Szum”. Wraz 
z Łukaszem Gorczycą prowadzi stronę 
polishphotobook.tumblr.com.

SESJA 2 

SYLWIA SERAFINOWICZ, Sztuka 
pojęciowa w druku

Referat będzie miał charakter 
wprowadzenia do sesji. Przyjrzy się 
wystawom z roku 1970, które miały 
znaczący wpływ na estetykę publikacji 
sztuki pojęciowej. Wystawa Sympozjum 
Wrocław 70., zorganizowana w Muzeum 
Architektury we Wrocławiu, oraz letni 
plener w Osiekach po raz pierwszy na 
taką skalę zaprezentowały dokumentację 
sztuki efemerycznej i projektów, 
trudnych bądź niemożliwych do 
zrealizowania, które zostały przedstawione 
publiczności w formie rysunku czy kolażu 
fotograficznego. Sztuka pojęciowa – 
wystawa i katalog wyprodukowane przez 
Galerię pod Moną Lisą, zaprezentowały 
działania z Osiek, oraz projekty 
przygotowane specjalnie z myślą o stronie 
A4 w formie akumulacji luźnych kartek. 
Publikacja ta była rozprowadzana z ręki do 
ręki i pocztą w kopercie zaprojektowanej 
przez Andrzeja Lachowicza. Druk 
w nowatorski sposób potraktował relację 
pomiędzy działaniem a jego dokumentacją 
i nadał kierunek innym autorskim edycjom 
lat 70., jak PERMAFO oraz „Notatnik 
Robotnika Sztuki”. 

Sylwia Serafinowicz – kuratorka 
kolekcji Muzeum Współczesnego 
Wrocław, doktorantka Courtauld Institute 
of Art i krytyczka sztuki. Współpracuje 
z magazynem „Artforum”. W ramach badań 
do doktoratu zajmuje się relacją pomiędzy 
fotografią dokumentalną a innymi mediami 
sztuki w PRL w latach 1965–1975. Jako 
kuratorka wystaw i programu publicznego 
współpracowała m.in. z Institute 
of Contemporary Arts w Londynie, 
Whitechapel Gallery, Courtauld Institute 
of Art oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. 
Jest członkinią Ph The Postgraduate 
Photography Research Network, 
brytyjskiego Association of Art Historians 
oraz AICA UK.

Dr Adam Sobota, Wydawnictwa 
PERMAFO

Grupa artystyczna Galeria PERMAFO, 
która powstała w 1970 i działała do 
1981, zwróciła na siebie uwagę m. in. 
specyficzną formą publikacji. Członkowie 
grupy (Zbigniew Dłubak, Natalia Lach-
Lachowicz, Andrzej Lachowicz, Antoni 
Dzieduszycki) kwestionowali wszelkie 
stereotypy dotyczące sztuki, w tym także 
rozróżnienia oryginału i reprodukcji, 
procesu twórczego i dzieła, refleksji 
teoretycznej i doznania wizualnego. Galerią 
były wszelkie sposobności komunikacji, 
a więc i rozsyłane pocztą drukowane 
materiały. Charakterystycznym elementem 
tych druków było logo galerii i żółty kolor 
okładek, a także użycie najprostszych 
materiałów i technik. Podstawowe 
rodzaje druków PERMAFO to książki – 
niektóre w zminiaturyzowanym formacie 
– zawierające ilustracje i teksty oraz tzw. 

Gazety PERMAFO, czyli obustronnie 
zadrukowane płachty papieru harmonijkowo 
składane. Specyficzne było też używanie 
szarych kopert z czarnym nadrukiem, 
w których rozsyłane były zaproszenia 
oraz inne druki. Publikacje informowały 
o aktywności członków grupy oraz wielu 
innych artystów z Polski i zagranicy, 
którzy mieścili się w postkonceptualnych 
strategiach związanych z nowymi mediami, 
sztuką działań i refleksją nad pojmowaniem 
sztuki. Rozmowa Adama Soboty z Natalią 
LL przybliży warunki, w jakich powstawały 
te publikacje, oraz źródła ich koncepcji. 

Dr Adam Sobota – doktor nauk 
humanistycznych. Od 1973 pracuje 
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, 
gdzie zajmuje się zbiorami fotografii 
artystycznej. Prowadził też wykłady 
z zakresu nowych mediów sztuki na 
wyższych uczelniach (obecnie ASP 
Wrocław). Organizował wiele wystaw 
i opracowań z zakresu historii fotografii 
polskiej i sztuki współczesnej. Główne 
publikacje: Fotografia – historia i sztuka. 
Katalog zbiorów fotografii Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu (Wrocław, 
2007), Szlachetność techniki – artystyczne 
dylematy fotografii w XIX i XX wieku 
(Warszawa, 2001), Konceptualność 
fotografii, (Bielsko-Biała, 2004). 
Opublikował też wiele tekstów krytycznych.

JAROSŁAW DENISIUK, Co notował 
„Robotnik Sztuki”? O sieciowej 
funkcji artzinu. 

„Notatnik Robotnika Sztuki” miał 
charakter nieregularnika i był wydawany 
pomiędzy IV Biennale Form Przestrzennych 
Zjazd Marzycieli a V Biennale Form 
Przestrzennych Kinolaboratorium, w latach 
1972–1973. Ostatni – piąty – numer pisma 
był jednocześnie katalogiem V Biennale 
Form Przestrzennych. „Notatnik Robotnika 
Sztuki”, redagowany przez założyciela 
Galerii EL – Gerarda Kwiatkowskiego, 
był przedsięwzięciem wyjątkowym. 
Powstawał jako autentyczna oddolna 
inicjatywa, dzieło grupy pasjonatów 
bez żadnego wsparcia ówczesnych 
czynników oficjalnych. Drukowany był 
na powielaczu, na papierze kiepskiej 
jakości, zachowując nieformalny, zupełnie 
nowatorski charakter zinu. W założeniu 
miał być miejscem żywej wymiany 
idei artystycznych, prezentacji postaw 
twórczych. „Notatnik Robotnika Sztuki” 
odegrał rolę konsolidującą nurt sztuki 
konceptualnej w Polsce. Na jego łamach 
formułowali programy wystąpień tak znani 
twórcy i krytycy, jak: Jerzy Ludwiński, 
Jerzy Rosołowicz, Zofia Kulik, Andrzej 
Kostołowski. Tam też zamieszczone są 
oryginalne realizacje sztuki lingwistycznej 
m.in. Janusza Haki, Pawła Dudy, Romualda 
Kutery oraz Poezji aktywnej Ewy Partum 
czy Zasady Sztuki Monodycznej Andrzeja 
Partuma. „Robotnik Sztuki” nie był tylko 
zbiorem komentarzy, opinii czy esejów 
dotyczących przedsięwzięć w dziedzinie 
polskiej sztuki współczesnej na początku 
lat 70. Sam w sobie stał się efektem kreacji 
artystycznej. 

Jarosław Denisiuk – ur. w roku 1973, 
w Elblągu. Studia: historia sztuki na 
UAM w Poznaniu (promotor prof. Piotr 
Piotrowski), zarządzanie w Akademii 
Koźmińskiego w Warszawie. Z Galerią 
EL w Elblągu związany od 1999 roku. 
Od 2008 pełni obowiązki dyrektora tej 
placówki. Członek SEKA – Stowarzyszenia 
Elbląski Klub Autorów. Autor kilkudziesięciu 
szkiców krytycznych i syntetycznych 
zamieszczanych w kwartalniku „TygiEL”. 
Szersze publikacje: Od Laboratorium 
Sztuki do Centrum Sztuki (Elbląg, 2002); 
Otwarta Galeria. Przewodnik po formach 
przestrzennych (Elbląg, 2007); Notatnik 
Robotnika Sztuki 1972–1973 (Elbląg, 2008), 
Elbląg konceptualny (2010).

JÓZEF ROBAKOWSKI, 
Wydawnictwo „Warsztat”

Skladaliśmy nową historię filmu 
rozszerzonego. Każdy z nas mógł 
przygotować osobne strony z problemami 
multimedialnych gestów. Pierwszy zeszyt 
powstał w 1974 roku. Pewnie wzorem 
sposobu zbierania materiału był „Robotnik 
Sztuki”, pismo Gerarda Kwiatkowskiego. 
Też mieliśmy formułę otwartą. Mogły to 
być teksty, szkice konceptualne, partytury 
filmów, reprodukcje prac, kadry z filmów, 
esencjonalne omówienia ich konstrukcji. 
Zeszyty te powstawały własnym sumptem. 
Jest ich siedem. Były tłumaczone na język 
angielski. Stanowiły o naszej wiedzy i stylu 
pracy. Dzisiaj wchodzą w nurt analityczny 

sztuki polskiej. Włoskie CENTRO DI 
z Turynu wymieniało nasze druki na swoje 
wydawnictwa o sztuce konceptualnej. 
Galeria Kontakt z Antwerpii zajmowała 
się rozpowszechnianiem naszej myśli 
artystycznej w Europie Zachodniej. 
Wydawnictwo to trafiło do wielu 
centrów sztuki. Jest przejawem naszej 
międzynarodowej aktywności. W wyniku 
czego Warsztat Formy Filmowej brał 
w latach 70. żywy udział w największych 
manifestacjach sztuki multimedialnej 
w Kassel, Paryżu, Londynie, Budapeszcie, 
Nowym Jorku, Amsterdamie, Knokke-Heist, 
Wiedniu, Edynburgu, Essen...

Józef Robakowski – artysta, historyk 
sztuki, autor filmów, cykli fotograficznych, 
zapisów wideo, rysunków, instalacji, 
obiektów, projektów konceptualnych 
oraz inicjator wielu ważnych zdarzeń 
i multimedialnych akcji artystycznych. 
Kurator i właściciel Galerii Wymiany. 
Urodził się 20 lutego 1939 roku 
w Poznaniu. Studiował na Wydziale 
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu historię 
sztuki i muzealnictwo oraz na Wydziale 
Operatorskim PWSFTviT w Łodzi, gdzie 
w latach 1970–1981 był wykładowcą 
i kierownikiem Zakładu Fotografii i Reklamy 
Wizualnej. W 1995 roku powrócił do pracy 
na tej uczelni, gdzie obecnie prowadzi 
pracownię działań multimedialnych. 
Współzałożyciel grup artystycznych, 
podejmujących eksperymentalne działania, 
m.in.: OKO (1960), STKF PĘTLA (1960–
1966), ZERO-61 (1961–1969), KRĄG 
(1965–1967) oraz powołanego w 1970 
roku w Łodzi zespołu pn.: Warsztat Formy 
Filmowej i Telewizyjnej Grupy Twórczej 
Stacja Ł (1991–1992).

SESJA 3 

DOMINIK KURYŁEK, „Tango” jako 
Tymczasowa Strefa Autonomiczna

W ramach ogólnopolskiego ruchu Kultury 
Zrzuty funkcjonującego w Polsce w latach 
80. powstawały artefakty wspomagające 
tworzenie niezhierarchizowanej przestrzeni, 
w której żadna forma twórczej aktywności, 
artystycznej i nieartystycznej, nie była 
dominująca. Z punktu widzenia estetyki 
relacyjnej (Bourriaud) można postawić 
tezę, że uczestnicy Kultury Zrzuty 
poprzez swoją aktywność tworzyli 
tymczasowe strefy autonomiczne (Hakim 
Bey). Nieustannie określali pola do 
nieskrępowanych działań i kontaktowania 
się jednostek rozwijających swój 
temperament kreacyjny w każdy możliwy 
sposób. Jedną z takich tymczasowych stref 
autonomicznych było tworzone kolektywnie 
przez sprawców Kultury Zrzuty czasopismo 
„Tango”. Od 1983 do 1986 pojawiło się 
dziewięć numerów pisma. Publikowane 
w nim były prace wizualne, manifesty, 
wywiady, teksty autorskie i inne. Trudno 
przecenić znaczenie tego periodyku. 
Jak pisał Jacek Kryszkowski, „Tango” 
wytworzyło […] wystarczający komplet 
sytuacji, jakie przytrafić się mogą każdemu 
preferującemu samodzielne myślenie, 
niezależne od owoców jakie może przynieść 
każda taka inicjatywa. Zwracał uwagę na 
wytwarzane przez „Tango” autentyczne 
nieporozumienie, szczery brak akceptacji 
przez czytelnika. Dostrzegał wartość 
w tym, że kontakty z pierwszymi numerami 
„Tanga” napawały niepewnością, obawą 
i skrępowaniem. Wszystko to pomagało 
także jemu, jako współtwórcy „Tang” na 
określenie własnej indywidualności.

Podczas wykładu zaprezentowane 
zostaną wybrane numery „Tang”. 
Przybliżony zostanie proces ich 
powstawania. Wszystko to pozwoli 
uchwycić znaczenie czasopisma, nie 
tylko dla konstruowania podmiotowości 
poszczególnych sprawców Kultury 
Zrzuty, lecz także dla intensyfikacji 
interpersonalnych relacji.

Dominik Kuryłek (1979) – historyk 
sztuki, kurator, krytyk, adiunkt w Muzeum 
Narodowym w Krakowie, doktorant 
w Instytucie Historii Sztuki UJ. W pracy 
naukowej zajmuje się pojęciem nihilizmu 
w kontekście sztuki polskiej lat 70. i 80. 
W praktyce kuratorskiej zwraca się 
w stronę krytyki instytucjonalnej.

MICHAŁ WOLIŃSKI, Magazyny jako 
wystawy na papierze

Pierwszy numer magazynu „Luxus”, 
powstał w 1981 roku w pracowni we 
wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych, wyłączonej z pracy 

na czas stanu wojennego. „Luxus” był 
pierwszą platformą spotkania artystów, 
którzy później połączyli się w grupę o tej 
samej nazwie. Był to zin produkowany 
odręcznie w małej liczbie egzemplarzy, 
na papierze, który był dostępny w czasie 
cenzury, reglamentowanego dostępu do 
maszyn drukarskich; powstawał m.in. na 
zadrukowanych resztkach z komputerów 
Odra. Referat pozwoli spojrzeć na ten 
moment w kontekście współczesnej 
niezależnej praktyki wydawniczej. 
Głównym punktem odniesienia będzie 
autorski nieregularnie wydawany periodyk 
„Piktogram”, publikowany od 2005 roku. 
Sztuka łączy się w nim ze zjawiskami 
z zakresu architektury, projektowania 
graficznego, muzyki, filmu. Teksty i ciągi 
obrazów nie ulegają w nim prymatowi 
wiodącego tematu, a raczej mieszają się na 
zasadzie wolnych skojarzeń. „Piktogram” 
jest alternatywnym źródłem wiedzy 
o zapomnianych lub zmarginalizowanych 
wydarzeniach z niedalekiej przeszłości, 
oraz o tych bieżących. 

Michał Woliński (1976, Warszawa) – 
kurator i autor tekstów o sztuce 
współczesnej, założyciel i redaktor 
nieregularnika „Piktogram Talking Pictures 
Magazine“, prowadzi w Warszawie 
prywatną instytucję Piktogram/ Bureau 
of Loose Associations. Kurator wielu 
wystaw, m.in. dotyczących lat 80.: Precz 
z alfonsami sztuki! Relacje między sztuką 
a punkiem (z Łukaszem Rondudą), Centrum 
Finansowe, Warszawa 2006; I could Live in 
Afric“ (współpraca: Nicolaus Schafhausen), 
Ursula Blickle Stiftung, Kraichtal-
Unteröwisheim 2009; Witte de With Centre 
for Contemporary Art, Rotterdam 2010; 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa 
2010; BWA Awangarda, Wrocław 2011; 
Knaf/ Koło Klipsa/ Dno, Piktogram/BLA, 
Warszawa 2012, Psychopapier, Piktogram/
BLA, Warszawa 2013. Był redaktorem 
naczelnym magazynów „Fluid” i „Futu”, 
pisał m.in. dla „Artforum”, „Frieze”, 
„Metropolis M”, „Mousse”.

NICK THURSTON, Publishing as 
Praxis

Ten referat przeanalizuje teoretycznie 
wybrane trendy we współczesnej praktyce 
wydawniczej „zrób to sam” na przykładzie 
brytyjskiego wydawnictwa Information 
as Material. Uwzględni przy tym różnicę 
pomiędzy publikacjami nakładem własnym 
(self-publishing) oraz na koszt autora 
(vanity publishing), tryby antyestetyzmu 
i wpływ cyfryzacji, oraz „sieci” na pisanie. 

Trzecia książka Nicka Thurstona Of the 
Subcontract, została opublikowana latem 
2013. Jego twórczość poetycka została 
włączona w wiele antologii, w tym Against 
Expression, (Northwestern UP), oraz The 
Unexpected Guest (Liverpool Biennial & 
A / B Publishing). Wywiady, które zostały 
z nim przeprowadzone, oraz recenzje, 
które napisał dla Afterall (London), 
BOMB (New York) i Iowa Review (Iowa) 
są dostępne w formie drukowanej oraz 
online. Dłuższe eseje krytyczne dla Journal 
of Writing in Creative Practice (Intellect) 
i Writing After Conceptual Art (Toronto UP) 
zostaną opublikowane jeszcze w tym roku. 
Thurston wystawia międzynarodowo, jego 
prace znajdują się w wielu publicznych 
i prywatnych kolekcjach, w tym Van 
Abbemuseum (Eindhoven), Leeds City 
Art Gallery i The Bibliothèque nationale 
de France (Paris). Od 2006 roku jest 
współredaktorem kolektywu wydawniczego 
Information as Material (York), który 
reprezentował jako pisarz rezydujący 
w Whitechapel Gallery w Londynie. 
W 2012 roku zaczął pracę jako akademik na 
University of Leeds w Anglii. Latem 2014 
będzie artystą rezydującym w Irish Museum 
of Modern Art w Dublinie. 

ABSTRAKTY

POLE GRY. 
MAGAZYNY 
I KSIĄŻKI 
JAKO MIEJSCA 
SZTUKI

Muzeum Współczesne Wrocław 
23 maja 2014

Konfer1encja rzuca nowe światło na 
wybrane magazyny i książki artystyczne 
zaistniałe na przestrzeni ostatnich 50 lat 
w Polsce, Wielkiej Brytanii i w Stanach 
Zjednoczonych. Trzy około dwugodzinne 
sesje pozwolą przyjrzeć się sztuce 
prezentowanej pomiędzy okładkami 
publikacji. Pierwsza z sesji wprowadzi do 
tematu książki i magazynu jako miejsca 
sztuki. Omawiane będą takie przykłady, jak 
Le livre (Książka) Stéphane’a Mallarmégo 
oraz założony przez Phyllis Johnson 
magazyn „Aspen”, który ukazywał 
się między 1965 a 1971 rokiem. Jego 

poszczególne numery projektowali czołowi 
przedstawiciele amerykańskiej i brytyjskiej 
sceny artystycznej. Magazyn miał formę 
pudełka, zawierał nagrania dźwiękowe 
i filmowe, teksty i limitowane edycje prac. 
Każdy numer był multimedialny i angażował 
odbiorców w interakcję, wykraczał tym 
samym poza tradycyjne ramy magazynu. 

Sesja druga pozwoli spojrzeć na 
publikacje konsolidujące alternatywną 
scenę artystyczną w Polsce lat 70. Jerzy 
Ludwiński uważał cyrkulację dokumentacji 
sztuki za jeden z kluczowych warunków 
powstania nowego modelu instytucji, która 
funkcjonowałaby na zasadzie pola gry, sieci 
łączącej zaangażowane jednostki. Sztuka 
pojęciowa, katalog i wystawa, zrealizowane 
przez Ludwińskiego w 1970 roku we 
współpracy z Natalią LL i Andrzejem 
Lachowiczem, stanie się punktem wyjścia 
tej sesji. Przedmiotem analizy będzie 
także „Notatnik Robotnika Sztuki” oraz 
publikacje Warsztatu Formy Filmowej, które 
powstawały poza oficjalną siecią produkcji 
i dystrybucji, rozprowadzane były z ręki 
do ręki lub pocztą, aby uniknąć cenzury. 
Wybrane przykłady tworzyli artyści oraz 
osoby zaangażowane w promocję sztuki 
najnowszej, informowały o najświeższych 

pracach, efemerycznych działaniach, 
manifestach i deklaracjach. 

Goście trzeciej sesji podejmą wątek 
niezależnych praktyk wydawniczych 
w kontekście magazynów artystycznych 
lat 80., produkowanych od momentu 
wprowadzenia stanu wojennego. Był to 
czas cenzury, reglamentowanego dostępu 
do maszyn drukarskich, a nawet papieru. 
Magazyn „Luxus” powstawał między innymi 
na zadrukowanych resztkach z komputerów 
Odra. Michał Woliński, kurator i redaktor 
magazynu „Piktogram”, odniesie się do tego 
momentu w kontekście pracy nad własnym, 
autorskim, nieregularnie wydawanym 
periodykiem „Piktogram”, publikowanym 
od 2005 roku. Sztuka łączyła się w nim 
ze zjawiskami z zakresu architektury, 
projektowania graficznego, muzyki 
i filmu. Teksty i ciągi obrazów nie ulegały 
prymatowi wiodącego tematu, a raczej 
mieszały się na zasadzie wolnych skojarzeń. 
Temat współczesnej, alternatywnej praktyki 
wydawniczej rozwinie ostatni gość sesji, 
Nick Thurston, z niezależnego wydawnictwa 
„Information as Material”. 

Sylwia Serafinowicz – kuratorka kolekcji 
Muzeum Współczesnego Wrocław

10.30–10.45 Powitanie gości przez 
Dorotę Monkiewicz, dyrektorkę MWW, oraz 
przez kuratorki wystawy Magazyn „Aspen“ 
1965–1971 Sylwię Serafinowicz i Nayię 
Yiakoumaki

SESJA 1

10.45–11.05 Dr NAYIA YIAKOUMAKI 
(Whitechapel Gallery) – Magazyn „Aspen“ 
1965–1971
11.05–11.35 Prof. SARAH WILSON 
(Courtauld Institute of Art) – Autorzy 
nie umierają nigdy. Mallarmé Barthes’a, 
„Aspen“ Barthes’a 
11.35–12.05 Dr DAVID CAMPANY 
(University of Westminster) – „Praca” 
z magazynami i „prace” dla magazynów: 
prehistoria konceptualnej strony
12.05–12.35 Dr ADAM MAZUR (maga-
zyn „SZUM”) – Polska książka fotograficz-
na. Definicja, zakres i problematyka badań 
12.35–13.00 Dyskusja moderowana przez 
DOROTĘ MONKIEWICZ (MWW)

13.00–14.00 – Przerwa obiadowa 

SESJA 2

14.00–14.20 SYLWIA SERAFINOWICZ 
(MWW) – Sztuka pojęciowa w druku
14.20–14.50 Dr ADAM SOBOTA 
(Muzeum Narodowe we Wrocławiu) – 
Wydawnictwa PERMAFO
14.50–15.10 JAROSŁAW DENISIUK 
(Galeria El) – Co notował „Robotnik 
Sztuki”? O sieciowej funkcji artzinu
15.10–15.40 JÓZEF ROBAKOWSKI – 
Wydawnictwo Warsztat 
15.40–16.00 Dyskusja moderowana 
przez SYLWIĘ SERAFINOWICZ (MWW) 

16.00–16.10 – Przerwa na kawę 

SESJA 3

16.10–16.40 DOMINIK KURYŁEK 
(Muzeum Narodowe w Krakowie) – „Tango“ 
jako „Tymczasowa Strefa Autonomiczna“
16.40–17.10 MICHAŁ WOLIŃSKI 
(Piktogram/BLA) – Magazyny jako 
wystawy na papierze
17.10–17.30 NICK THURSTON 
(Information as Material) – Publikowanie 
jako praxis
17.30–17.50 Dyskusja moderowana przez 
BARTKA LISA (MWW)
18.30 Wernisaż wystaw: Magazyn „Aspen“ 
1965–1971 oraz Stanisław Dróżdż. Pomysły

Konferencja została zorganizowana dzięki 
wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza, 
Polish Cultural Institute w Londynie i British 
Council 
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ABSTRACTS

PROGRAMMEPlayground: 
Magazines and 
Books as Sites 
for Art
Wrocław Contemporary Museum,  
23 May 2014

This conference sheds light on current 
research on the little-examined subject of 
artists’ magazines and books produced 
between 1960 and today in Poland, Great 
Britain and the United States of America. 
The conference will hold three sessions, 
each approximately two hours long. The 
first one will introduce the concept of books 
and magazines as sites for art, and will 
bring to the discussion such examples as 
Stéphane Mallarmé’s Le Livre (The Book) 
and Aspen magazine, founded by Phyllis 
Johnson and published between 1965 
and 1971. In the case of the latter, each 
issue was designed by different leading 
contributors to the American or British art 

scenes. The magazine was published in the 
form of a box, and comprised sound and 
film recordings, texts and artists’ limited 
editions. Consequently, it expanded the 
format of a standard magazine of the time 
by involving audiences in an interactive way. 

The second session will look at a 
network of publications that constituted 
an alternative art scene in Poland in the 
1970s. The exhibition and catalogue 
Concept Art, produced in 1970 by Jerzy 
Ludwiński, Andrzej Lachowicz and Natalia 
LL, will be the starting point for this 
session. Ludwiński, in particular, saw the 
circulation of documents of emerging art as 
a playground for individuals engaged in its 
production and promotion, and as such as 
an important alternative to art institutions. 
This session will also focus on the Art 
Worker’s Notebook, and artists’ publications 
such as PERMAFO newspapers and those 
launched by the Film Form Workshop. They 
were all created beyond official modes of 
distribution, and circulated hand to hand, or 
by post, to avoid censorship. Publications 
included ephemeral actions, statements and 
artists’ manifestos, some of which are now 
considered seminal works of the time. 

Speakers in the third session will look 
at the DIY attitude and self-publishing 
practices in the context of artists’ 
magazines of the 1980s, produced after 
the introduction of martial law. This was a 
period of censorship and extreme shortages 
of art-making materials, including paper. 
Consequently, artists’ publications such 
as Luxus and Tango were made using any 
available materials. Michał Woliński, editor-
in-chief of the Warsaw-based Piktogram 
(established 2005), will comment on how 
this practice influenced this irregularly and 
independently published magazine. Here 
art merges with the fields of architecture, 
graphic design, music and film. Texts and 
series of images are not arranged according 
to theme, but instead loosely associated. 
Finally, the last speaker, Nick Thurston from 
independent publishing house Information 
as Material, will elaborate on the topic of 
self-publishing practices today. 

Sylwia Serafinowicz
Collections Curator, Wroclaw 
Contemporary Museum 

10.30–10.45 Welcome from 
DOROTA MONKIEWICZ, Director 
of Wroclaw Contemporary Museum 
and NAYIA YIAKOUMAKI and 
SYLWIA SERAFINOWICZ, curators of the 
exhibition “Aspen magazine 1965–1971” 

SESSION 1 
 

10.45–11.05 Dr NAYIA YIAKOUMAKI 
(Whitechapel Gallery) / Aspen Magazine: 
1965–1971 
11.05–11.35 Prof SARAH WILSON (The 
Courtauld Institute of Art) / Authors Never 
Die: Barthes’s Mallarmé, Barthes’s Aspen 
11.35–12.05 Dr DAVID CAMPANY 
(University of Westminster) / ‘Working’ for 
Magazines and ‘Works’ for Magazines: a 
Pre-history of the Conceptual Page
12.05–12.35 Dr ADAM MAZUR (SZUM 
Magazine) / Polish Photobook: Definition 
and key research questions 
12.35–13.00 Q & A moderated by 
DOROTA MONKIEWICZ (MWW)

13.00–14.00 Lunch 

SESSION 2 

14.00–14.20 SYLWIA SERAFINOWICZ 
(MWW, The Courtauld Institute of Art) / 
Concept Art in Print 
14.20–14.50 Dr ADAM SOBOTA 
(National Museum in Wroclaw) / 
PERMAFO Publications 
14.50–15.10 JAROSŁAW DENISIUK 
(El Gallery) / What did the Art Worker’s 
Notebook Note Down? On the Networking 
Function of the Art Zine 15.10–15.40 
JÓZEF ROBAKOWSKI / The Workshop 
Publication
15.40–16.00 Q & A moderated by 
SYLWIA SERAFINOWICZ (MWW)

16.00–16.10 Coffee break 

SESSION 3
 

16.10–16.40 DOMINIK KURYŁEK 
(National Museum in Krakow) / Tango as a 
‘Temporary Autonomous Zone‘
16.40–17. 10 MICHAŁ WOLIŃSKI 
(Piktogram/BLA) / Magazines as 
Exhibitions on Paper 
17.10–17.30 NICK THURSTON 
(Information as Material) / Publishing as 
Praxis 
17.30–17.50 Q & A moderated by 
BARTEK LIS (MWW)

18.30 Private view of Aspen Magazine 
1965–1971 and Stanisław Dróżdż: Ideas 

This conference is generously supported 
by The Ministry of Culture and National 
Heritage, the Adam Mickiewicz Institute, the 
Polish Cultural Institute in London and the 
British Council.

SESSION 1

Dr NAYIA YIAKOUMAKI, Aspen 
Magazine: 1965–1971 

Using as a platform the archive exhibition 
Aspen Magazine: 1965–1971, which took 
place at the Whitechapel Gallery, London in 
2012, I will focus on the research behind the 
exhibition and the problematical curation 
of a publication which has now become a 
museological object. 

Elusive of specific definition, Aspen 
Magazine was available by subscription, 
and every issue was a surprise to the 
reader. A radical publication and artistic 
experiment, it proved a commercial failure 
for the publisher Phyllis Johnson, only 
to re-emerge in the 2000s as one of the 
most rare and valuable contemporary art 
magazines of the 20th century. 

Dr Nayia Yiakoumaki is a freelance 
curator and artist born in Athens in 1967. 

Since 2005, Yiakoumaki has held the 
post of Curator, Archive Gallery at the 
Whitechapel Gallery, London. She holds 
a BA and an MA in Photography and in 
2009 she completed a PhD in Visual Arts 
at the department of Curating, Goldsmiths, 
London with the title Curating Archives, 
Archiving Curating. Nayia has lectured 
extensively in higher education in Athens 
and London since 1991. Since 2001 she 
has been co-curator of FeedBack Project 
and co-editor of FeedBack periodical, 
an ongoing publication concerning 
contemporary curating. Nayia is currently 
the Project Manager of the NEON 
Curatorial Exchange, a platform funded 
by NEON (Athens) and coordinated by 
the Whitechapel Gallery, which fosters 
professional relations between emerging 
UK and Greece based curators. 

Recently curated exhibitions: 
Whitechapel Boys (April-September 
2009), John Latham: Anarchive (March-
September 2010), This is Tomorrow 
(September 2010-March 2011), Rothko in 
Britain (September 2011-February 2012) at 
the Whitechapel Gallery, London, Politics 
& Olympics: Ideals and Realities (May – 
September 2012) at Free Word Centre, 
London, Aspen Magazine: 1965–1971 
(September 2011-December 2012), and 
most recently Black Eyes & Lemonade: 
Curating Popular Art (March – September 
2013) and Supporting Artists: ACME’s first 
decade (September 2013 – February 2014) 
at the Whitechapel Gallery. 

Prof. SARAH WILSON, 
Authors never die: Barthes’s 
Mallarmé, Barthes’ Aspen 

The Aspen review is notoriously the first 
place of publication of Roland Barthes’s 
now famous essay ‘The Death of the Author’ 
in a special number devoted to Stéphane 
Mallarmé. What was the genesis of this 
text and the state of play of Mallarmé 
studies when Barthes, the great aesthete, 
took up his pen? Contemporary interest 
in Mallarmé’s Le Livre, Umberto Eco’s 
Opera Aperta and other sources will enrich 
understanding of Barthes’ orchestral 
composition in the alien and spatialised 
context of the ‘review in a box’ with its 
prestigious neighbouring contributions such 
as Marcel Duchamp’s ‘Creative Act’ lecture 
– demonstrating his personal investment at 
a crucial moment of literary paradigm shift

Prof. Sarah Wilson is Professor at the 
Courtauld Institute of Art, University of 
London. Following The Visual World of 
French Theory: Figurations (Yale, 2010), 
Picasso / Marx and socialist realism 
in France, just published by Liverpool 
University Press, goes back to an earlier 
area of her research. During 2012–2013 
she held a Chair of Excellence at the 
Centre for the Cultural History of 
Contemporary Societies at the University 
of Versailles, Saint Quentin, where her 
project ‘Globalisation before globalisation: 
avant-gardes, academies, revolutions’ – 
continuing – intends to rewrite a history 
of modernism and postmodernism to 1989 
with a focus on Paris and its international 
exchanges including its long relationship 
with Eastern Europe, Russia and Asia. At 
the Courtauld Institute she is an active 
member of CCRAC, the Cambridge 
Courtauld Russian Art Centre with a 
remit for contemporary Russian art and 
is again teaching an MA course, ‘Global 
Conceptualism’ (generated in 2011 with 
Professor Boris Groys). She was principal 
curator of Paris, Capital of the Arts, 1900–
1968 (Royal Academy London, Guggenheim 
Bilbao, 2002-3) and Pierre Klossowski 

Whitechapel Art Gallery, 2006, touring to 
Cologne and Paris. A close relationship 
with the Centre Georges Pompidou, Paris 
has extended throughout her career. Sarah 
Wilson was appointed Chevalier des Arts 
et des Lettres, awarded by the French 
government for services to French culture 
in 1997. See www.sarah-wilson.net

Dr DAVID CAMPANY, ‘Working’ 
for Magazines and ‘Works’ for 
Magazines: a pre-history of the 
conceptual page.

In 1954 the photographer Irving Penn 
declared: “For the modern photographer 
the end product of his efforts is the printed 
page, not the photographic print”. By 1964 
his assessment had changed: “The printed 
page seems to have come to something 
of a dead end for all of us.” But while the 
illustrated press began to fade in the light 
of television, it seems vanguard artists 
were expanding their field to take in the 
possibility of the mainstream magazine 
page. This is the context of the ‘Works’ for 
magazines made by artists such as Dan 
Graham and Robert Smithson – pseudo-
journalistic pieces in image and text. 
However, several practitioners who were 
employed by mainstream magazines, 
notably Walker Evans in America, took an 
attitude to their work that was surprisingly 
similar to the conceptual generation. David 
Campany outlines this overlooked ‘pre-
history’ of the conceptual magazine page.

Dr David Campany is a writer, curator 
and artist. He writes mainly about 
photography, art and cinema. His books 
include Art and Photography (Phaidon 
2003), Photography and Cinema (2008), 
Jeff Wall: Picture for Women (2010), 
Gasoline (2013) and Walker Evans: the 
magazine work (2014). He also writes 
for Frieze, Aperture, Art Review, FOAM 
magazine, Source and Tate magazine. 
Recent curatorial projects include a 
show of Walker Evans and the Magazine. 
An Exhibition (MOCAK, Photomonth 
Krakow), Victor Burgin: A Sense of Place 
(AmbikaP3 London, 2013), Mark Neville, 
Deeds Not Words (The Photographers’ 
Gallery London, 2013) and Anonymes: 
Unnamed America in Photography and 
Film (Le Bal Paris, 2010). David has a 
Phd and is Reader in Photography at the 
University of Westminster (London) where 
he teaches at all levels in both photographic 
practice and theory. David is a recipient of 
the ICP Infinity Award for his writings on 
photography.

Dr ADAM MAZUR,  
Polish photobook: definition and 
key research questions

In recent years, the interest in 
photobooks has steadily grown. This 
applies in particular to the Anglo-
American and German-speaking 
universe of photography. Contemporary 
interdisciplinary research and case studies 
(regarding objectivity, or the circulation 
of images and their impact on knowledge, 
alongside artistic and literature-related 
aspects) are related to the current fashion 
for collecting nineteenth-century, twentieth-
century and contemporary photography 
publications. This applies not only to 
interestingly designed artistic books, but 
also to scientific ones, propaganda books 
and those promoting sightseeing. When 
aesthetic values of objects interrelate with 
informative ones, the prices of photobooks 
rise sky high. Current availability includes 
on one hand the most established positions 
on masters of photography, and on the 
other completely unknown books, which 
encourage readers to rethink the Western-
oriented canon. In the context of this 
Wrocław-based conference, Mazur asks 
about the condition and identity of the 
Polish photobook and poses questions such 
as: what is the relationship between Polish 
photobooks and artistic books? What makes 
Polish photobooks different from Swiss, 
Japanese, or South-American photobooks? 
What research problems do they pose? 
How do they depict history? Finally, is the 
artistic potential of those books strong 
enough to capture the attention of Polish 
and foreign researchers? 

Dr Adam Mazur, born in 1977, is a 
critic, art historian and an Americanist, a 
graduate of The Centre for Social Studies 
(IFiS PAN). Between 2005 and 2013 he 
was a lecturer at the University of Social 
Sciences and Humanities in Warsaw. 
From 2013 he has been a lecturer at the 
Faculty of Multimedia Communication 

at the University of Fine Arts in Poznan. 
Between 2002 and 2013 he acted as a 
curator at the Centre for Contemporary Art 
Ujazdowski Castle, where he realized such 
exhibitions as New Documentalists, Red-
eye effect, Schism, World Unrepresented 
amongst others, he also curated multiple 
exhibitions in various institutions in Poland 
and elsewhere. He is also the author, 
amongst others: Historie fotografii w Polsce 
1839 – 2009 [Histories of Photography 
in Poland 1839 – 2009] (2010), Strategia 
pająka [Spider’s Strategy] (2011) and Nowe 
zjawiska w fotografii polskiej po roku 2000 
[New Strategies in the Polish Photography 
after year 2000] (2012). Mazur is an editor 
of exhibition catalogues, was an editor-in-
chief of the magazine Obieg (2004 – 11), 
and since the year 2013 he has been a 
co-author of the magazine Szum. Together 
with Łukasz Gorczyca, he runs the website 
polishphotobook.tumblr.com. 

SESSION 2

SYLWIA SERAFINOWICZ, 
Concept art in print 

This paper will introduce the session. 
It will examine exhibitions from around 
1970, which had considerable impact on 
the aesthetics of publications of conceptual 
art. The exhibition showcasing the projects 
of the Wrocław ‘70 Symposium and a 
summer open-air festival in Osieki were 
the first major displays of documentation 
of ephemeral art and projects, which were 
difficult or impossible to realize in forms 
other than drawing, written concepts or 
photocollage. Concept Art – an exhibition 
and catalogue produced by the Mona 
Lisa Gallery – presented activities from 
Osieki and projects designed specifically 
for the format of a printed page, in the 
form of an accumulation of loose pages. 
This publication was distributed hand 
to hand and by post in an envelope 
designed by Andrzej Lachowicz. It treated 
the relationship between action and its 
documentation in an innovative way, and 
paved the way for other artists’ editions 
of the 70s, such as PERMAFO and Art 
Worker’s Notebook. 

Sylwia Serafinowicz is Collections 
Curator at the Wroclaw Contemporary 
Museum. She is a PhD candidate at the 
Courtauld Institute of Art and is a regular 
contributor to Artforum magazine. Her 
research considers the relationship 
between documentary photography and 
other art media in the People’s Republic 
of Poland between 1965 and 1975. 
As a curator of exhibitions and public 
programmes, she has collaborated with the 
Institute of Contemporary Arts in London, 
Whitechapel Gallery, Courtauld Institute 
of Art and Muzeum Sztuki in Lodz. She is a 
member of Ph: The Photography Research 
Network, based in London, and AICA UK. 

Dr ADAM SOBOTA, 
PERMAFO publications

The PERMAFO Gallery artistic 
collective, established in 1970 and 
functional until 1981, drew attention in part 
due to its unusual form of publishing. The 
group members (Zbigniew Dłubak, Natalia 
Lach-Lachowicz, Andrzej Lachowicz, 
Antoni Dzieduszycki) questioned all 
stereotypes concerning art, blurring the 
boundaries between the original and 
the copy, the creative process and the 
final artistic result, theoretical reflection 
and visual sensation. The Gallery used 
various forms of communication, including 
printed materials sent by post. What was 
characteristic about it was the gallery logo, 
the bright yellow color of their covers, and 
the use of the most simple materials and 
techniques. The main types of PERMAFO 
publications were the book, including 
some made in a miniaturized format, which 
contained illustrations and texts, and the 
so-called PERMAFO Newspapers, which 
consisted of sheets of paper folded like 
an accordion and printed on both sides. 
Another characteristic feature was the use 
of grey envelopes with black inscriptions 
used to send out invitations and other 
materials. The publications informed 
readers about the actions of the group 
members and other Polish and foreign 
artists that used post-conceptual strategies 
connected to new media, action art, and 
reflections on the concept of art. Adam 
Sobota’s paper casts more light on the 
conditions in which these publications were 
created and their sources of inspiration

Dr Adam Sobota holds a doctorate in 
the humanities. He has been working at 
the National Museum in Wrocław since 
1973, and is currently responsible for 
the art photography collection. He has 
been lecturer in new media art at various 
universities (presently at the Academy 
of Fine Arts and Design in Wrocław). He 
has curated exhibitions and written texts 
on the history of Polish photography and 
contemporary art. His most significant 
publications include Fotografia – historia 
i sztuka. Katalog zrów fotografii Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu [Photography: 
History and Art. Catalog of the photography 
collection of the National Museum in 
Wrocław] (Wrocław 2007); Szlachetność 
techniki – artystyczne dylematy fotografii 
w XIX i XX wieku [The Noble Technique: 
Artistic Dilemmas in Photography in the 
19th and 20th Century] (Warsaw 2001); 
Konceptualność fotografii [Conceptualism 
of Photography] (Bielsko-Biała 2004). He 
has also written numerous critical texts for 
journals and magazines. 

Jarosław Denisiuk, What did the Art 
Worker’s Notebook note down? On 
the networking function of the art zine

The Art Worker’s Notebook was 
published on an irregular basis from 1972 
to 1973, between Fourth Spatial Forms 
Biennial Convention of Dreamers and the 
Fifth Spatial Forms Biennial – Cinema 
Laboratory. The fifth and last issue of 
the magazine was also the catalogue 
of the Fifth Spatial Forms Biennial. 
The Art Workman’s Notebook, edited by 
Gerard Kwiatkowski, the founder of the 
El Gallery, was a unique project. It was 
a truly grassroots initiative of a group 
of enthusiasts without any support from 
official authorities. It was printed on low-
quality paper on a duplicator and it retained 
the informal and novel character of a zine. 
It was intended to serve as a platform for 
the lively exchange of thoughts on art and 
the presentation of artists’ attitudes. The 
Art Worker’s Notebook consolidated the 
conceptual art movement in Poland. Many 
renowned artists and art critics presented 
their programs in its pages, including 
Jerzy Ludwiński, Jerzy Rosołowicz, 
Zofia Kulik, and Andrzej Kostołowski. 
The zine also featured original linguistic 
art works by Janusz Haka, Paweł Duda, 
Romuald Kutera, Ewa Partum’s Active 
Poetry and Andrzej Partum’s Principles of 
Monodic Art. It was not only a collection 
of commentaries, opinions and essays 
pertaining to the undertakings of the Polish 
contemporary art community in the early 
1970s – but became an artistic creation in 
its own right. 

Jarosław Denisiuk was born in 1973 
in Elbląg. He studied Art History under 
Professor Piotr Piotrowski at the Adam 
Mickiewicz University in Poznań and 
Business Administration at Koźmiński 
University. He has been connected with the 
El Gallery in Elbląg since 1999; since 2008 
as Director. He is a member of the Elbląg 
Association of Authors. He has written 
several dozen critical texts in the “TygiEL” 
quarterly. His major publications include 
Od Laboratorium Sztuki do Centrum Sztuki 
[From Art Laboratory to Art Center] (Elbląg 
2002); Otwarta Galeria. Przewodnik po 
formach przestrzennych [The Open Gallery. 
A Guide to Spatial Forms] (Elbląg 2007); 
Notatnik Robotnika Sztuki 1972–1973 [Art 
Workman’s Notebook 1972–1973] (Elbląg 
2008), Elbląg konceptualny [Conceptual 
Elbląg] (Elbląg 2010). 

JÓZEF ROBAKOWSKI, 
The ‘Workshop’ Publication

We rewrote the history of expanded 
film. Each of us prepared texts concerning 
the problems of multimedia gestures. The 
first publication was completed in 1974. 
We probably based our way of collecting 
materials on Gerard Kwiatkowski’s Art 
Workman’s Notebook. We shared its 
openness of form. We published texts, 
conceptual outlines, expanded scores, 
reproductions of works, film stills, brief 
reviews of films’ structures. It was all 
done at our own expense. We published 
seven magazines. They were translated 
into English. They recapitulated the sum 
of our knowledge and style of work. Today 
they are interpreted as indicative of the 
analytic trend in Polish art. The Torino-
based CENTRO DI used to give us their 
publications on conceptual art in exchange 
for our magazines. The Kontakt Gallery 
from Amsterdam disseminated our ideas 
on art in Western Europe. Our publications 

reached many art centres, testifying to 
the international scope of our activity. 
As a result, in the 1970s the Film Form 
Workshop actively participated in some 
of the most significant media art events 
in Kassel, Paris, London, Budapest, New 
York, Amsterdam, Knokke-Heist, Vienna, 
Edinburgh and Essen.

Józef Robakowski is an artist, 
art historian, filmmaker, creator of 
photographic series, video, installations, 
drawings, objects, conceptual projects and 
initiator of many events and multimedia 
artistic actions. He owns and curates the 
Exchange Gallery. He was born on 20 
February 1939 in Poznań. He studied Art 
History and Museology at the Department 
of Fine Arts of the Mikołaj Kopernik 
University in Toruń, he also completed a 
degree at the Direction of Photography 
Department of the Film, Television and 
Theatre State Academy in Łódź, where he 
lectured from 1970 to 1981, becoming head 
of the Photography and Visual Advertising 
Department. He resumed his academic 
work there in 1995, and currently runs the 
multimedia actions studio. He co-founded 
many experimental art groups, including 
OKO (1960), STKF PĘTLA (1960–1966), 
ZERO-61 (1961–1969), KRĄG (1965–1967), 
the Film Form Workshop (1970), and the 
Television Creative Group Station “Ł” 
(1991–1992).

SESSION 3

DOMINIK KURYŁEK, “Tango” as 
a Temporary Autonomous Zone

As part of the movement Kultura Zrzuty 
[Chip-in Culture], which operated across 
Poland in the 1980s, artefacts were 
created that fostered the development of 
a non-hierarchical space in which no form 
of creative action, artistic or non-artistic, 
was dominant. From the point of view of 
Bourriaud’s relational aesthetics, one can 
conclude that the participants of the Kultura 
Zrzuty movement managed to establish 
temporary autonomous zones, to borrow 
from Hakim Bey’s terminology. They 
constantly redefined the area of unfettered 
action and contact between individuals 
who developed their creative potential in all 
conceivable ways. Among those temporary 
autonomous zones was Tango magazine, 
which was collectively created by the 
members of the Kultura Zrzuty. Nine issues 
of the magazine were published between 
1983 and 1986. They contained visual 
works, manifestoes, interviews and original 
texts. The significance of this publication 
is hard to overstate. As Jacek Kryszkowski 
put it, Tango managed to create a set of all 
the situations that can conceivably happen 
to any independently thinking individual, 
irrespective of the results borne by such 
an initiative. He emphasised the genuine 
lack of understanding that Tango brought 
about, and readers’ honest rejection of 
the magazine. Its value stemmed from the 
fact that contact with the first issues of 
Tango triggered anxiety, uncertainty and 
inhibitions. All of it helped him, as one of 
the magazine’s co-creators, to define his 
own individuality.

During the lecture, selected issues 
of Tango will be presented and the 
process of their creation discussed. It 
will help to understand the significance 
of the magazine, not only in shaping the 
individuality of Kultura Zrzuty members, 
but also in intensifying their interpersonal 
relationships. 

Dominik Kuryłek (b. 1979) is an art 
historian, curator, critic, research associate 
at the National Museum in Cracow and 
PhD student at the Institute of Art History. 
In his academic work he is interested in the 
notion of nihilism in Polish art of the 1970s 
and 1980s. In his curatorial practice he 
gravitates towards institutional critique.

MICHAŁ WOLIŃSKI, Magazines as 
exhibitions on paper

After the introduction of Martial Law in 
Poland in 1981, state cultural institutions 
were closed. When they reopened, artists 
boycotted them. There were no private 
galleries in the People’s Republic of 
Poland. While renowned artists of the 
older generation could afford a temporary 
period of “inward emigration”, younger 
ones were looking for ways to vent their 
creative energy. That is when the search 
for alternative spaces and exhibition 
models began. Art was shown in private 

spaces (flats, studios), public ones (in 
the form of graffiti, happenings) and in 
churches (which retained their autonomy 
from the communist regime). Temporary 
autonomous zones emerged in abandoned 
buildings or places that were supervised 
by universities. Art zines were made, and 
they also became an alternative mode of 
“art distribution” (we must bear in mind 
that in those days all publications and press 
distribution were strictly controlled). That 
was the context in which the young artists 
who studied at the State Higher School of 
Plastic Arts in Wrocław decided to create 
Luxus, which was first a magazine and later 
an artistic collective.

In the early 2000s, when Poland had 
already undergone political transformation 
and opened itself to the world and the world 
opened itself to Poland, a new period of 
searching for non-institutional grassroots 
models of art’s functioning in the new 
socioeconomic context began. That is when 
Piktogram emerged. On the one hand, it 
was an irregularly published magazine, 
which featured essays, interviews and 
texts based on archival research, as well 
as series of pictures that had been found 
by chance, never shown before, forgotten 
or – on the contrary – created by artists 
especially for that occasion. It was also a 
special space for curators who wished to 
organize exhibitions outside institutions, in 
carefully selected places.

This paper will examine these two 
operational models, each determined by 
different political and economic conditions.

Michał Woliński (b. Warsaw, 1976) 
is a curator, writer on contemporary art 
and the founder and editor-in-chief of 
Piktogram Talking Pictures Magazine. He 
runs the Warsaw-based private institution 
Piktogram/Bureau of Loose Associations. 
He has curated numerous exhibitions, 
among them Precz z alfonsami sztuki! 
Relacje między sztuką a punkiem [Down 
with the Art Pimps. Art-Punk Relations] (with 
Łukasz Ronduda), Centrum Finansowe, 
Warsaw 2006; I Could Live in Africa (with 
Nicolaus Schafhausen), Ursula Blickle 
Stiftung, Kraichtal-Unteröwisheim 2009, 
Witte de With Centre for Contemporary Art, 
Rotterdam 2010; Museum of Modern Art, 
Warsaw 2010, BWA Awangarda, Wrocław 
2011; Knaf/ Koło Klipsa/ Dno, Piktogram/
BLA, Warsaw 2012, Psychopapier, 
Piktogram/BLA, Warsaw 2013. He was 
editor-in-chief of Fluid and Futu magazines, 
and has written for Artforum, Frieze, 
Metropolis M and Mousse.

NICK THURSTON, Publishing as 
praxis

This paper will consider some of 
the trends in contemporary British DIY 
publishing using as a point of reference the 
publications of Information as Material. It 
will discuss such issues as the difference 
between self – and vanity publishing; the 
effects of digitization; and the kinds of anti-
aesthetics currently employed. 

 
Nick Thurston (b.1982) is the author 

of three books as well as numerous 
journal articles and artists’ pages; and 
co-author of two pocketbooks. His 
print and sculptural works are held in 
public and private collections around 
Europe including the Van Abbemuseum 
(Eindhoven), Leeds City Art Gallery and 
The Bibliothèque nationale de France 
(Paris). His bookworks are collected by the 
V&A (London), Tate (London) and MoMA 
(New York) amongst other institutions; 
and since 2006 he has been Co-editor of 
the independent artists’ book publishing 
imprint Information as Material (York), 
with whom he was Writer in Residence 
at the Whitechapel Gallery (London) 
2011–12. He has exhibited in shows at 
Denver Museum of Contemporary Art, Les 
Halles (Porrentruy), Toulouse Museum of 
Contemporary Art, The Laurence Sterne 
Museum (Coxwold), Whitechapel Gallery 
(London) and Bury City Art Gallery, among 
others. His commissioned interviews 
and reviews for periodicals like Afterall 
(London) and BOMB (New York) can be 
found online. His poetic writings have been 
anthologised in collections like Against 
Expression (Northwestern UP) and The 
Unexpected Guest (Liverpool Biennial & A / 
B Publishing), and several critical writings 
will be published over the coming year in 
volumes like Writing After Conceptual Art 
(Toronto UP). He is an academic at the 
University of Leeds and his latest book, Of 
The Subcontract, was published in summer 
2013.
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ASPEN, VOL. 1, NO. 1, 1965 Nine 
unnumbered items, including 
advertisements folder. Designed by 
George Lois, Tom Courtos, and Ralph 
Tuzzo. Published 1965 by Roaring 
Fork Press, NYC. 

1. Box. Black hinged box, 
31.4 × 23.7 × 1.7 cm, printed with large letter 
A. Contains eight pieces. 

2. Our Ad Gallery. A black folder, 
30.5 × 23 cm. Encloses a color booklet, 
36pp, 20 × 21.02 × 0.3 cm, about IBM’s 
pavilion at the New York World’s Fair; 
a color booklet, 26pp, 22.1 × 10 cm, 
for Fabergé “Make-Op” cosmetics; 
a subscription form for Aspen, 
8.9 × 15.2 cm; a color sheet for Grant’s 
scotch, 30.4 × 22.8 cm; a folded color sheet 
for Xerox, 28.1 × 42.5 cm; a black and white 
sheet for Adele Simpson, 29.6 × 22.2 cm 
(not on display); a green and white 
sheet for the Seven Arts Book Society, 
29.1 × 22.6 cm (not on display). 

3. The Hide-and-Seek Bird of the 
Timberline. Timothy Thomas and Tony 
Gauba on the white-tailed ptarmigan, 
30.5 × 23 cm. 

4. Letter from Phyllis Johnson. A letter 
to subscribers from publisher Phyllis 
Johnson, 28 × 21.5 cm. 

5. Ski-Roaming, Lift-Shunning, 
Mountain-Touring. Denis Higgins and John 
Henry Auran on the pleasures of cross-
country skiing, 30.5 × 22.8 cm. 

6. A Sanctuary for Deer, Peacocks, 
and People. Peggy Clifford visits Stillwater 
ranch, home of architect-planner Frederic 
Benedict, 30.5 × 22.8 cm. 

7. Jazz: A Cool Duel. Three 
perspectives on jazz, from three active 
musicians: “In Praise of Dixieland” by 
Freddie Fisher; “In Defense of Latter-Day 
Jazz” by Jon Hendricks; “In Explanation of 
All Jazz” by Chuck Israels; 31.1 × 22.8 cm. 

8. Two sides of jazz. Flexi-Disc 
Phonograph recording. Side A: “St. James 
Infirmary Blues” performed by Peanuts 
Hucko, Yank Lawson, Clancy Hayes, Lou 
Stein, Lou McGarrity, and Morey Field, 
taped at the 1964 Aspen Jazz Party. Side B: 
“Israel” by the Bill Evans Trio, from Verve 
8613, “Bill Evans Trio ‘65”; 18.5 × 17.5 cm. 

9. Configurations of the New World. 
Extracts from thirteen papers presented 
at the 15th annual International Design 
Conference in Aspen. Includes excerpts 
from “Implications of Population Changes” 
by Philip M. Hauser; “New Technologies 
and Institutional Change” by Robert G.W. 
Theobald; “The Human Imagination in the 
New Age” by Rev. William F. Lynch; “To 
Build Is Everything or Nothing Is Built” by 
Konrad Wachsman; “Columbia – A Garden 
to Grow People” by James W. Rouse; “The 
Victory of Technique over Content” by Jan 
C. Rowan; “The New Conservation Can 
Succeed” by Stewart L. Udall; “The New 
Scale” by Arthur Drexler; “Lausanne 1964 
Exposition – An Experiment in Planning” 
by Peter Blake; “U.S. – Us” by George 
Nelson & Co.; “The Interrelationships 
between Ethics and Power in Design” by 
Philip Rosenthal; “The New Motivations of 
Leadership in Industry” by David Finn and 
“Urban Transportation in Perspective” by 
Martin Wohl; 30.5 × 22.8 cm. 

ASPEN, VOL. 1, NO. 2, 1966 
Seven unnumbered items; no 
advertisements. Designed by Frank 
Kirk, with Tony Angotti. Published 
1966 by Roaring Fork Press, NYC. 

1. Farewell to a Canyon. The demise 
of Glenwood Canyon, documented by an 
anonymous author, 15.5 × 12.1 cm. 

2. The Robert Murrays. A visit with the 
residents of a simple, site-friendly mountain 
home, by Pegggy Clifford. 

3. Box. White hinged box, 
32.4 × 24.9 × 1.7 cm. Contains six pieces. 

4. The Young Outs vs. The 
Establishment. Seventeen excerpts from 
papers presented at the Aspen Film 
Conference. “Film: The Andromeda of 
the Arts” by Lionel Trilling; “If We Have 
to Bury You” by Stanley Hirsin; “Advice 
from Abby” by Abby Mann; “Crossroads: 
To Mold the Higher Taste or Pander to the 
Lowest” by Norman Corwin; “The View 
from the Front Office” by Robert Blumofe; 
“The Role of the Audience” by James Blue; 
“Renascence in a Youthful Medium” by 
Arthur Knight; “It’s Not What You Put In, It’s 
What You Leave Out” by John Burchard; 
“The Old Question” by David T. Bazelton; 

“The Task of All of Us” by Robert Osborn; 
“The Maysles Method” by Albert and David 
Maysles; “How Do You Say ‘I Love You’” 
by Jean Renoir; “It’s Not All Bright Lights 
and Fan Clubs” by Caroll Baker; “Feeling 
Guilty at Times” by Eva Marie-Saint; “Rx 
– Go See a Film” by Dr. Karl Meninger; 
“One Needs a Poet” by Jack Garfein and 
“The Frontiers of Film” by Richard Dyer 
MacCann; 15.6 × 12.1 cm. 

5. Scriabin: Again and Again. 
Faubion Bowers on the work and life of 
Russian composer Alexander Scriabin, 
15.2 × 12.1 cm. 

6. Works by Alexander Scriabin. 
Phonograph recording. Performed by 
Daniel Kunin. Recorded by Aspen Magazine 
March 23, 1966, at Steinway Hall. Side A: 
“Prelude E Major, Op. 11, No. 9”; “Prelude 
G Flat Major, Op. 11, No. 13”; “Prelude D 
Flat Major, Op. 11, No. 15”; “Tenth Sonata” 
.Side B: Continuation of “Tenth Sonata”; 
20.3 cm. 

7. Ski Racing: Edging the Possible. 
Martin Luray on the mystique of downhill 
skiing, 14.5 × 12 cm. 

ASPEN, VOL. 1, NO. 3, DECEMBER 
1966 Eleven items, all but two of 
them numbered (items 9 and 10 
unnumbered in the original), plus 
loose advertisements. Designed 
by Andy Warhol and David Dalton. 
Published December 1966 by Roaring 
Fork Press, NYC. 

1. Box (reverse). Hinged box, 
31.2 × 23.3 × 1.8 cm. Imitates a brand-name 
detergent box on front and back. An ad for 
Verve Records is printed inside the bottom. 
Contains sections 2 through 11, and ads. 

2. Music, Man, That’s Where It’s At. 
Folder, 29.2 × 22.2 cm, enclosing items 3 
through 6; resembles a contemporary press 
kit for a rock and roll band. 

3. The View from the Bandstand: 
Life Among the Poobahs. The Velvet 
Underground’s Lou Reed on rock and roll 
music, 27.9 × 21.5 cm. 

4. The View from the Critic’s Desk: 
Orpheus Plugs In. New York Times critic 
Robert Shelton on rock and roll music, 
27.9 × 21.5 cm. 

5. The View from the Dance Floor: “...
it’s - the - on-ly - ra-dio - sta-tion / that’s - 
ne-ver - off - the - air.” Bob Chamberlain on 
rock and roll music, 27.9 × 21.5 cm. 

6. Peter Walker / John Cale. 
Phonograph recording. Side A: “White 
Wind” by Peter Walker, musical director 
for Tim Leary’s touring psychedelic 
celebra-tion. Side B: “Loop” by John 
Cale, of the Velvet Underground. Loop is 
a clever exercise for guitar and feed-back 
that curves back on itself in two ways: the 
final groove in the record is continuous, 
repeating endlessly, and if you restart the 
recording you will find that the closing, 
endlessly repeating riff leads off the record 
too; 19.5 × 18.5 cm. 

7. Homeward Bound: The Rand House. 
Profile of a rustic, owner-built home, 
and its residents, by Bob Chamberlain; 
17.5 × 22.5 cm. 

8. Twelve Paintings from the Powers’ 
Collection. Twelve cards in a yellow 
envelope (15.6 × 22.1 cm) reproducing 
artworks in the collection of John G. 
Powers, annotated with comments by 
the artists and the collector. The cards 
(14.8 × 21.6 cm): “Lanai” by James 
Rosenquist; “Intake” by Bridget Riley; 
“AA-D” by Gerald Laing; “Varoom” by 
Roy Lichtenstein; “Mach II” by Kenneth 
Noland; “200 Campbell Soup Cans” by 
Andy Warhol; “Ghost Telephone” by Claes 
Oldenburg; “Reuben (As the Mississippi 
Flows Down to the Sea)” by Larry Poons; 
“Black Map” by Jasper Johns; “Woman” 
by William de Kooning; “Vertical Waves” 
by Charles Hinman; and “Wheel Men” by 
Ernest Trova. 

9. Underground movie Flip Book. 
Snippets from Jack Smith’s “Buzzards 
Over Bagdad” and Andy Warhol’s “Kiss”, 
7 × 15.2 × 0.4 cm. 

10. Ten Trip Ticket Book. Resembling 
a book of tickets, 7.6 × 14.4 × 0.4 cm, 
excerpts from fourteen papers presented 
at the Berkeley Conference on LSD. 
Contents: “Users and Abusers of LSD” 
by Richard Blum; “We Are All One” by 
USCO; “Adverse Reactions to LSD” by 
William Frosch; “A Descriptive Approach 
to the Psychedelic Experience” by Rolf 
von Eckartsberg; “Stability and Change in 
Human Intelligence and Consciousness” 

by Frank Barron; “LSD: Implications for 
Law Enforcement” by Joseph D. Lohman; 
“The Role of Psychedelics in Shamanism, 
Witchcraft, and the Vision Quest” by 
Michael Harner; “LSD and the Art of 
Conscious Living” by Richard Alpert; “LSD 
and the Dying Patient” by Eric Kast; “LSD 
Therapy of Alcoholism” by Abram Hoffer; 
“The Significance of Artificially Induced 
Religious Experience” by Huston Smith; 
“Therapeutic Uses of Ibogaine” by Claudio 
Naranjo; “The Myth About Psychedelic 
Drugs” by Paul Lee; “The Molecular 
Revolution” by Timothy Leary. 

11. The Plastic Exploding Inevitable. The 
Warhol Factory’s one-shot underground 
newspaper, 42.7 × 28.8 cm. Includes: “The 
Silver Scum” by Ronald Tavel; “The Terror 
and Desperation of ‘Chelsea Girls’ Is a Holy 
Terror” by Jonas Mekas; “Slum Goddess” 
from the East Village Other; “Hustling 
for Army Health Razor Blades & Bomb, 
Drop Yuk Yuk” by Gerard Malanga; “Allen 
Ginsberg on political action” from the East 
Village Other; “Bobby, and Barbie and 
Ken in the Cat’s Pink Mouth” by Patricia 
Oberhaus from the Berkeley Barb; “EVO 
Freakout” by John Wilcock; “What Is Joint 
Art?” from the LA Free Press. 

12. Advertisements. 5 loose sheets. 
Includes a black and white sheet for 
Paraphernalia, 29.2 × 21.6 cm; a black, 
red and white sheet for Guild Musical 
Instruments, 22.8 × 30.5 cm (not on 
display); a black, brown and white pamphlet 
for Vanguard Records, 21.1 × 9.2 cm, folded 
vertically into fourths (not on display); 
a poster for Fladell, Winston, Pennette, 
58 × 40.3 cm, folded into quarters (not 
on display); subscription form for Aspen, 
26.8 × 21.6 cm, folds to make its envelope 
(not on display).

ASPEN, VOL. 1, NO. 4, SPRING 
1967 Nine numbered items, including 
advertise-ments folder. Designed by 
Quentin Fiore. Published Spring 1967 
by Roaring Fork Press, NYC. 

1. Box. Hinged box 31.2 × 23.4 × 1.8 cm. 
Illustrated with a circuit board, with 
wraparound text continuing inside the box. 
Contains sections 2 through 9. 

2. The Medium Is the Massage. Poster-
sized mosaic of pages from “The Medium 
Is the Massage” by McLuhan and Quentin 
Fiore, 19.1 × 29.3 cm. 

3. The TV Generation. Poster of a color 
photo taken at the Tribal Stomp at San 
Francisco’s Avalon Ballroom, 38 × 55.9 cm. 
Text on reverse side: “New Mix for New 
Mex” by Grace Glueck; “Interview with 
Allen Cohen” (excerpt) by Ed Ward and 
“Article from Inner Space” (excerpt) by 
Dropper Ishmael. 

4. Diary: How to Improve the World 
(You Will Only Make Matters Worse). 
Random observations by John Cage, 
89.8 × 29.2 cm. 

5. The Electronics of Music. Essay on 
electronic music by Faubion Bowers and 
Daniel Kunin, 20.3 × 20.3 cm. 

6. A Recorded Sampler of Electronic 
Music. Phonograph recording. Side A: 
“Electronic Study #3 in Memoriam Edgar 
Varese” by Mario Davidovsky. Side B: 
“Horn” by Gordon Mumma; 19.5 × 18.5 cm. 

7. The Braille Trail. Bob Lewis and 
Alfred Etter describe a nature trail for the 
blind, 15.2 × 22.9 cm. 

8. Psycles. Excerpts from The 
Bikeriders, Danny Lyon’ book about 
the Chicago Outlaws motorcycle club. 
Prefaced by a meditation on motorcycling 
by Bob Chamberlain, 27.6 × 11.7 cm. 

9. Advertisements. A magenta folder, 
29.8 × 45 cm, with wraparound text in 
white. Encloses a green and white pamphlet 
for the Aspen Music Festival, 22.7 × 9.7 cm, 
folded vertically into fourths; a folded 
sheet for the Sierra Club, 21.5 × 27.9 cm 
(display on The TV Generation poster); 
a color booklet from United Airlines, 
16pp, 13.1 × 18 cm; a sheet for MGB autos, 
21.6 × 28 cm, printed on both sides; 
a color booklet for Remy Martin, 8pp, 
13.3 × 9.7 cm; a color pamphlet for Gordon’s 
cocktails, 15.2 × 7.6 cm, accordion-folded 
vertically into sixths; a blue, red, and white 
card for St. Raphael aperitif, 15 × 8.3 cm; 
a newsletter from Something Else Press, 
27.8 × 21.6 cm, folded once to make four 
pages; subscription form for Aspen, 
27 × 22.5 cm, folds to make its envelope.

ASPEN, NO. 5+6, FALL 1967 
Twenty-eight numbered items, 
including advertisements folder. 
Edited and designed by Brian 
O’Doherty, art direction by David 
Dalton and Lynn Letterman. 
Published Fall-Winter 1967 by 
Roaring Fork Press, NYC. 

1. Box. Two-piece box, 
20.3 × 21 × 5.2 cm; 10.4 × 21 × 5.2 cm. White 
box of two nearly identical halves, title 
on side in inconspicuous type. Contains 
sections 2 through 28. 

2. Contents. Editor’s description 
of items included with this issue, 
20.3 × 20.3 cm. 

3. Three Essays. Essays with post-
modern perspectives. “The Death of the 
Author” by Roland Barthes; “Style and 
the Representation of Historical Time” 
by George Kubler and “The Aesthetics of 
Silence” by Susan Sontag, 20.2 × 20.2 cm. 

4. Beckett / Gabo & Pevsner. 
Phonograph recording. Side A: Samuel 
Beckett’s “Text for Nothing #8” (1958) 
read by Jack MacGowan. Side B: “The 
Realistic Manifesto” (1920) by Naum Gabo 
and Noton Pevsner, read by Naum Gabo; 
20.3 cm. 

5. Burroughs / Robbe-Grillet. 

Phonograph recording. Side A: “Nova 
Express” (1964) by William Burroughs, 
excerpts read by the author. Side B: 
Jealousy (1957) by Alain Robbe-Grillet, 
excerpt read by the author. Translation of 
side B in item 23; 20.3 cm. 

6. Feldman / Cage. Phonograph 
recording. Side A: The King of Denmark, by 
Morton Feldman, realized by Max Neuhaus 
in 1967. Side B: Fontana Mix-Feed, Nov. 
6, 1967, by John Cage, realized by Max 
Neuhaus. Score of side A in item 20. Score 
of side B in item 21; 20.3 cm. 

7. Maze model (containing items 8–11, 
25–27). 

8. Merce Cunningham. Phonograph 
recording. Side A: “Space, Time and 
Dance” (1952) by Merce Cunningham. Side 
B: “Further Thoughts” (1967), an interview 
with Merce Cunningham; 20.3 cm. 

9. Duchamp / Huelsenbeck. 
Phonograph recording. Side A: “The 
Creative Act” (1957), Some texts from 
“A L’Infinitif” (1912–1920) by Marcel 
Duchamp. Side B: Four poems from 
“Phantastiche Gebete” (1916) by Richard 
Huelsenbeck; 20.3 cm. 

10. The Russian Desert: A Note on the 
State of Our Knowledge. Douglas MacAgy 
on Russian art history, 20.3 × 20.3 cm. 

11. Conditionnement by Michel Butor. 
Reverse side: Repair. A poem by Michel 
Butor, translated by Michael Benedikt; 
20.4 × 20.3 cm. 

12. Poem, March 1966. Conceptual 
poetry by Dan Graham, 20.3 × 20.3 cm. 

13. Serial Project #1. Description of an 
installation at Dwan Gallery by Sol Lewitt, 
20.2 × 23.3 cm. 

14. Seven Translucent Tiers. A grid 
study in three dimensions by Mel Bochner, 
20.3 × 20.3 cm. 

15. Structural Play #3. Description of 
a performance piece by Brian O’Doherty, 
20.4 × 20.4 cm. 

16. The King of Denmark. Part of 
a musical score by Morton Feldman, 
recording at item 6, 20.3 × 20.3 cm. 

17. Fontana Mix. Musical score by John 
Cage; recording at item 6, 20.3 × 20.3 cm. 

18. Drawings for The Maze. Illustrates 
and describes a model by Tony Smith, 
included in this issue. Its eight pieces are 
numbered items 7 through 11 and 25 through 
27; 20.3 × 20.3 cm. 

19. Translation of Jealousy (Recorded 
excerpt). A translation by Richard Howard 
of the excerpt read by Robbe-Grillet on 
item 5, 20.3 × 20.3 cm. 

20. Four Films by four Artists. Reel of 
super-8 film, comprising four film clips: 
“Rhythm 21” by Hans Richter; “Lightplay” 
(excerpt) by Laszlo Moholy-Nagy; “Site” 
(excerpt) by Robert Morris & Stan 
VanDerBeek; and “Linoleum” (excerpt) by 
Robert Rauschenberg. Included in some 
copies in lieu of the film spool was a note 
from the publisher promising that the reel of 
film would be mailed separately. 

21. Advertisements/Advertisements. 
Folder, 20.2 × 20.4 cm, enclosing a sheet 
for Artforum, 20.4 × 20.3 cm; sheet for from 
Wesleyan University Press advertising John 
Cage’s “Silence” and “A Year from Sunday”, 
18 × 19.6 cm; a checklist of Something Else 
Press books and Great Bear pamphlets, 
27.9 × 21.5 cm; a die-cut, color brochure 
for Bolex super-8 projectors, 15.3 × 7.7 cm; 
subscription form for Aspen, 18.4 × 13.9 cm, 
folds to make its envelope; green, black, 
and white Aspen renewal order form, 
12.4 × 18.7 cm, with perforated detachable 
envelope. 

ASPEN, NO. 6A, WINTER 1968–
1969 Fifteen items, all but one of 
them numbered (item 4 not numbered 
in the original); no advertisements. 
Edited by Jon Hendricks. Published 
Winter 1968–69 by Roaring Fork 
Press, Inc. 

1. 1 Envelope. Printed mailing 
envelope, 26.6 × 18.8 cm. Designed by 
Ralph Ortiz. 

2. Peace Object. Notes and collage 
by Lil Picard, dated 20 October 1967, 
21.1 × 18 cm. 

3. Sky/Change. Notes on a projected 
sky environment by Geoffrey Hendricks, 
dated Fall 1967, 21.6 × 17.8 cm. 

4. No. Notes for an event arranged 
by Kate Millett for performance at Judson 
Gallery on 21 October 1967, 21.1 × 18 cm. 

5. Push and Pull: A Furniture Comedy 
for Hans Hoffman. Description and notes 
for a performance by Allan Kaprow, 
21.6 × 17.7 cm. 

6. Program Notes for “Soft 
Transformations”. Notes for an evening 
of performance art with Nam June Paik, 
Charlotte Moorman, Takahiko Iimura 
and others, and films by Jud Yalkut 
in cooperation with Nam June Paik, 
13.9 × 21.4 cm. 

7. The Diagram of Projection of “White 
Calligraphy.” Notes for a performance by 
Takahiko Iimura at the Judson Gallery, 
October 1967, 21.2 × 14 cm. 

8. Descriptive letter of our summer 
in Easthampton. A letter from Ken Jacobs 
to John Hendricks of Judson Gallery, 
describing a film experiment, 21.8 × 14 cm. 

9. Al Hansen * Viking Dada * 3rd 
Rail (New York City) Oct. 5, 1967!!!. 
Non-Verbal Action Lecture Manifesto 
Tribute To Viennese Cocks by Al Hansen, 
21.2 × 17.8 cm. 

10. Divisions and Rubble. Notes for 
a performance by Carolee Schneemann at 
Judson gallery, 1967, 21.5 × 17.9 cm. 

11. Heavy Yoga. Text starts: “In this 
piece which began at 4 pm...”.Description 
of a performance by Steve Rose, dated 28 
November 1967, 21.6 × 17.7 cm. 

12. Destruction Theater Manifesto 
– Destruction Realizations. Notes on 
performance by Ralph Ortiz, 21.5 × 17.7 cm. 

13. Labyrinths and Psychological Stress. 
Notes on performance by Jean Toche, 
21.2 × 17.8 cm. 

14. Deteriorations. Notes by Bici 
Hendricks, 21.4 × 13.9 cm. 

15. Some Notes. Notes by Jon 
Hendricks, dated 7 February 1969. On the 
reverse, a description of this issue’s origin 
and a list of its contents, 13.9 × 21.3 cm. 

ASPEN, NO. 7, SPRING-SUMMER 
1969 Fifteen numbered items. Edited 
by Mario Amaya, designed by John 
Kosh. Published Spring-Summer 
1970 by Roaring Fork Press, NYC. 

1. Box. Hinged box, 
25.2 × 25.2 × 3.2 cm, shipped flat. Box 
designed by Richard Smith. After assembly, 
contains sections 2 through 14. 

2. British Knickers. Sewing pattern by 
Ossie Clark, 44.3 × 57.1 cm. 

3. Aspen order form, 13.97 x by 
21.5 cm. 

4. The Gay Atomic Coloring 
Book. Drawings by Eduardo Paolozzi, 
24.1 × 24.1 cm. 

5. Five essays and one fiction. Twenty-
four page book, 24.1 × 24.1 cm. Includes: 
“The ‘London’ Decade” by Mario Amaya; 
“London Subcultures” by Michael Instone; 
“Communicators” by Christopher Finch; 
“New Names in British Cinema” by David 
Robinson; “British Poetry Now” by Edward 
Lucie-Smith; and “Crash!” (excerpt) by J. 
G. Ballard. 

6. Souvenir no. 1. Kitsch found by Peter 
Blake, 24.1 × 24.1 cm. 

7. Souvenir no. 2. Kitsch found by 
Peter Blake, 24.1 × 24.1 cm. 

8. The Lennon Diary 1969. Diary of the 
future by John Lennon. Facsimile pocket 
diary for 1969, written November 1968, 
10.3 × 8.1 × 0.6 cm. 

9. Lyrics. Folder enclosing items 10 
and 11, printed with text of Yoko Ono, John 
Lennon and John Tavener phonograph 
recordings, 24.2 × 24.2 cm. 

10. John Tavener / Christopher Logue. 
Phonograph recording. John. Side A: 
“Three Songs for Surrealists” by John 
Tavener, words by Edward Lucie-Smith. 
Text printed on item 9. Side B: “New 
Numbers” reads by Christopher Logue 
Reads; 20.1 × 20.3 cm. 

11. Yoko Ono & John Lennon. 
Phonograph recording. Side A: “Song 
for John” and “No Bed for Beatle John” 
by Yoko Ono. Text printed in item 9. 
Side B: “Radio Play” by John Lennon; 
20.1 × 20.3 cm. 

12. Europa & Her Bull. Typographical 
triptych by John Furnival, 24.1 × 24.1 cm. 

13. Wave/rock. Concrete poetry by Ian 
Hamilton Finlay, 24.1 × 24.1 cm. 

14. Notes on Rumpelstiltskin. Drawings 
by David Hockney, 24.1 × 24.1 cm. 

15. Advertisements. 

ASPEN, NO. 8, FALL-WINTER 
1969 Fourteen numbered items; 
no advertisements. Edited by 
Dan Graham, designed by George 
Maciunas. Published Fall-Winter 
[1969] by Aspen Communications 
Inc., NYC. 

1. Folder. Printed with editorial note, 
table of contents and brief biographies 
of contributing artists. Cover painting by 
Jo Baer. Encloses sections 2 through 14, 
28.6 × 28.7 × 0.4 cm. 

2. In Place of a Lecture. Three Musics 
for Two Voices. Text by Eleanor Antin and 
David Antin, 3.8 × 20.2 × 0.3 cm. 

3. Hot / Cold Book. Book of terms 
describing similar and opposite physical 
properties and hierarchies among them. 
By Terry Atkinson and Michael Baldwin, 
10 × 7.7 × 0.3 cm. 

4. 1 + 1 for One Player and Amplified 
Table-Top. A musical score by Philip Glass, 
25.7 × 20.4 cm. 

5. Jackson MacLow / La Monte 
Young. Phonograph recording. Side A: 
“Young Turtle Assymetries” by Jackson 
MacLow, chance-generated poems for five 
simultaneous readers, explained in item 10. 
Side B: “Drift Study 31 1 69” by La Monte 
Young, explained in item 7; 20.4 × 20.4 cm. 

6. Lead Shot, a description of 
a sculptural project by Richard Serra. 
Reverse: Pendulum Music, by Steve 
Reich, a description of an audio study, 
20.2 × 25.6 cm. 

7. Notes on Continuous Periodic 
Composite Sound Waveform Environment 
Realizations. Notes on oscillating drones by 
La Monte Young. Phonograph recording at 
item 5, 27.9 × 24 cm. 

8. Three Distributions. “People Plan” 
schematic drawings; “Lecture on moving” 
text; and on the reverse side, “Selection of 
Slides from ‘North East Passing’” photos. 
By Yvonne Rainer, 27.3 × 27.3 cm. 

9. Art & Vision: Mach Bands. Essay 
on physiological rules of perception by Jo 
Baer, 24.8 × 19.4 cm. 

10. Introduction to the Young Turtle 
Assymetries. Description of chance-
generated poems for simultaneous 
performance by Jackson MacLow, with 
text on five detachable cards. Phonograph 
recording at item 5, 27.9 × 16.7 cm. 

11. Ecologic Projects. Including 
“Cancelled Crop” by Dennis Oppenheim. 
Reverse: “Los Angeles Project” by Robert 
Morris; “Forest Project” and “Notes on 
Ecologic Projects” by Dennis Oppenheim. 
Descriptions of several large-scale 
environmental works, 27.2 × 21.5 cm. 

12. Strata a Geophotographic Fiction. 
Text by Robert Smithson, 27.1 × 21.6 cm. 

13. Detail of Surface. From the artist’ 
book “Thirtyfour Parking Lots in Los 
Angeles” (1967) by Edward Ruscha, 

21.6 × 21.6 cm. 
14. Aspen subscription form. 

ASPEN, NO. 9, WINTER-SPRING 
1969–1970 Thirteen numbered 
items; no advertisements. Edited by 
Angus MacLise and Hetty MacLise. 
Published Winter-Spring [1969–
1970] by Roaring Fork Press, NYC. 

1. Dream of Goeralegan. Text and 
illustration by Don Snyder, 31.1 × 18.7 cm. 

2. From The Invasion of Thunderbolt 
Pagoda. Color photographs by Ira Cohen 
and Bill Devore, 10.6 × 15.3 cm. 

3. Musical Scores and Glyphs. 
Drawing in Mayan style by Aymon de Sales 
and a poem, 27.9 × 22.9 cm. 

4. Triptych. Drawings by Dale 
Wilbourn, 21.9 × 23.5 cm (not on display). 

5. Lumagraphs. Perforated sheet 
of gummed stamps printed with color 
photographs of female nudes, by Don 
Snyder, 31.1 × 21.7 cm. 

6. Benno Friedman’s Westerns. Frames 
from classic Western films, chemically 
stained by Benno Friedman, 22.3 × 29 cm. 

7. Letter to Diane and Shelley from 
Vali. Text & drawings by Vali, photos by 
Diane Rochlin, 53.4 × 31.2 cm. 

8. Poetry Sheet. Poetry by Gerard 
Malanga, Nikki Grand, Paolo Lionni, 
Harvey Cohen and John Cale. Reverse side 
printed with transformations of a photo by 
P. Zimmer, 30.5 × 23 cm. 

9. The Soul of the Word. Text and 
calligraphic designs by Marian Zazeela, 
23 × 30.4 cm. 

10. Dream Music. LaMonte Young on 
oneiric music. Reverse side: Keyboard 
Study #2, a circular musical score by Terry 
Riley; 30.2 × 22.7 cm. 

11. Joyous Lake / Spontaneous Sound. 
Phonograph recording. Side A: “The 
Joyous Lake” by Elsen Standlee, Raja 
Samyana, Angus MacLise, Ziska, and Hetty 
MacLise. Side B:”Spontaneous Sound” 
by Christopher Tree on a collection of 150 
instruments; 20.3 × 20.3 cm. 

12. Sentential Metaphrastic. Poem by 
Lionel Ziprin, illustrated with a photograph 
by Tom Carroll, 28 × 10.8 cm. 

13. Printed folder, 32 × 24.8 cm, inside 
printed with table of contents. Folder 
designed by Hetty MacLise. Encloses 
sections 2 through 13, and a sheet of 
translucent paper laid atop them. 

14. Aspen subscription form, 
16.5 × 19 cm, perforated (not on display). 

ASPEN, NO. 10, SUMMER 
1971 Fifteen numbered items; 
no advertisements. No editorial 
credits. Published 1971 by Aspen 
Communications Inc., NYC. 

1. Clearing Autumn Skies Over 
Mountains and Valleys. Painting by Kuo Hsi 
(1020–1090) and an essay on the painting 
by Allen Atwell, 22.8 × 28.5 cm. 

2. Thou Art That. An essay on Hinduism 
by Michael Thomas and five photos 
of Indian temple sculpture by Kenneth 
Metzner, 22.8 × 28.6 cm. 

3. The Yama Tanka. Essay on 
a Tibetan hanging scroll by Allen Atwell, 
28.5 × 22.8 cm. 

4. Indian Miniature Paintings. Text and 
photos by Allen Atwell, 15.4 × 10.2 cm. 

5. First Time Round. Zen retreat diaries 
by Gary Snyder, 15.2 × 7.7 cm. 

6. Monkeys. A screen painted by 
Hasegawa Tokaku (1539–1610), and an 
unsigned note on the work, 15.2 × 17 cm. 

7. Waves. A screen painted by Ogata 
Korin (1658–1716) and a note on the 
work, from a Metropolitan Museum of Art 
publication, 15.2 × 17.1 cm. 

8. The Idea In the Brush and the Brush 
In the Idea. Exemplary calligraphy and title 
essay by Ching Ying, 15 × 28.5 cm. 

9. A Mountain Village in Clearing 
Mist. Painting by Ying Yu-Chien, with an 
unsigned note on the work, and an essay by 
Osvald Siren, 22.8 × 23.1 cm. 

10. Tagasode (Whose Sleeves?). 
Screen painted by an anonymous artist in 
the 17th century and an unsigned note on 
the work, 15.2 × 17 cm. 

11. Noh and Kyogen Plays. Screen 
painted by an anonymous artist of the 17th 
century and an unsigned note on the work, 
15.2 × 21.8 cm. 

12. Treatise on Understanding. 
Calligraphy by Tung Ch’i-ch’ang 
(1555–1636) of a text by philosopher 
Chou Tun-i (1017–1073), with translation 
and directions to make a kite of the page, 
28.2 × 22.8 cm. 

13. Item number 13 is missing. The 
text of item number 6 makes it clear that 
a companion illustration – “Bamboo 
Grove,” a six-panel painted screen by 
Hasegawa Tohaku – was intended for 
inclusion in this issue. It must be the 
missing item number 13. 

14. Aspen order form, 20.2 × 15.1 cm. 
Box top. Assembled, 33.6 × 23 × 0.4 cm; 
shipped flat. 

15. Box designed by Nori Sinoto. 
16. Box bottom. Assembled, 

33.6 × 23 × 0.4 cm; shipped flat. After 
assembly, Items 15 and 15a mate to hold 
items 1 through 14.

EXHIBITION GUIDE

Aspen Installation Shot. Photo: Patrick Lears. Courtesy Whitechapel Gallery
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TRANSKRYPCJA WYWIADU – DAVID DALTON
W Y W I A D  T E L E F O N I C Z N Y  P R Z E P R O W A D Z O N Y  3 1  M A J A  2 0 1 2  R O K U  P R Z E Z  

N A Y I Ę  Y I A K O U M A K I ,  K U R A T O R K Ę  A R C H I V E  G A L L E R Y  W  W H I T E C H A P E L  G A L L E R Y 
[ P E Ł N A   T R A N S K R Y P C J A ]

D.D.: W 1966 roku Andy Warhol 
zwrócił się do mnie o pomoc 
przy projektowaniu magazynu 
zatytułowanego „Aspen”, którego 
wydawcą była Phyllis Johnson. 
Poprosiła ona Andy’ego o poskładanie 
całości. Ja i moja siostra Sarah byliśmy 
pierwszymi asystentami Andy’ego 
w 1961 czy 1962 roku. Pokazaliśmy mu 
technikę sitodruku i byliśmy mocno 
zaangażowani w jego twórczość. Andy 
miał ciekawą zdolność klonowania 
samego siebie. Niektórzy ludzie mówią, 
że to nie Andy napisał książki takie 
jak The Philosophy of Andy Warhol 
czy Popism, albo że nie wszystkie 
sitodruki i inne prace, które są mu 
przypisywane, wykonał własnoręcznie. 
Prawda jest taka, że było to zrobione 
w jego duchu. „Robienie Andym” było 
podobne do metody Stanisławskiego 
w sztuce aktorskiej. Popart był 
w tamtym czasie czymś na kształt 
religii, zwłaszcza dla mnie i mojej 
siostry, gdyż byliśmy bardzo młodzi 
i niewiele wcześniej wyprowadziliśmy 
się z Anglii. W poparcie chodziło 
o zreinterpretowanie świata w zgodzie 
z jego założeniami. Inaczej mówiąc, 
były to początki postmodernizmu, 
a istotą postmodernizmu jest 
korzystanie z cudzych obrazów 
i sprawianie, że obrazy te stają się 
bardziej widoczne. Umieszczenie 
pudełka proszku do prania Fab na 
okładce magazynu pozostawało 
w zgodzie z tym podejściem. Otwierało 
to ludziom oczy na nowy świat. Przed 
epoką popartu, kiedy wszedłeś do 
sklepu, to nie patrzyłeś się na towary 
przez pryzmat estetyki czy choćby 
wizualności. Były one zaprojektowane 
przez znanych projektantów, ale 
pozostawały przezroczyste dla 
zwykłego kupującego. Na przykład 
opakowanie środka piorącego Brillo 
było zaprojektowane przez Jamesa 
Harveya, malarza tworzącego 
ekspresjonizm abstrakcyjny, który 
dorabiał, podejmując się komercyjnych 
zleceń. Ale zwykłym konsumentom 
do głowy by nie przyszło, żeby patrzeć 
na te przedmioty jako na obiekty 
estetyczne. Działały one podświadomie 
– wchodziłeś do sklepu i podświadomie 
sięgałeś po te produkty. Nikt nie 
patrzył na nie z estetycznego punktu 
widzenia, ale jak już zrozumiałeś, o co 
chodzi w poparcie, to tak jakby łuski 
spadły ci z oczu i zaczynałeś widzieć 
świat zupełnie inaczej. Zaczynałeś 
widzieć Amerykę zupełnie inaczej. 
Dostrzegałeś surową, nieujarzmioną 
i szaloną energię drzemiącą w tych 
produktach. Supermarket nagle 
zmieniał się w scenę z musicalu. 
Wszystko zaczynało błyszczeć i tańczyć 
ci przed oczami, ukazywał ci się świat, 
który przed chwilą był niewidoczny. 

Studiowałem wcześniej sztukę 
w The School of Visual Arts. 
Mój pierwszy pomysł na okładkę 
[„Aspen”] był zbyt wyszukany, 
utrzymany w duchu Buckminstera 
Fullera: rozkładała się i przemieniała 

w obiekt. Kiedy pokazałem to 
Andy’emu, powiedział: Hmm, to 
zbyt skomplikowane. W słowniku 
Andy’ego „skomplikowane” znaczyło 
nadęte i pretensjonalne, więc jak to 
usłyszałem, to przypomniała mi się 
popartowa mantra: nie próbuj ulepszać 
rzeczy ani niczego do nich dodawać, 
po prostu je pokaż. Innymi słowy, ta 
rzecz – pudełko proszku do prania Fab 
– sama w sobie jest niewiarygodnym 
obrazem. Nie mam pojęcia, kto to 
zaprojektował, ale wygląda tak, jakby 
za chwilę miało na ciebie skoczyć. 
Więc Andy w sumie powiedział: 
Zajmij się tym. Zastanawiałem się 
nad każdym przedmiotem, który 
miał znaleźć się w magazynie, 
i próbowałem zinterpretować go 
zgodnie z duchem popartu. Mieliśmy 
na przykład obrazy popartowskich 
malarzy, a ja wymyśliłem, żeby 
pokazać je jak zestaw pocztówek, 
takich jak te, które można kupić na 
Times Square. Rozkładają się i ukazują 
Empire State Building albo Statuę 
Wolności. Inne obrazy przerobiłem na 
plakaty albo undergroundową gazetę 
„The Plastic Exploding Inevitable”. 
Najbardziej niewygodny był obrazek 
domku pokrytego śniegiem w Aspen. 
W ogóle nie pasował do reszty, ale jego 
właściciele byli przyjaciółmi Phyllis 
Johnson, która była wydawcą i chciała 
go umieścić w numerze. Przerobiłem 
go więc na kartkę świąteczną 
i w ten sposób stał się popartowym 
obrazem. Chciałbym przy tej okazji 
wspomnieć o George’u Loisie, który 
jest osobą, z którą nie można się 
nudzić. To człowiek jak buldożer, 
jakby wzięty z kreskówki, uosobienie 
amerykańskości, jak jakiś szalony 
superbohater. To niesamowicie 
łebski facet, wyjątkowy twórca 
prowokujących obrazów, czego 
przykładem są jego okładki „Esquire”. 
Jest całkowitym przeciwieństwem 
stereotypowego pracownika agencji 
reklamowej i w związku z tym 
zawsze zastanawiałem się, dlaczego 
jego numer, który poprzedzał mój 
i Andy’ego, był taki ugrzeczniony. 
Spytałem go kiedyś: George, czemu 
zrobiłeś taki konserwatywny numer?, 
a on odpowiedział: Phyllis kazała 
mi nie wychylać się w żadną stronę. 
Ale mnie i Andy’emu nic takiego nie 
powiedziała. Pewnie z tego względu, 
że w 1966 roku Andy był już słynnym 
artystą i osobowością i ona nie za 
bardzo wiedziała, co o nim sądzić. 
Andy bywał zagadkowy, zwłaszcza dla 
ludzi z zewnątrz, dla kogoś takiego jak 
wydawca magazynów. Więc pozwoliła 
nam robić, co tylko chcieliśmy. Była 
też kwestia popartu. Większość ludzi 
nie za bardzo rozumiała, o co w nim 
chodzi – widzieli tylko kolory, zabawę 
albo skandaliczność, a ideą popartu 
było wykorzystanie komercyjnych, 
mechanicznie powielonych obrazów, 
co z kolei stało się częścią estetyki 
postmodernizmu. Przed okresem 
popartu artyści gardzili komercją, 

pieniędzmi, przedmiotami 
produkowanymi maszynowo, 
odżegnywali się od jakichkolwiek 
związków z handlem – wszystko to 
uważali za prymitywne i wulgarne. 
Ale w sztuce nowoczesnej właśnie 
o to chodzi – nie tylko o épater le 
bourgeoisie, ale też o granie na nerwach 
poprzednim pokoleniom artystów, 
w tym przypadku abstrakcyjnym 
ekspresjonistom.

Pudełko, które zaprojektowałem 
z Brianem O’Dohertym, to zupełnie 
inna bajka. Brian miał swoje zamiary. 
Zasadniczo jest krytykiem sztuki 
i miał konkretne pomysły i konkretny 
kontekst, w którym chciał umieścić 
te przedmioty. Moim wkładem 
było dopasowanie wszystkich tych 
elementów pod względem graficznym. 
Uważam, że wielu ludzi, którzy 
znaleźli się w tym numerze, zupełnie 
tam nie pasowało. To był zbiór ludzi, 
którzy określali siebie mianem albo 
konceptualistów, albo minimalistów – 
albo równie stanowczo odrzucali te 
etykiety – i którzy nagle znaleźli się oni 
w jednym pudełku, jakby cokolwiek 
ich łączyło. Co więcej, znaleźli się tam 
też tacy, którzy nie należeli ani do 
jednej, ani do drugiej grupy – mam tu 
na myśli dadaistów i neodadaistów. 
Brian jako Irlandczyk z pewnością 
zaprezentowałby w tym miejscu jakieś 
wyjaśnienie, równie skomplikowane jak 
celtycka plecionka. Jednak podstawowy 
pomysł na ten numer sprowadzał się 
do pewnej formy minimalizmu jako 
matrycy. Samo pudełko było formą 
pseudomodernistycznej architektury, 
niczym budynek Corbusiera czy Mies 
van der Rohe’a. A w środku był ten film 
Rauschenberga. Rauschenberg w ogóle 
nie pasował do numeru poświęconego 
minimalizmowi – jest całkowitym 
przeciwieństwem minimalizmu, ale 
w pewnym sensie to było coś, co 
wyróżniało „Aspen”. Nie kierowało 
się jakąś konkretną, ograniczoną 
ideologią, chociaż Brian miał trochę 
doktrynerskie podejście. Ale co się 
miało znaleźć w tym pudełku, to się 
w nim znalazło, i dzięki temu było to 
takie ciekawe.

Sądzę, że Phyllis Johnson nie ma 
już wśród nas, ponieważ nikomu 
nie udało się jej zlokalizować. Była 
słodką i bezpretensjonalną osobą. 
Andy’emu i mnie pozwoliła robić, 
co tylko chcieliśmy, a ponieważ ten 
numer okazał się ogromnym sukcesem 
– był sam w sobie dziełem sztuki 
odnoszącym się do sztuki – zdała sobie 
sprawę, że kontrolowanie treści nie 
jest dobrym pomysłem. Nie rozumiała 
minimalizmu czy konceptualizmu 
ani trochę bardziej niż popartu, a jej 
magazyny nie były rewolucyjne w takim 
sensie jak na przykład twórczość 
Fluxusu. Były formą zapoznania 
dobrze wykształconego czytelnika 
z nowymi formami sztuki. „Aspen” był 
magazynem dla przedstawicieli klasy 
średniej, którzy chcieli być au courant 
z tym, co się działo w świecie sztuki. 
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DG: I was invited by Brian O’Doherty, 
who’s done the issue before mine, which 
is about conceptual art and had my great 
piece Schema, and he knew I needed to 
make some money. He was very good about 
this, so first of all it was just a money-
making situation. Aspen always had very 
well known designers, unusual people like 
Marshal McLuhan, or Andy Warhol, who 
are kind of cultural icons. In terms of Brian 
O’Doherty, he was a quite famous television 
personality. George Maciunas actually 
needed to work, he was a very great Fluxus 
artist, but to make a living, he actually 
did a design work, so I think it was David 
Dalton, who recommended him. Basically 
his solution was simply a very professional 
designs solution, they didn’t interfere with, 
but the concept for the flexidiscs was mine, 
because that was pretty important. I wanted 
to introduce new music. At that time, I 
was friends with Steve Reich, who is my 
best friend and I really wanted to include 
La Monte Young and Philip Glass, so in 
other words, I came up with the contents 
and he did an extremely professional, 
brilliant design solution to everything. 
The whole concept of the vestment really 
comes from the Fluxus. Although there 
was another interesting design solution. 
That was the kind of catalogue box that 
Mönchengladbach Museum did with 
Cladders, who was basically of Fluxus idea, 
so pretty fit into the situation. 

You know Aspen came about because 
she (Phyllis Johnson) and her husband, who 
was a businessman and I think she was in 
advertising or something, and every summer 
they went to Aspen where they attended 
conferences about science and art. She 
came up with doing this box and then she 
actually didn’t give me instructions. She was 
a very dynamic person. Brian O’Doherty 
says, in some ways difficult. I know she was 
a Scorpio, but in fact it was just amazing. 
She just let me do anything I want to do. 
Brian complained in some ways. I think 
there was some sexual tension between 
the two, but for me I thought … she made 
only one mistake. It was a kind of Ponzi 
scheme, in other words, she was advertising 
to get subscribers and then she ran with 
the money. So I should have complained, 
because my idea was to have Jo Baer, who 
I think … who I thought … she is a close 
friend, and I thought she was a great artist. 
Not only did the essay on Mach bands, but 
also designed the box and they ran out of 
money in the end, so in fact it was flattened 
and there was no box. I guess this was very 
disappointing for Jo and me, but I guess I 
almost had the last issue, because they were 
running out of money. 

Yvonne Rainer, I simply called her up 
and when I arrived at her a place she was 
very happy … happy to work with me. Ed 
Ruscha was the most generous of all, cause 

we all loved his small books and we actually 
didn’t physically meet, we’re talking on the 
phone and I remember when we did meet, 
he was actually the chief layer designer 
for Artforum, when it was beginning in 
San Francisco and he gave me his card, 
which said: “Ed Ruscha … Ruscha with 
a pronunciation guide ‘roo-Shay’, young 
artist.” He was extremely generous and 
very easy to work with. Of course he is a 
designer himself, so he designed the things 
in regular way. I was close friends with 
Smithson and Denis Oppenheim at the time, 
so it’s rising, because these were basically 
younger artists, who I was close with, but my 
passion was always music, so the flexidiscs 
were pretty important, although La Monte 
Young was really difficult. I had to spend 
enormous amount of time negotiating with 
him and listening to his music, because 
he has this kind of: ‘I am a very difficult 
genius, you have to spend a lot of time with 
me’ attitude, but at the end, it was a group 
of fairly young artists and musicians, so it 
was quite easy to work with them. At the 
moment it was just on [not audible] and 
also I had a terrible belief in McLuhan, the 
belief in the power of media and I have just 
discovered, through my discovery of Bruce 
Nauman and Steve Reich the idea of … 
information and then I was interested in this 
idea in-formation. In other words: the idea 
that the artist is a process and of course the 
music I was involved with was time-based, 
so I was trying to combine in kind of a 
strange way the themes that I dealt with in 
my article, the Subject Matter, which is in 
Rock my Religion, but it is now out of print, 
somehow about the idea of information as 
being the kind of subversive, revolutionary 
kind of idea. It basically was related to my 
own work, which wasn’t getting published 
at the time, but my most important piece 
Schema was actually published by Brian 
O’Doherty in the first issue, so maybe it 
was a continuation. He had a kind of old 
fashioned, formalistic idea of conceptual 
art, which I don’t really agree with, the 
idea of the White Cube and I wanted to 
expand that in a way. On the other hand 
he was very, very generous to recommend 
me. I want to mention this because it is a 
propos of the British background. My best 
friend in England, when I spent a lot of time 
in England, was Mark Francis, and Mark 
and I were both champions of two woman 
artists: Mary Kelley, who was just beginning 
and Jo Baer, so I was very happy as a kind 
of early male feminist to be supporting Jo. 
She’s a brilliant woman and her article on 
Mach Bands was bringing in an interesting 
scientific perspective. She and Don Judd 
lived in the same building and I think his 
article Specific object in a way was an attack 
on her. There was a kind of broader sense 
of rivalry, but she was really a mentor to 
me, Jo, so I was just a little bit upset that 

they were running out of money in the end, 
because … it would’ve been an absolutely a 
great cover, artist’s design actually. 

We did it very fast and I think it was 
a new thing for her. She actually wasn’t 
very well known at that moment and her 
background … actually she was a biologist 
and her background was science and 
philosophy and I think in a way Judd was 
interested in A. J. Ayer and an English 
analytical philosophy so there was a kind of 
a dialogue, almost a competition between 
the two, brother/sister rivalry. Of course 
I love Judd, and the [not audible] book 
programme, which was Kasper König, I’ve 
got Kasper König up there and actually it 
was my titles, I got Judd titles, so in fact 
I was really interested in this kind of a 
cutting-edge between philosophy, scientific 
theories and new ideas of information; and 
I think in a kind of a way my issue pick up 
on my passions at the time. The people 
I dealt with, except for La Monte Young, 
who was kind of difficult, although quiet… 
were incredibly generous to me and did 
things very quickly, but I think at the time, 
everybody was doing this. There was a 
time of disposable dress and magazines as 
a kind of disposable form which I really 
liked. What I liked about the magazine was 
that they were instantaneous and almost 
disposable, so I never thought they will 
be archived as a kind of great art. I think 
Fluxus had the same idea. Of course I was 
not that aware of Fluxus, but in fact they 
were the pre-ancestors to Aspen. I think 
that when you’re just beginning an art, you 
like the opportunity of doing the same, 
just having a very open situation; in that 
constraint and when I had a gallery, I should 
give Sol Le Witt a one man show, I was very 
close to minimal art, but at that moment 
I was breaking away from strict ideas of 
minimal art. I even disliked conceptual art. 
It came a few years later after my magazine 
page pieces, then I really wanted to pioneer 
the magazine format. Of course I did that 
for money initially, but this was a period 
when magazine culture was so important. 
Of course in Britain it was even more 
important, with Richard Hamilton. 

She advertised in major magazines, so in 
a way it was kind of a new concept. It was 
also a way for the mass public, who wanted 
to participate in the concepts like Aspen to 
have everything shipped to their homes, in a 
way, so they can be part of it. I thought that 
it was democratic in a way, which I liked, but 
there was also this kind of new optimism, 
which was kind of McLuhanism and maybe 
Andy Warhol – those intellectual concepts 
can be available through mass media. It 
was a little bit unpretentious, but on the 
other hand it was bound enough to succeed, 
because I think it was a bit of a Ponzi 
scheme, but I think everything was a dream 
at that time period. 
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DD: Andy Warhol asked me to help him 
design this magazine called Aspen, which 
this lady Phyllis Johnson had asked him to 
design. My sister Sarah and I had been Andy 
Warhol’s first art assistants in 1961 and 
1962 and introduced him to the silk screen 
process, so we were very much involved with 
Andy and his art; and I think the interesting 
thing about Andy is his ability to sort of 
clone himself, I mean, in other words, a 
lot of people say: well, you know, other 
people did things that he took credit for, but 
essentially, they were doing it in his persona. 
It’s almost as if you became a method actor. 
Pop art was a kind of religion anyway for 
people at that time, especially my sister and 
I, who were very young. So the vision was 
to rethink the world in terms of this pop 
idea. In other words, it was the beginning of 
post-modernism. It was about appropriating 
images and making these images visible. For 
instance, I think choosing the Fab detergents 
at the cover of the magazine was deliberate. 
In the sense that when you enter the 
supermarket, before pop art, you never saw 
these things visually, they were designed by 
famous designers; for instance the Brillo box 
was designed by an abstract expressionist 
painter, but really you just went in and sort 
of unconsciously choose these products, 
no one looked at them in terms of a … you 
know, an aesthetic, but once you saw this 
aesthetic, it was sort of, as if, you know, the 
scale had dropped from your eyes and you 
saw the world completely differently. You 
saw America differently. You saw all the 
energy and a sort of craziness of products 
came alive almost like an MGM (Metro-
Goldwyn-Mayer) musical in a supermarket. 
I mean everything was sort of flashing and 
dancing, and it was just a whole invisible 
world that was revealed. With Andy, you 
know, I have to say that it was my first design 
for the box… I was an art student. I went 
to the school of visual arts and it was much 
too elaborate. It was a kind of Buckminster 
Fullerish thing. It sort of folded out and 
made itself into this object, but Andy looked 
at it and he said: ‘oh, ehm … you know, that’s 
too complicated’. So you know, the pop art 
sort of mantra entered my head, you know, 
just don’t try and improve on the thing, or 
elaborate it, just show it. I mean in other 
words, that thing - the Fab detergent box 
even in itself - is an incredible image. I mean, 
I have no idea who has designed that, but 
it just jumps right out at you. So basically, 
what happened with Andy was that he just 
said ‘go away and do it’. So I thought about 
every item that was going to be included in 

the magazine. I thought of every object and 
I thought: how that could be interpreted 
in a pop way. For instance, we had the 
paintings of all the pop artists and I did 
them like a pack of tourists’ postcards, like 
you would get if you were in Times Square, 
you know what I mean? You would get like 
the Empire State Building and the Statue of 
Liberty. Then other things we’ve done were 
posters and I mean the most awkward one 
to deal with was the one with the house in 
Aspen Colorado and the snow, because it 
really didn’t belong in that issue, but these 
people who owned this house were friends 
of Phyllis Johnson, who was the publisher 
and she wanted it in, so I finally thought 
of doing it like a Christmas card and, you 
know that way making it a pop image. If I 
can mention George Lois, he’s a riot. He’s 
an absolutely, like a... I mean an American 
character kind of a cartoon, or something. I 
mean he’s a really... I mean I don’t think he 
is an idiot, he’s very smart, but he’s not like 
a usual advertising guy, I mean… but, I said 
to him “George, why was your issue so sort 
of conservative?” and he said: “well Phyllis 
just told me ‘you can’t go too far this way, or 
that way or whatever’’’, so with Andy I think 
because by 1966 he was a famous artist and 
a character and I think that she just didn’t 
know what to make of him. I mean, you 
know, he could be extremely inscrutable, 
especially to outsiders like a magazine 
publisher. And I think she just let him and 
let us do whatever we wanted, because, you 
know, she didn’t … I mean a lot of people 
didn’t really understand pop art and a part 
of the whole pop art concept is embracing 
commercial, mechanically reproduced 
images and its part of the whole ethic of 
postmodernism, I mean that artists had up 
to that point kind of disdained money and 
you know any involvement with merchandise 
and you know, that was considered crafts 
and a … vulgar, but of course that’s the 
whole point of art … is to outrage the 
previous generations, but with Brian, Brian 
O’Doherty had all these agendas.. You 
know... He was basically an art critic and 
he had very, you know, specific ideas and 
specific kind of context that he thought 
these images and things should be in. And 
I think that my contribution, I thought a 
lot of these people that were in that issue 
were a pain in the neck really, you know, 
because I don’t quite know what they call 
themselves, but, the conceptual artists are… 
I mean the whole idea was, you know, a sort 
of minimalism, that I mean the box itself 
was a kind of mock modern architecture, 

like a Corbusier building, or something and 
then there was a Rauschenberg movie in it. 
I mean, you know, Rauschenberg, did not 
belong in a minimalist issue ... He is almost 
the diametrical opposite of that, but in a way 
that was kind of a good thing about Aspen. It 
didn’t have a very specific, limited ideology, 
although, you know, I feel Brian … his 
approach was a bit doctrinaire. You know, 
still stuff got into the issues, because they 
were interesting. I mean it may have been … 
you know, I mean I gather she is no longer 
with us because nobody has ever seemed 
to track her down, a very sweet woman and 
unassuming, she wasn’t exactly bossy. But 
I think what happened is that with Andy 
she just let us do whatever we wanted to 
do and that issue was very successful. I 
mean it was and is an art object in itself. 
You know it is an art object about art and 
I think at that point she realized that, you 
know, controlling the contributors and the 
contents was probably not a good idea. She 
didn’t understand minimalism, conceptual 
art any more than she understood pop art 
really and these magazines, you know, they 
weren’t revolutionary in a way of something 
that Fluxus would produce. I mean they 
were a way of introducing a certain, you 
know, enlightening public to these forms of 
art, but Aspen, you know was basically, you 
know, a magazine for middle-class readers 
who wanted to be au courant with what was 
happening in the art world. 

naukową. Ona i Don Judd mieszkali 
w tym samym budynku i wydaje mi 
się, że jego artykuł Specific Object 
był w pewnym sensie atakiem na nią. 
Była między nimi pewnego rodzaju 
rywalizacja, ale Jo była dla mnie 
mentorką, więc przykro mi było, kiedy 
skończyły im się pieniądze… to byłaby 
bezdyskusyjnie fantastyczna okładka 
pod względem artystycznym.

Szybko się z tym uporaliśmy i wydaje 
mi się, że to było dla niej [Jo Baer] 
coś nowego. Nie była wtedy znana, 
a jej wykształcenie… w rzeczywistości 
była biolożką i jej domeną była 
nauka i filozofia, a Judd był chyba 
zainteresowany A.J. Ayerem i angielską 
filozofią analityczną, był między nimi 
rodzaj dialogu, prawie rywalizacji, jak 
między bratem a siostrą. Oczywiście 
uwielbiam Judda [niesłyszalne] 
program o książkach Kaspera 
Königa, ściągnąłem tam Kaspera 
Königa, ja zasugerowałem większość 
tytułów, w tym dla Judda. Byłem 
żywo zainteresowany najnowszymi 
pomysłami na styku filozofii, teorii 
naukowych i teorii informacji, i chyba 
mój numer nawiązuje do moich pasji 

w tamtym okresie. Ludzie, z którymi 
współpracowałem, poza La Monte 
Youngiem, który był trudną osobą, 
byli naprawdę mili w stosunku do 
mnie i szybko pracowali, ale wtedy 
chyba każdy tak robił. Był kiedyś 
pomysł jednorazowych sukienek, 
a mnie spodobał się pomysł magazynu 
jako formy jednorazowego użytku. 
W tym magazynie podobało mi się 
to, że powstawał błyskawicznie i był 
praktycznie jednorazowy, nigdy nie 
przyszło mi do głowy, że numery będą 
archiwizowane jako rodzaj wielkiej 
sztuki. Był to chyba taki fluxusowy 
sposób myślenia. Oczywiście nie 
wiedziałem za dużo o Fluxusie, ale 
w rzeczywistości byli oni praprzodkami 
„Aspen”. Myślę, że jak zaczyna się 
nowy rodzaj sztuki, atrakcyjny wydaje 
się pomysł tworzenia otwartej sytuacji 
w istniejących ograniczeniach. Kiedy 
miałem galerię, zorganizowałem Sol 
LeWittowi indywidualną wystawę, 
byłem blisko minimalizmu, ale 
jednocześnie zrywałem ze ścisłym 
trzymaniem się zasad tego nurtu. 
Nie podobała mi się nawet sztuka 
konceptualna. Dopiero parę lat później, 

po moich pracach w magazynie, 
naprawdę zapragnąłem stworzyć 
nowy format magazynu. Na początku 
chodziło o pieniądze, ale w tym okresie 
kultura związana z magazynami była 
bardzo ważna. W Wielkiej Brytanii 
była jeszcze ważniejsza, np. dzięki 
Richardowi Hamiltonowi.

Umieszczała reklamy w największych 
czasopismach, więc był to na swój 
sposób nowy pomysł. Był to też sposób 
dotarcia do masowego odbiorcy, który 
chciał uczestniczyć w przedsięwzięciach 
takich jak „Aspen”, tak żeby wszystko 
wysłać mu pocztą do domu, żeby 
mógł się w jakiś sposób poczuć 
częścią tego. Było to w pewien sposób 
demokratyczne, podobało mi się to, 
ale była też ta fala nowego optymizmu 
w duchu McLuhana albo może 
Andy’ego Warhola, według której 
koncepcje intelektualne mogą być 
rozprzestrzeniane przez mass media. 
Było to trochę bezpretensjonalne, ale 
z drugiej strony miało duże szanse 
powodzenia. Sądzę, że była to taka 
piramida finansowa, ale w tamtym 
czasie wszystko było jak we śnie. 

TRANSKRYPCJA WYWIADU – JOHN KOSH
1 9  M A J A  2 0 0 9 ,  R O Z M O W A  T E L E F O N I C Z N A  [ F R A G M E N T Y ]

Chciałbym zacząć od pytania 
o kontekst. Pod koniec lat 60. 
pracowałeś jako dyrektor artystyczny 
w magazynie Mario Amayi „Art 
& Artists”, po czym nawiązałeś 
współpracę z Beatlesami i zostałeś 
dyrektorem kreatywnym w ich 
wytwórni płytowej Apple Records. 
Czy mógłbyś opowiedzieć o swoich 
początkach w branży projektowej?

Pracowałem jako projektant na 
niskim stanowisku w zakładzie 
poligraficznym i tak się złożyło, że 
wśród naszych klientów była Opera 
Królewska i Balet Królewski. Pewnego 
dnia wszyscy zostaliśmy zwolnieni, 
ale udało mi się zatrzymać Operę 
i Balet jako klientów. W tamtych 
czasach rockmani lubili się pokazywać 
w operze, jak Mick Jagger i The Rolling 
Stones i, rzecz jasna, John Lennon. 
W ten sposób przypadkowo się na nich 

natknąłem. [...] Ponieważ pracowałem 
wtedy dla Opery Królewskiej, to siłą 
rzeczy spotykałem Mario, który akurat 
musiał wyjeżdżać na biennale do 
Wenecji w tym [1968] roku. […] Więc 
zostawił magazyn „Art & Artists”1 
pod moim okiem, a ja byłem wtedy, 
szczerze mówiąc, nieopierzonym 
żółtodziobem i nie miałem pojęcia, za 
co się brałem. Patrząc z perspektywy 
czasu, nie był to jakiś wybitny magazyn. 
Niemniej jednak pewnego wieczoru 
zadzwonił telefon i kiedy podniosłem 
słuchawkę, usłyszałem [naśladując głos 
Lennona]: Tu John Lennon, możesz 
się teraz ze mną spotkać? Pomyślałem 
sobie, że jakiś znajomy robi mi kawał. 
Ale i tak poszedłem do szpitala 
Hammersmith, gdzie Yoko [Ono] była 
na oddziale w związku z problemami 
z ciążą. I niespodziewanie zaczęliśmy 
rozmawiać o pudełku „Aspen”, które 

Mario zostawił tak jakby w moich 
rękach, a ja wtedy nie do końca 
wiedziałem, co to jest. […] To [„Aspen” 
nr 7] był niesamowity zbiór różnych 
rzeczy i byłem podekscytowany, 
mogąc pracować przy projekcie, który 
był dużym wyzwaniem z graficznego 
punktu widzenia. Miałem wtedy 
bardzo dokładną technikę, jeżeli chodzi 
o typografię, i ten projekt sprawił mi 
naprawdę dużo frajdy.

Więc dla uściślenia: Phyllis Johnson 
prawdopodobnie skontaktowała się 
z Mario Amayą, po czym on zostawił 
pracę nad numerem w twoich rękach?

Nie jestem pewien, jak to było. 
Nigdy nie spotkałem Phyllis Johnson, 
o jej istnieniu dowiedziałem się 
niedawno. Kontaktował się ze mną 
Mario i to on zlecił mi pracę nad 
magazynem. […] Większość ludzi, 
z którymi współpracowałem, to byli 
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TRANSKRYPCJA WYWIADU – HETTY MACLISE
2 2  M A J A  2 0 0 9 ,  T E L E F O N  [ F R A G M E N T Y ]

Chciałbym zacząć od pytania 
o okres wcześniejszy. Byłaś 
ilustratorką, jeszcze zanim poznałaś 
pana MacLise’a. Czy możesz 
opowiedzieć, jak zaczynałaś?

[Zaczęłam tworzyć ilustracje] pod 
koniec lat 50., albo w połowie lat 50., 
kiedy byłam studentką w Camberwell 
School of Fine Arts w Peckham. 
Studiowałem pod okiem Johna 
Wintera, który był tam wówczas 
najważniejszym nauczycielem 
ilustrowania, a także wspaniałym 
przyjacielem. Po kilku latach 
zajmowania się sztuką i ilustracjami 
przeniosłam się do Stintful School of 
Fine Arts w High Halden i studiowałam 
wydawanie książek. Mój ojciec nalegał, 
że […] jeśli już muszę uprawiać taki 
niepewny zawód jak artystka, to lepiej, 
żebym nauczyła się też czegoś, na 
czym będę mogła zarabiać. Był ze mną 
szczery. Więc studiowałam wydawanie 
książek […] i czasopism, czyli rzeczy, 
takie jak: typografia, opracowanie 
graficzne, dobór papieru itp. Później 
zajęłam się typografią, ale nie lubiłam 
jej, jest zbyt „płaska”. Więc zajęłam 
się akwafortą, […] która stała się moją 
największą pasją.

Zastanawia mnie, że twoja okładka 
dla „Aspen” w niczym nie przypomina 
rzeczy, których się można nauczyć 
w szkole artystycznej.

No tak, ale po skończeniu nauki, 
czy nawet jeszcze w jej trakcie, 
zaczyna się rozwijać swój własny styl. 
W młodym wieku jest się podatnym 
na wpływy; niektóre z nich utrzymują 
się przez wiele lat, inne mijają. 
W moim przypadku to byli Stanley 
Spencer, William Blake i Botticelli, 
ponieważ linia jest dla mnie ważna. 
Jeżeli chodzi o okładkę, wyglądało 
to tak: byłam w ciąży i mieszkałam 
w pięknym domu […] nie wolno mi było 
malować, ale pewnego dnia poszłam 
na strych, wzięłam kilka puszek 
z farbą w sprayu, co pewnie nie było 
najlepszym pomysłem, ale chyba mi 
nie zaszkodziło, i zaczęłam malować. 
Używałam fluorescencyjnej farby, 
różowej, zielonej, pomarańczowej […] 
do malowania plastikowych zabawek 
mojego najstarszego syna, jakichś 
Indian i kowbojów. Wycinałam różne 
kształty, co jest w pewien sposób 
pochodną akwaforty, i dobrze się przy 
tym bawiłam. 

Czyli okładka także została 
wykonana przy użyciu farby w sprayu?

Tak, w każdym centymetrze. 
[…] Nauczyłam się, że jeśli chcesz 
sprzedawać towar z półki, taki 
jak książki czy plakaty, to trzeba 
przyciągnąć wzrok, a jaskrawe kolory 
najlepiej się do tego nadają. To był 
powód użycia takich krzykliwych barw. 
Malowanie farbami w sprayu dawało mi 
dużo radości. 

Czy możesz mi opowiedzieć o twoim 
pierwszym kontakcie z „Aspen”?

Znałam rzeźbiarza o imieniu 
Eduardo Paolozzi, który pracował 
przy poprzednim numerze „Aspen” 
[tzn. jego pracę zamieszczono 
w numerze siódmym]. […] Czasem się 
spotykaliśmy, i to albo on, albo może 
[Phyllis Johnson] skontaktowała się 
z Angusem, nie pamiętam w tej chwili, 
kiedyś to wyjaśniałam. Paolo[zzi] był 
chyba w Nowym Jorku i wspominał coś, 
że jest ona [Phyllis Johnson] trudną 
osobą.

Phyllis Johnson jest jedną z zagadek 
przy odtwarzaniu historii „Aspen”. 
Była redaktorką naczelną, ale nie 
udało mi się nic ustalić o jej losach 
po tym, jak „Aspen” przestało się 
ukazywać w 1971 roku. Czy poznałaś 
ją bliżej?

Spotkałyśmy się kilka razy. […] 
Moim zdaniem była okropna. Czwarte 
pytanie na liście brzmi: Czy mieliśmy 
wolną rękę?, a odpowiedź brzmi: tak. 
Zależało nam na tym. Dla Angusa 
zawsze ważna była swoboda, więc 
od początku było jasne, że zrobimy 
to po naszemu, i chyba jej to nie 
przeszkadzało. Ale nie lubiliśmy jej. 
Była trochę nieprzystępna, tak jak 
ludzie z Nowej Anglii, chociaż chyba 
stamtąd nie pochodziła, Aspen na 
pewno tam nie leży. Ja nie widziałam 
związku między „Aspen” jako 
magazynem i Aspen jako kurortem 
narciarskim, który był mi doskonale 
znany. [Phyllis Johnson] była bardzo 
szczupła i wysoka. Przyzwyczajona 
jestem do takich ludzi, Angus był 
bardzo szczupły i wysoki, mój tata też, 
ale w niej było coś dziwnego. Kiedy 
skończyliśmy pracę, spodobał jej się 
efekt końcowy […] Angus […] wrócił 
i powiedział, że są kłopoty z pieniędzmi 
i że nam nie zapłaci. Wspominał o tym 
wcześniej Eduardo Paolozzi, więc 
wiedziałam, że raczej faktycznie nic 
nie dostaniemy. Wcześniej nie było 
żadnej zaliczki, kupowaliśmy sami 
wszystkie materiały, Angus spędził 
mnóstwo czasu, chodząc do różnych 
ludzi i odbierając od nich prace, 
składając to w jedną całość, składając 
płytę, później było przygotowanie do 
druku… liczyliśmy każdego centa, 
a byliśmy wtedy naprawdę biedni. 
Pracowałam w „East Village Other”, 
ale marnie zarabiałam. Zrobiłam 
pracę dla Alana Douglasa [producent 
płyt], było z tego 75 dolarów, poza 
tym żadnych zasiłków na dzieci wtedy 
nie było. Angus też mało zarabiał, 
czasami wpadło jakieś zlecenie. Nie 
przelewało nam się, a praca z nią nie 
należała do przyjemnych. Poczułam się 
urażona, dosłownie. Wparowałam więc 
do jej biura, byłam mocno wkurzona, 
i powiedziałam: Nie dostaniesz mojej 
zgody na publikację, jeśli mi nie 
zapłacisz. Inaczej idę do sądu. Nie 
będziesz miała szans, znam najlepszych 
prawników w Nowym Jorku 
(wiedziałam, że w tej kwestii mogę 
liczyć na pomoc Andy’ego [Warhola]). 
Wybór jest twój: albo wytrzaśniesz 
skądś te pieniądze, albo nie dostaniesz 
mojej […] pracy. Nie zależało mi 
w ogóle na publikacji z powodów 
artystycznych, nie liczyłam na żadne 
zaszczyty z tytułu bycia częścią 
[drwiąco] pudełka „Aspen”. Kto by się 
tym interesował? Zabrałam się za to 
tylko dlatego, że Eduardo o tym mówił, 
a on był już rozpoznawalnym artystą.

Rozmawiałem z Johnem Koshem, 
który razem z Mario Amayą zrobił 
numer brytyjski, i oni też nie dostali 
pieniędzy. Mówił, że był w tym 
czasie tak pochłonięty współpracą 
z Beatlesami, że po prostu o tym 
zapomniał. Więc pewnie robiła to nie 
pierwszy raz…

Aha. Więc powiedziałam jej: Prace 
wciąż mam ja. Nawet jeżeli część 
jest u ciebie, jeśli opublikujesz to 
bez mojej zgody, to idziemy do sądu. 
A zgody nie dostaniesz, dopóki mi nie 

zapłacisz. Pełnej sumy. Nie pamiętam, 
ile to było, pewnie nie za dużo, biorąc 
pod uwagę ilość włożonego wysiłku. 
Ulżyłam sobie, używając jeszcze kilku 
londyńskich epitetów, i wyszłam, 
trzaskając drzwiami, co zdecydowanie 
poprawiło mi nastrój.

I zapłaciła ci?
Pewnie. Co do centa.
Ustalenie charakteru Phyllis 

Johnson nastręcza mi trudności. Kiedy 
na przykład rozmawiałem z Brianem 
O’Dohertym, mówił, że mieli dobre 
relacje.

Łatwo się z nią pracowało pod tym 
względem, że dawała wolną rękę i nie 
czepiała się potem. Cieszyłam się, że się 
nie wtrącała. Zastanawiałam się tylko, 
po co ona to właściwie robiła. To była 
dla nas zagadka.

Następne pytanie: Czy ją lubiliśmy? 
Nie. Ale wparowałam do jej biura. 
Szlag mnie trafiał, gdy pomyślałam, jak 
ona śmie wykorzystywać naszą pracę, 
zwłaszcza pracę starego Angusa, który 
podeszwy sobie schodził, kursując 
między artystami. Dobrze wiesz, 
jak to jest, ludzie pracują powoli, 
trzeba ich było bezustannie poganiać. 
Pracowałam artystycznie dla „San 
Francisco Oracle” […] i czasem trzeba 
pogonić ludzi, i pamiętam, że on 
musiał wszystkich non stop poganiać. 
Ja robiłam tylko okładkę, a on musiał 
zająć się całym pudełkiem.

Mieszkałam w Ameryce, a tu się 
ludziom płaci za wykonaną pracę. 
W Ameryce dostajesz swoje pieniądze. 
Nawet jak tworzysz w undergroundzie, 
to i tak dostajesz pieniądze.

Czy możesz mi wyjaśnić, skąd się 
wzięła nazwa „Dreamweapon”?

Z eteru w głowie Angusa. A skąd 
tam się wzięła, to nie jestem w stanie 
powiedzieć. Był poetą, ja nie. A to, 
co mówią poeci […] niekoniecznie 
musi coś znaczyć. Znaczenie może 
być mistyczne. Angus głęboko się 
interesował mitologią i pochodzeniem 
mitów i czasami razem szukaliśmy 
podobieństw między różnymi mitami, 
które w gruncie rzeczy mówią 
o tym samym. Nie jestem w stanie 
odpowiedzieć na to pytanie, Angus 
też nie, bo go już tu nie ma. Może Ira 
[Cohen] mógłby ci pomóc? Popytaj 
się o pana Cohena [śmiech]. To mój 
najstarszy i najbliższy przyjaciel, znamy 
się od 1959 albo 60. roku. Spotkaliśmy 
się w Torremolinos w Hiszpanii, gdzie 
mieszkałam z wujkiem i ciocią. To była 
taka mała hiszpańska wioska. Trochę 
później, po półtora roku czy dwóch 
latach, przenieśliśmy się wszyscy do 
Tangeru, nie pamiętam powodu. Wiem, 
że ja chciałam jechać, bo piekielnie się 
nudziłam, pracując w sklepie. Wujek 
i ciocia nie mieli nic przeciwko pod 
warunkiem, że będę przylatywać 
do Malagi co weekend, co nie było 
problemem. Nie wiem w sumie, czemu 
Ira też pojechał. […] To był wspaniały 
okres. Byli tam poeci, William 
Burroughs, Paul Bowles razem z Jane 
Bowles. To był bardzo twórczy okres. 
Potem Ira pojechał z nami do Indii 
i Nepalu i razem zrobiliśmy film [The 
Invasion of] the Thunderbolt Pagoda 
w Nowym Jorku. Był dla mnie jak brat.

Niektórzy z artystów, którzy 
zamieścili swoje prace w numerze 
dziewiątym, stali się dość sławni 
(La Monte Young, Terry Riley, 
Marian Zazeela itd.), ale niektórzy 

Interview Transcript – Hetty MacLise
M A Y  2 2 ,  2 0 0 9  T E L E P H O N E  [ E X C E R P T S ]

I would like to start with a background 
question. I think that even before you 
met Mr.MacLise you were already an 
illustrator. Could you tell me how you got 
started doing that?

[I started illustrating] in the late 
fifties, middle to late fifties, when I was 
at the Camberwell School of Fine Arts, 
in Peckham. And I studied under the 
auspices of John Winter – he was the main 
illustrative teacher there – and a great 
friend. After some years there doing fine 
art and illustration I moved to the stintful 
school of fine arts in High Halden and did 
the book production course, because my 
father said […] if I wanted to be an artist, 
which is an uncertain profession, that I 
would have to learn something with which I 
could earn some money. He was quite frank. 
So I did book production […] and magazine 
production, which included typography, lay-
out, paper, paper sizes, all of that. And then 
I moved to typography, which I didn’t like, 
too flat. And then I moved to etching […] 
and that became the great love of my life.

I wonder though, the Aspen cover you 
did seems quite far away from the thing 
they would teach you in art school, right?

Well after you leave school you start 
to develop your own style, if you haven’t 
started to develop it already. When you are 
very young you have various influences; 
some of them will go on throughout your life 
and some of them change, mine is Stanley 
Spencer, William Blake and Botticelli, so 
I’m fairly linear. You jumped a bit [i.e., 
since that question on the list of questions 
supplied in advance], but if you want the 
cover: When I was pregnant and living in 
a beautiful house […] I couldn’t paint or 
anything, I eventually got to the attic and 
got some spray cans, which was probably 
very bad for me, but it didn’t do me any 
harm and I proceeded to start to do spray 
paintings, using a fluorescent pink, a 
fluorescent green, orange […] and painting 
my oldest son’ plastic cowboys, Indians, and 
shapes, cutting shapes out of paper, which 
is derivative of etching I may say. And I 
proceeded to have fun.

So the cover was also a spray paint 
painting?

It was all spray paint, every centimeter 
of it.

[Still on the design of the cover:] I’d 
learned that if you want to sell things off 
the shelf, like a book or a poster, you have 
to draw people’s attention, so with that 
if you’re brightly colored you’re going to 
attract more attention than if you’re not. So 
that’s why I did it in such lurid colors. And I 
had a lot of fun with those spray paints.

[…]
Could you tell me how you first came 

into contact with Aspen?
Well, I had a friend called Eduardo 

Paolozzi, who was basically a sculptor and 

he had done a previous Aspen box [i.e. 
contributed to #7]. […] Somehow I was in 
touch with him or he was in touch with me 
[or] she [Phyllis Johnson] got in touch with 
Angus somehow, I really can’t remember 
and I think I must have mentioned it. 
Paolo[zzi], he must have been in New York, 
and he said something about that she was a 
bit difficult.

One of the questions marks in 
reconstructing the story of Aspen is Phyllis 
Johnson, the magazine’s editor, of whom 
I have not been able to find any trace after 
Aspen folded in 1971. Did you meet her?

Yes a few times. […] [And] I thought 
she was awful. Your fourth question was 
‘did we have carte blanche?’, and yes we 
did. Well, we insisted on it. I mean, Angus 
was definitely one for doing his own thing, 
so she knew right from the start that we 
were going to do it our way and she seemed 
ok with that. But we didn’t like her. She 
was a bit forbidding a certain strange New 
Englandish sort of way, although I don’t 
think she was from New England, Aspen 
certainly isn’t. I couldn’t see that Aspen 
had anything to do with the little ski town 
I knew so well. She was very thin, tall and 
I’m used to very thin tall people – Angus 
is very thin and tall and so is my dad – but 
there was something about her. And then of 
course when we finished it and she liked it 
all […] Angus […] came back and said there 
was some trouble about money, she wasn’t 
going to pay us. And I’d gotten a hint fro 
Eduardo Paolozzi, so when I realized that 
was just sort of hanging far on giving us 
anything at all…we hadn’t got an advance 
of any kind and there had been nothing 
towards materials, or Angus’ time, going 
around all these different people, collecting 
their stuff, putting it all together, putting the 
little long-play record together, getting that 
printed…we had to struggle for every cent 
and we were very poor. I mean, my wages 
at the East Village Other were pretty small 
and I did do one page for Alan Douglas [the 
record producer], which was $75, but there 
was no child support or anything. Angus 
didn’t make much, he did a few things here 
and there. You know, we weren’t rich at all 
and it was hard work with her. We have an 
expression in English – it’s a North Country 
expression – meaning ‘you take umbrage’, 
which means exactly what it sounds like and 
I took umbrage. I marched into her office – I 
was very, very cross – and I said: “All right, 
I’m not giving you permission to publish, 
unless you pay me and if you wish to take 
this to court, we can win very easily. I can 
also get some of the best lawyers in New 
York – I knew Andy [Warhol] would help 
me with that and, so it’s up to you lady: you 
either cough it up, or you don’t get […] the 
work, I’m sorry.” You know, it meant very 
little to me as far as work was concerned or 
any kind of accolades we might get from the 

[slightly derisive] Aspen box. Who’d ever 
really heard of it? It’s just that Eduardo was 
a recognized artist and that’s what made me 
think to do it at all.

Well, I talked to John Kosh, who did the 
British issue together with Mario Amaya 
and he never got paid either. But said that 
he was so busy at the time working with 
the Beatles, that he simply forgot about 
it. So she might have done this to several 
editors…

Ah, well, I see. I told her, I said: “You 
know, I’ve still got the work. And even if 
you had any of it, I’ll sue you. You can’t 
publish without our permission. And you do 
not have my permission until you pay me. 
The full amount, which of course, I have 
completely forgotten how much it was. I 
don’t think it was awfully much, considering 
the amount of work put in. And I let loose 
with quite a few London epithets at her, 
which made me feel a lot better, and I 
marched out.

And did she pay you?
Oh yes! Of course she did.
You know, establishing her character is 

quite difficult to me. Because I talked to 
Brian O’Doherty for example, and he said 
she was very easy toward him…

Well, she was easy to work with in one 
way, in that she gave you carte blanche and 
then left you alone. And in that I thought: 
“Oh goodie, we haven’t got an interfering 
person here.” The point was, I don’t know 
why she was doing it. It’s a bit of a mystery 
to us.

So next question: did we like her? Well, 
no. But I did storm in there. I was so angry, I 
thought how dare she take advantage of our 
work and especially poor, old Angus, who’d 
run his socks off, from this to that person. 
You know, people were slow, he had to jolly 
them along. I’m sure you know what it’s 
like. I’d been an artist for the San Francisco 
Oracle […] and sometimes you have to chase 
people and I seem to remember him chasing 
people all over the place. I only did the 
cover and it was folder and it wasn’t a box.

[On demanding payment:] […] I was in 
America and I was used to getting paid. 
[…] In America you get paid. […] Even 
in the New York underground if you did 
something you got paid.

[…]
Could you explain where the name 

‘Dreamweapon’ came from?
That came out of the ether in Angus’ 

brain. I can’t ever tell you where these 
things sprung from Angus’ head from 
beyond. He is a poet, I’m not. And the 
things that come out of poets […] they don’t 
necessarily mean anything. They have a 
sort of mystical meaning, Angus was very 
into myths and the origins of myths and 
what interested us both was finding out 
correlations in all the various myths and 
finding things that were the same… I don’t 

Interview Transcript – John Kosh
M A Y  1 9 ,  2 0 0 9  T E L E P H O N E  [ E X C E R P T S ]

I would like to start with a background 
question. At the end of the 1960s you were 
the art director for Mario Amaya’s Art & 
Artists magazine, after which you came 
into contact with the Beatles and became 
the creative director for their label Apple 
Records. Could you tell me how you came 
to work in the design business in the first 
place?

Well actually I was working as lowly 
sort of designer in a print shop, which just 
happened to have the Royal Opera House 
and the Royal Ballet as their clients. And 
then we all got fired, but I managed to keep 
the Royal Opera and the Royal Ballet as 
clients. That was very fashionable in those 
days for rock and roll people to turn up for 
the opera, like Mick Jagger and the Rolling 
Stones and of course John Lennon. And 
that’s actually how I sort of bumped into 
them. [...] And because I worked for the 
Royal Opera I then obviously met Mario 
and he had to leave to run the Venice 
Biennale that year [1968] […] and so kind 
of left me in charge of his magazine Art 
and Artists1 and to be honest I was a callow 
youth and I had no idea what I was doing. 
They’re not all that good actually, looking 
back at them, but the main thing was that 
all of a sudden one evening I got a call from 
a guy who said [imitating Lennon’s voice]: 
“Uhh, this is John Lennon, can you come 
and see me?” And I thought, well this is 
obviously one of my friends putting me on. 
But nonetheless I thought I’d go for it and 
I turned up at the Hammersmith [Queen 
Charlotte’s Maternity] Hospital where 
Yoko [Ono] was having troubles with her 
pregnancy. And then all of a sudden it was 
like, oh, we’re talking about the Aspen box, 
which Mario had sort of left in my hands 
and I wasn’t quite sure what it was at the 
time. […] It [Aspen #7] was an amazing sort 
of collection of stuff and I was thrilled to 
work on something that was such a design 
challenge. My typography at the time was 
very precise and I really enjoyed the whole 
process. 

So let me get this correct: Phyllis 
Johnson probably contacted Mario Amaya 
and then he left the issue in your care?

Now this is where I get a little confused. 
Because I never met Phyllis Johnson, I 
never heard of her until just now. I was 
contacted by Mario, because I was working 
on the magazine for him. […] Most of my 
connections went through Mario, because 
he was just about to become the curator of 
the Toronto Museum of Modern Art at the 
time. To be honest I liked him a lot, but [...] 
he would just sort of disappear and I would 
have to get to the printer and make sure that 
the stuff got done.

[…]

I was wondering, did Mr. Amaya leave 
you a fixed set of things he wanted to be 
included?

Yes, he went roundabout, sort of 
rounding up all the material and it would 
just wind up on my desk…

At the end of the 1960s Aspen seems 
to have been both in financial trouble and 
at odds with USPS on mailing rights, two 
factors which eventually contributed to the 
magazine’s demise. In fact Dan Graham, 
the next guest editor after the British issue, 
was convinced that his issue was to be the 
last (in fact two more issues were released). 
Did you experience any of these problems 
in the editorial and design process?

To tell you the truth, I don’t know 
anything about that. I never got paid, to put 
it that way. To tell you the truth, by this time 
having started to work for John Lennon and 
Yoko I wasn’t too concerned, I was totally 
wrapped up. […] Money was not a big issue 
at the time. 

I was wondering, was there any 
particular reason why you had Richard 
Smith do the box design?

That was Mario’s idea. I think he had an 
exhibition at one of the galleries and the 
point that sort of fascinated me was the die-
cutting, where we sort of take the corners 
of each square and lift them. It was Mario’s 
idea to use Richard Smith, who was hotter 
than hot at the time. And I said to Mario, we 
could die-cut this and it would be fantastic. 
The printers of course went totally crazy, 
because it was not easy. […]

[interlude on where the Beatles were 
in their career at the time, ending with a 
response to my question on whether Mr. 
Kosh was aware of Mr. Dalton’s attempts 
to get the Beatles to do an Aspen issue, to 
which he replied that John did not think it 
was “a suitable vehicle at the time”.]

For Aspen #7 John Lennon designed 
a ‘diary for the future’ and he and Yoko 
Ono recorded some original material 
for the magazine. As John Blaney had 
documented, these recordings were made 
under difficult circumstances, with Yoko 
Ono in the hospital due to a difficult 
pregnancy and Lennon due to appear in 
court the next day on cannabis possession 
charges. Was it difficult to get them to 
contribute?

Well I know that Mario and Yoko were 
talking a lot […] and she was in the hospital 
all the time, it seemed, having miscarriages. 
All I know is that a master was made and I 
was handed it by engineers, which was then 
converted into that sort of dreadful floppy 
disk thing.

I particularly liked the inclusion of the 
sewing pattern by Ossie Clark, which is 
both innovative and harks back to a long 

tradition of magazines including sewing 
patterns. Was the design done especially 
for Aspen?

That just came in the mail from nowhere, 
I just folded it up and put it in the box. But 

your question was: “was the design done 
especially for Aspen?” and the answer is: “Yes 
it was.” […]

The inclusion of Tavener’s Three Songs 
for Surrealists fits Aspen’s longstanding 
affiliation with experimental music (earlier 
issues had included work by Glass, Cage, 
Reich, etc.). Still for the modern listener 
it seems miles away from the pop world 
which the rest of the issue wholeheartedly 
embraces. Was there any particular reason 
to include his work?

The reason he was in there was he had 
just been signed to Apple Records and he 
had an album called The Whale [1970] and 
that’s why he was in there and you may be 
right that it was a bit of a filler, but they 
thought he was the new Philip Glass, the 
new Cage. And they really thought that 
maybe this guy was going to sell an awful lot 
of records. Well, he didn’t. But I had done 
the album cover for him and he was a very, 
very lovely man and so he just got kind of 
thrown in, I guess. 

[interlude on what Aspen’s audience was 
(Kosh saw them as an avant-garde audience) 
and on the price of the individual boxes. 
Mr. Kosh is surprised at how cheap the 
boxes were.]

Up to and including issue six all the 
boxes had advertising and yours didn’t. Was 
including ads ever mentioned?

No, there was never a question. That’s a 
very good point. I’m kind of flabbergasted, 
because I hadn’t thought of that. […]

One thing that puzzles me about Aspen 
is that while some of its issues are quite 
well-timed (for example the Minimalism 
issue), others such as the Pop issue 
(released in 1966) seem to me a little late 
in the day. I would say that the same could 
go for the British issue, with the so-called 
British Invasion well over by 1969 and the 
Swinging Sixties coming to an end with 
the election of a Conservative government 
in early 1970. Did you consider this to be 
a timely issue?

Well, it was sort of celebration I think, 
you know Harold Wilson, the prime-
minister was about [to leave office]. We’d all 
had a wonderful time and I think mainly it 
was retro, a sort of retrospective of the stuff.

1 Art and Artists First appeared in April 
1966, published by Hanson Books. It ran until 
Mario Amaya’s death in 1986.

znajomi Mario, ponieważ miał on 
niedługo później zostać kuratorem 
Museum of Modern Art w Toronto. 
Szczerze mówiąc, bardzo go lubiłem, 
ale [czasami] znikał i to ja musiałem 
chodzić do drukarni i załatwiać sprawy.

[…]
Czy Mario Amaya zostawił ci jakieś 

polecenia dotyczące tego, co miało się 
znaleźć w numerze?

Tak, ale w okrężny sposób, wybierał 
materiały, które potem lądowały na 
moim biurku…

Pod koniec lat 60. „Aspen” 
prawdopodobnie był w nie najlepszej 
kondycji finansowej, a do tego 
dochodził konflikt z USPS [poczta 
amerykańska] w sprawie praw 
do wysyłki. Obie te rzeczy miały 
doprowadzić do upadku magazynu. 
Dan Graham, którego zaproszono, 
żeby był redaktorem naczelnym po 
numerze brytyjskim, był przekonany, 
że jego numer będzie ostatnim 
(w rzeczywistości ukazały się jeszcze 
dwa numery). Czy te problemy 
dawały ci się we znaki w czasie pracy 
graficznej i redaktorskiej?

Prawdę mówiąc, nic o tym nie wiem. 
Powiedzmy, że nigdy mi nie zapłacono. 
Jak zacząłem pracować dla Johna 
Lennona i Yoko, to nie przejmowałem 
się tym za bardzo, byłem zawalony 
pracą. […] Pieniądze nie były dla mnie 
ważną kwestią w tym czasie.

Jakie powody zdecydowały, że 
zaproponowałeś Richardowi Smithowi 
pracę nad projektem pudełka?

To był pomysł Mario. Miał chyba 
wystawę w jakiejś galerii, a mnie 
najbardziej zafascynowała technika 
wycinania matrycowego, w której 
tak jakby bierze się rogi kwadratu 
i podnosi je. Mario wpadł na pomysł, 
żeby zaangażować Richarda Smitha, 
który był wtedy absolutnie na topie. 
A ja zasugerowałem Mario, żeby użyć 
wycinania matrycowego, że to będzie 
fantastyczny efekt. Ludzie w drukarni 
byli oczywiście wkurzeni, bo to nie była 
łatwa rzecz.

[…]
[Fragment rozmowy o Beatlesach 

i w którym punkcie kariery byli 

wówczas, zakończony moim pytaniem, 
czy John Kosh wiedział, że David 
Dalton próbował namówić Beatlesów 
do zrobienia numeru „Aspen”, na co 
John Kosh odpowiedział, że w jego 
opinii to nie był „właściwy nośnik 
w tym momencie”].

John Lennon zamieścił „kalendarz 
na przyszłość” w siódmym 
numerze „Aspen” oraz nagrał 
razem z Yoko Ono kilka utworów 
specjalnie na tę okoliczność. Według 
dokumentacji Johna Blaneya, te 
nagrania powstawały w trudnych 
okolicznościach: Yoko Ono była 
w szpitalu z powodu powikłań 
ciążowych, a Lennon miał się stawić 
w sądzie następnego dnia w związku 
z zarzutami dotyczącymi posiadania 
marihuany. Czy trudno było ich 
namówić do współpracy?

Wiem, że Mario i Yoko dużo za sobą 
rozmawiali […] i ona była cały czas 
w szpitalu, chyba poroniła. Wiem tylko, 
że powstała płyta wzorcowa, która 
została mi przekazana przez monterów 
i na jej podstawie powstała ta okropna 
„pocztówka dźwiękowa”.

Szczególnie podobał mi się pomysł 
włączenia wykroju do szycia autorstwa 
Ossie Clark, który był zarówno czymś 
innowacyjnym, jak i nawiązywał 
do długiej tradycji magazynów 
z wykrojami do szycia. Czy ten wykrój 
powstał specjalnie dla „Aspen”?

Przyszedł pocztą nie wiadomo skąd, 
więc poskładałem go i dołączyłem 
do pudełka. Odpowiadając na twoje 
pytanie, czy wykrój ten powstał 
specjalnie dla „Aspen”, moja 
odpowiedź brzmi: tak. […]

Włączenie utworu Johna Tavenera 
Three Songs for Surrealists pozostaje 
w zgodzie z długą tradycją związków 
„Aspen” z muzyką eksperymentalną 
(we wcześniejszych numerach były 
utwory m.in. Glassa, Cage’a, Reicha). 
Jednak dla współczesnego słuchacza 
brzmi to, jakby leżało na drugim 
biegunie względem całej popartowej 
reszty, którą magazyn tak lubił. Czy 
utwór ten został dołączony z jakichś 
szczególnych powodów?

Znalazł się on [John Tavener] tam 

z tego powodu, że niedługo wcześniej 
podpisał kontrakt z Apple Records 
i nagrał płytę The Whale [1970]. Może 
i znalazł się w magazynie trochę na 
zasadzie wypełnienia luki, ale myślano 
o nim wówczas, że będzie nowym 
Philipem Glassem albo nowym Cagem. 
Niektórzy szczerze wierzyli, że ten facet 
sprzeda tony płyt. Ale tak się nie stało. 
Zrobiłem dla niego okładkę płyty, był 
naprawdę uroczym człowiekiem, więc 
tak jakby został dokooptowany.

[Fragment rozmowy o czytelnikach 
„Aspen” (których Kosh postrzegał 
jako awangardową grupę) i cenie 
poszczególnych pudełek. John Kosh jest 
zaskoczony, po jak niskiej cenie były 
sprzedawane].

Wszystkie numery do szóstego 
włącznie miały reklamy, a twój numer 
nie. Czy kiedykolwiek rozmawiałeś 
o dołączeniu reklam?

Nie, ta kwestia nigdy nie była 
poruszona. Słuszna uwaga. Zaskoczyłeś 
mnie, nigdy o tym nie myślałem. […]

Nie do końca potrafię zrozumieć 
pewnej sprawy: niektóre numery 
„Aspen”, np. ten o minimalizmie, 
były na czasie, ale inne, tak jak numer 
o poparcie (ukazał się w 1966 roku) 
wyszły tak jakby za późno. Numer 
brytyjski jest chyba w tej drugiej 
kategorii. W 1969 roku tzw. Brytyjska 
Inwazja już dawno się skończyła, 
swingujące lata 60. też się skończyły 
z chwilą wyboru konserwatywnego 
rządu na początku lat 70. Czy 
w twojej opinii ten numer powstał 
w odpowiednim momencie?

Sądzę, że to było takie uroczyste 
podsumowanie. Premier Harold Wilson 
właśnie miał odejść ze stanowiska. 
To był dla nas wszystkich wspaniały 
czas, więc ten numer to była taka 
retrospekcja.

1 Pierwszy numer magazynu „Art & Artists” 
ukazał się w kwietniu 1966 roku nakładem 
Hanson Brooks. Był publikowany do śmierci 
Mario Amayi w 1986 roku. [Przypis tłumacza].
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z nich są mi całkiem nieznani. Czy 
mogłabyś opowiedzieć pokrótce o tych 
artystach: Don Snyder (autor Dream 
of Goeralegan), Aymon de Sales 
(autor rysunków i inskrypcji w stylu 
Majów), Dale Wilbourn (autor trzech 
obrazów nasączonych narkotykami), 
Nikki Grand (autorka wiersza pt. 
Pomegranate).

Don Snyder był jednym 
z najbliższych przyjaciół Angusa, tak 
jak Ira. Poznałam go przez Angusa 
w Nowym Jorku, wcześniej się nie 
znaliśmy. On i jego żona Mikki stali 
się moimi serdecznymi przyjaciółmi, 
zwłaszcza Mikki była mi bliska. Don 
był pierwszą osobą, która tworzyła 
malunki na nagich ciałach, nawet zanim 
zaczęto to robić w San Francisco. […]

Aymon de Sales był największym 
elegantem w naszym gronie. Był 
niezmiernie miłym poetą. Przyjacielem. 
W sumie wszyscy współautorzy tego 
numeru byli naszymi przyjaciółmi, do 
których Angus mógł stosunkowo łatwo 
dotrzeć. Wszyscy mieszkali w pobliżu, 
w okolicy Lower East Side.

Dale, nie pamiętam, jaką przekazał 
pracę, ale pamiętam, że go nie 
lubiłam. Nie dopuszczałam go… był 
dziwakiem, wiecznie naćpany. Mieliśmy 
przyjaciółkę, piękną modelkę, która 
została jego dziewczyną. Wiecznie 
majsterkowali przy różnych rzeczach 
i w efekcie wszędzie walały się 
różne małe metalowe części. Nie 
przeszkadzało mi to, dopóki robili to 
u siebie w mieszkaniu, ale pewnego 
dnia Angus zaproponował, żeby 
przenieśli się do naszego loftu, a to 
oznaczało, że zamieszkaliby z naszym 
dwuipółletnim dzieckiem. Ira trzymał 
wtedy cały swój sprzęt do nagrywania 
za białym płotkiem, żeby nasz synek się 
do tego nie dobrał. Nie chciałam, żeby 
Dale przenosił się do nas z wszystkimi 
tymi metalowymi rzeczami, więc 
zaprotestowałam: Przykro mi, ale 
musicie się z Paulą wyprowadzić od 
nas. Strasznie mnie zwyzywali, ale ja 
musiałam myśleć o dziecku. […] Więc 
nie poznałam za dobrze Dale’a, może 
miał też inne oblicze.

Nikki Grand była pierwszą 
dziewczyną, z którą zaprzyjaźniłam 
się w Stanach. Mieszkała we 
wspaniałym wiktoriańskim budynku 
nazywanym „Rosyjską Ambasadą”, 
w którym i ja mieszkałam zaraz po 
przyjeździe. […] Byłyśmy dobrymi 
przyjaciółkami. Nikki miała wtedy 
romans z Angusem [tzn. zanim Angus 
związał się z Hetty MacLise]. Spotykali 
się po kryjomu. Nie podobało mi się 
to, ponieważ lubiłam [jej męża] Iana 
i byłam, w zasadzie wciąż jestem, 
raczej staromodna, jeżeli chodzi o te 
kwestie. Zależało mi, żeby Nikki 
zrobiła dla mnie rysunek do „Oracle” 
z San Francisco, więc ją trochę 
szantażowałam, mówiąc: Możesz się 
z nim spotkać w redakcji „Oracle” pod 
warunkiem, że coś dla mnie narysujesz. 
I tak zrobiła. Przyszła do mnie do 
biura, narysowała ten rysunek i później 
przyszedł Angus, i w ten sposób go 
poznałam.

Moim zdaniem film The Invasion 
of the Thunderbolt Pagoda był 
fantastyczny. Jeśli się nie mylę, to 
miałaś udział przy tworzeniu ścieżki 
dźwiękowej, której część znalazła się 
w magazynie pod tytułem „The Joyous 
Lake” oraz wystąpiłaś w tym filmie. 
Możesz opowiedzieć, jak się w to 
zaangażowałaś?

Grałam na organach. W młodości, 
jako dobrze wychowana panienka, 
grałam na pianinie, a potem zaczęłam 
grać na organach. W czasie wojny 
mieszkaliśmy w domu z kaplicą, 
w której były malutkie organy, i wtedy 
nauczyłam się na nich grać. Później 
ćwiczyłam jeszcze w małym kościółku 
w Hadleigh w hrabstwie Suffolk. 
Miałam więc trochę wprawy w grze 
na organach, albo raczej na piszczałce 
organowej. […] Było to w kościele 
św. Marka w Bowery, pięknym kościele 
w stylu Christophera Wrena, którego 
pastor był wyjątkowy i pozwalał 
na organizowanie w nim różnych 
imprez. Kościół został chyba później 
konsekrowany, ale nie jestem pewna.

Fascynuje mnie wstawka 
będąca fragmentem Sentential 

Metaphrastic Lionela Ziprina. Zdaje 
się, że odgrywał on kluczową rolę 
w nowojorskim undergroundzie 
i utrzymywał kontakty z ludźmi tak 
różnymi jak Thelonius Monk czy Bob 
Dylan. Co go z tobą łączyło?

Czy znałam Lionela Ziprina? 
Tak, każdy go znał. Był serdecznym 
przyjacielem Iry. Był też rabinem, 
jednym z tych śpiewających. Był 
lubiany w całym Lower East Endzie, 
mieszkał zdaje się na Avenue D, 
niżej już się nie dało. Był wspaniałym 
facetem. Zmarł w tym roku, widziałam 
jego nekrolog z pięknym zdjęciem. 
Znałam go ani lepiej, ani gorzej niż 
pozostali. Może nie byliśmy w bardzo 
zażyłych stosunkach, mimo że był 
bardzo bliskim przyjacielem Iry. 
Byliśmy razem na Woodstocku. Razem 
z Angusem pojechaliśmy tam z pewną 
parą z Massachusetts i przyjechaliśmy 
już tydzień przed festiwalem […] 
mieszkaliśmy we czwórkę w wielkim 
namiocie i kiedy przyjechała ekipa 
z Nowego Jorku, to był pierwszy 
wieczór festiwalu, zaczęła się ta ulewa. 
I wtedy przyszedł Ira pod muszką 
i w pasiastej marynarce, wyobraź sobie, 
a z nim zjawił się Lionel, przemoczony 
do suchej nitki, i nagle w namiocie 
już nie było w ogóle miejsca. A była 
ich tylko dwójka, ale za to słusznych 
rozmiarów [śmiech].

Chyba faktycznie był fascynującą 
postacią, wiem, że Dylan bardzo go 
cenił…

Tak, był niesamowity! Po prostu 
wspaniała osoba. Chyba też był poetą, 
naprawdę dobrym poetą.

Niektóre jego wiersze znalazły się 
w tym numerze „Aspen”.

Tak, mieszkał w pobliżu, chyba 
na sąsiedniej ulicy. Więc czasami 
odwiedzaliśmy się bez okazji. W sumie 
każdy, kto zamieścił coś w tym numerze 
„Aspen”, mieszkał po sąsiedzku. Angus 
nie musiał się wtedy tak nachodzić. 

 

know, you can’t ask Angus, because he’s 
not around anymore. Maybe Ira [Cohen] 
could tell you. You ask about Mr. Cohen! 
[laughs] He’s my oldest and dearest friend. 
I’ve known him since 1959 maybe? 1960 
certainly. We met in Torremolinos, in 
Spain while I was living with my uncle and 
aunt. Torremolinos was a little Spanish 
village there. Then after some time – 18 
months, two years – we all moved together, 
I don’t know why, we moved to Tangiers. 
I know why I went: because I was bored 
for sure in a shop. And my uncle and aunt 
thought it would be a good idea if I had that 
opportunity and I could fly to Malaga every 
weekend, it was very easy. But I don’t quite 
know why Ira came, but he came. […] I had 
a wonderful time. There were poets there; 
William Burroughs was there, Paul Bowles 
and Jane Bowles. It was a very flourishing 
period. Since then, he came to India, he was 
in India with us, he was in Nepal with us 
and we made the film [The Invasion of] the 
Thunderbolt Pagoda in New York. If I had a 
brother it would be Ira.

While some of the artists included in 
the issue have gone on to become quite 
well- known (La Monte Young, Terry 
Riley, Marian Zazeela, etc.), some of 
those included seem quite obscure to me. 
Could you respond briefly to the following 
names: Don Snyder (contributed the 
“Dream of Goeralegan”), Aymon de 
Sales (contributed Maya-like drawings 
and glyphs), Dale Wilbourn (contributed 
three drug-infused paintings), Nikki 
Grand (contributed a poem called 
“Pomegranate”).

Don Snyder was one of Angus’ best 
friends, along with Ira. I met him in New 
York with Angus, I hadn’t known him 
before. He and Mikki, his wife, became 
very strong friends of mine. Mikki was more 
than a friend. Don was actually the very fist 
person to project onto naked bodies, before 
it was even done in San Francisco. […]

Aymon de Sales was an elegant person, 
who hung out with us. He was a poet, very, 
very nice. He was a friend. All the people 
who contributed were actual friends, who 
Angus could reach comparatively easily. 
Meaning they all lived nearby, in the Lower 
East Side, I guess.

Dale, well I don’t know what Dale gave, 
but Dale I didn’t like. I didn’t allow him in 

my…he was a weirdo, he was a speed freak. 
We had a very beautiful girlfriend, who was 
a model, and she ended up with him. They 
were always taking things apart, with little 
bits of metal all over the place. That was 
all very well in their place, but then Angus 
wanted to move them into the loft and I 
had a two and a half year old child tottering 
around. All Ira’s recording stuff had a white 
picket fence around it, that he couldn’t get 
through. I didn’t want Dale with all his bits 
of metal all over the floor and I said: “No”. 
“Sorry, you and Paula have to leave right 
now.” I got a lot of abuse from them, but I 
just said: “I’m sorry, I have to think of the 
children.” […] So I don’t really know much 
about Dale, perhaps there was another side 
to him.

Nikki Grand was the first girl I met as 
a friend in the United States, because she 
was living in a house that I went to when 
I first arrived there, called ‘The Russian 
Embassy’. Marvelous old Victorian style. 
[…] Nikki and I became fast friends and she 
was having an affair with Angus, sort of [i.e. 
before Angus became involved with her]. 
And she wanted to meet Angus on the quiet. 
And I felt badly about this, because I liked 
[her husband] Ian and I thought, well, you 
know, very old-fashioned, always was. Then 
I wanted her to do a drawing for me at the 
Oracle in San Francisco. So I blackmailed 
her sort of and said: “Well, you can meet 
with this guy in the Oracle office, if you sit 
down and do a drawing for me. And she did. 
She came and she sat down and she did the 
drawing I wanted her to do and Angus came 
in and that’s how I met Angus.”

I found The Invasion of the Thunderbolt 
Pagoda to be a mind-blowing experience. 
If I’m correct you contributed to the 
soundtrack, part of which is included here 
as “The Joyous Lake” and also played 
a role in the film. Could you tell me how you 
got involved in this?

I played the organ. I started to play the 
piano, as young ladies do, from a very early 
age and then I moved on to the organ. And 
then during the war we were in a house 
which had its own church with its own little 
organ and that’s where I learned to play on 
a very tiny, little organ. And then I used to 
practice when I was in Suffolk in the little 
village church in Hadleigh. So I played 
the organ on those things, it was more an 

organ drone, really. […] And that was in the 
St. Mark’s in the Bowery, a very beautiful 
church, a Christopher Wren type church, 
with an extraordinary vicar, who allowed all 
kinds of things to happen in it. I presume it 
was still consecrated, but sometimes I began 
to wonder.

One of the inclusions that fascinates 
me particularly is the excerpt from Lionel 
Ziprin’s Sentential Metaphrastic. He seems 
to have been a pivotal figure in the New 
York underground, receiving visits from 
people as diverse as Thelonious Monk and 
Bob Dylan. Could you tell me what your 
relationship to him was?

Did I know Lionel Ziprin? Well, yeah, 
everyone knew Lionel. He was a dear 
good friend of Ira’s. He was a Rabbi, he 
was one of those singing Rabbis, I think. 
He was well-loved, Lower East Side, total 
Lower, I think he lived on Avenue D, you 
can’t get any lower than that. He was a 
marvelous chap, he died this year, there was 
an obituary to him, with a lovely picture. I 
knew him no better no worse than anyone 
else. Not quite as well as some people, even 
though he had this very strong relationship 
with Ira. I remember him when we were at 
Woodstock. Angus and I, we’d gotten there 
with a couple from Massachusetts and we 
had been there for a week […] and we were 
set up quite happily the four of us in quite 
a biggish tent and on the first night of the 
festival when the rain first came down in 
came the contingent from New York, which 
in this case for us was Ira in a bow turn, a 
striped blazer, if you please, and Lionel who 
burst into our little tent, dripping wet, and 
seemed to fill the place. I think it was just 
the two of them, but they were both bulky 
guys [laughs].

Yes, he seems like a fascinating person, 
I know Dylan was also a big fan of him…

Oh, he was amazing! He was just a 
marvelous, wonderful person. I also think 
he wrote some rather good poetry, very 
good actually.

Yes, bits and pieces of it are included in 
that Aspen issue…

A: Yes, he was nearby, I think he lived 
in the next street to us. So, you know, 
you could just pop over. I’m saying that 
everybody who is in that Aspen folder was 
a nearby neighbor, who Angus could reach 
with the least exertion.

„Aspen”, t. 1, nr 3, grudzień 1965. Redakcja: Phyllis Johnson. Projekt: Andy Warhol i David Dalton. Dzięki uprzejmości The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Artists Rights 
Society (ARS), Nowy Jork/DACS, Londyn 2012, Victoria and Albert Museum
Aspen, Vol. 1, no. 3 (December 1965). Edited by Phillis Johnson, designed by Andy Warhol and David Dalton. © Aspen Magazine / The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts / 
Artists Rights Society (ARS), New York / DACS, London 2012, Victoria and Albert Museum

Mel Bochner, Seven Translucent Tiers [(N + 2) Center Sets Odd], 1967. Praca opublikowana w „Aspen”, nr 5+6, jesień 1967.  
Dzięki uprzejmości Mela Bochnera, Victoria and Albert Museum
Mel Bochner, Seven Translucent Tiers [(N+2) Center Sets Odd] , 1967 as published in Aspen, no. 5+6 (Fall 1967). ©Mel Bochner, Victoria and Albert Museum
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