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MAGAZYN  
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Od ponad 30 lat grupa LUXUS skupia 
swoją aktywność na gromadzeniu, pom
nażaniu i zabezpieczaniu wszelkich prze
jawów dobrobytu i szczęścia. Dzia�alność 
ta nie dotyczy tylko przed miotów, ale też 
myśli i idei oraz wyabstrahowanych stanów 
emocjonalnych.

Żyjemy w pięknym i doskona�ym świe
cie. Mamy mieszkania i samochody, z�ote 
pierścionki na palcach i obrazy na ścianach. 
Mamy kredyty i wakacje za granicą, gdzie 
znacznie biedniejsi od nas ludzie starają 
nam się przypodobać i odebrać nasze pie
niądze. Mamy coraz cieplejszy klimat i brak 
wojny na naszym terytorium.

Jednak świat, jaki znamy, nieuchronnie 
zmierza ku zag�adzie, negując w�asną do
skona�ość. Chociaż każdy pragnie być boga
tym, zdrowym i szczęśliwym, jako ludzkość 
robimy wszystko, żeby to zepsuć.

Grupa LUXUS heroicznie stara się z tym 
walczyć. Chcemy świata pięknego, w któ
rym wszyscy będą szczęśliwi i to na swój, 
dowolnie wybrany sposób.

A tu nadchodzi kryzys. Bogaci się będą 
bogacić, biedni biednieć, a apogeum wy
darzeń będzie mia�o miejsce między ma
jem a wrześniem 2013 roku. Zwiastuje to 
zarówno sytuacja na gie�dzie, jak i trąby 
powietrzne, wysychanie rzek oraz coraz 
dziwniejsze znaki na niebie i aktywność 
klasy politycznej.

W związku z tym planujemy utworzenie 
w centrum Wroc�awia olbrzymiego maga
zynu, który pozwoli wszystkim chętnym 
przechować swoje najcenniejsze skarby 
w czasach zag�ady. Na magazyn zostaną 
zaadaptowane pomieszczenia schronu przy 
placu Strzegomskim, będącego obecnie 
siedzibą Muzeum Wspó�czesnego Wroc�aw.

Przechowamy troskliwie wszystko, od 
cennych kruszców i kamieni szlachetnych, 
przez zapasy żywności, a nawet dzie�a 
sztuki. Przygotowane zostaną specjalne 
pomieszczenia, rampy roz�adunkowe, win
da dla towarów wielkogabary towych oraz 
zapewniona profesjonalna pomoc do oceny 
i wyceny dóbr luksusowych. Znajdzie się też 
miejsce na przechowanie wszelkich niema
terialnych przejawów luksusu. Dysponujemy 
fachowym przygotowaniem zawodowym, 
żeby również powierzonym nam ideom 
i myślom nadać kszta�t materialny.

Sam obiekt jest w pe�ni bezpieczny. Do
wo dem na to jest fakt, że przetrwa� w stanie 
nienaruszonym oblężenie Festung Bres
lau, lata demokracji socjalistycznej oraz 
gwa�towny rozwój kapitalizmu.

Twój LUXUS

Jednodniówka towarzysząca wystawie 
magazyn LUXUS jest przedrukiem, 
przygotowanego specjalnie z tej okazji, 
dziesiątego wydania kultowego artzina 
z Wroc�awia. Na oryginalny magazyn, 
wydany w nak�adzie 30 egzemplarzy, z�oży�y 
się przygotowane przez cz�onków grupy 
autorskie strony, których tematem są tym razem 
stany chorobowe i towarzyszące im diagnozy.  
Strony magazynu stworzyli: Ewa Ciepielewska, 
Artur Go�acki, Bożena GrzybJarodzka, Piotr 
Gusta, Jacek „Ponton” Jankowski, Pawe� 
Jarodzki, Jerzy Kosa�ka oraz zaproszony 
przez grupę Zbigniew Libera, którego udzia� 
sygnalizuje podtytu� numeru „LUXUS 
NEOLIBERALNY”. Oryginalne strony 
magazynu można zobaczyć na ekspozycji w 
Muzeum Wspó�czesnym Wroc�aw od 10 maja do 
2 września 2013 roku. 

 
Szczególne podziękowania za pomoc przy 

organizacji wystawy chcielibyśmy z�ożyć 
następującym osobom i instytucjom: Klimie 
Bocheńskiej (Galeria Klimy Bocheńskiej), 
Elżbiecie Kochanek (galeria Milano), Annie 
Nawrot (Galeria Bia�a), Maryli Sitkowskiej 
(Muzeum Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie), Paw�owi Sosnowskiemu 
(Appendix 2), Marcie Tarabule (galeria 
Zderzak), Micha�owi Wolińskiemu (Piktogram), 
Centrum Sztuki Wspó�czesnej Zamek 
Ujazdowski, Fundacji dla Śląska, Muzeum 
Narodowemu we Wroc�awiu, TVP Kraków, 
TVP Warszawa, TVP Wroc�aw oraz prywatnym 
kolekcjonerom: Wojtkowi Bockenheimowi, 
Andrzejowi Bonarskiemu, Tadeuszowi 
Czywczyńskiemu, Osmanowi Djajadisastrze, 
Andrzejowi i Jerzemu G�uszkom, Barbarze 
KabaleBonarskiej, Karolowi Kirstenowi, 
Wies�awowi Mackiewiczowi, Agnieszce 
Mazanek, Magdalenie Migacz, Katarzynie Piss, 
Hince Puchale, Markowi Puchale, Helenie 
Siemińskiej, Maciejowi Wysockiemu, Jerzemu 
Ziętemu.

Kuratorzy Anna Mituś i Piotr Stasiowski

The oneday newspaper accompanying 
LUXUS magazine exhibition is a reprint, 
prepared specially on this occasion, of the 
10th edition of the cult artzine form Wroclaw. 
The original magazine, published in 30 copies, 
consisted in pages prepared by the group 
members, which this time focused on medical 
conditions and diagnosis assisting them. 
The pages of the magazine were created by: 
Ewa Ciepielewska, Bożena Grzyb Jarodzka, 
Jacek Ponton Jankowski, Artur Go�acki, 
Piotr Gusta, Pawe� Jarodzki, Jerzy Kosa�ka and 
Zbigniew Libera invited by the group, whose 
participation is signalled by the subheading 
of the magazine reading “NEOLIBERAL 
LUXUS”. The original magazine pages 
are displayed at the exposition in Wroclaw 
Contemporary Museum from 10th May to 2nd 
September 2013.

We would like to address our special thanks 
to those who contributed in the organisation 
of the exhibition: Klima Bocheńska (Klima 
Bocheńska’s Gallery) Elżbieta Kochanek 
(Milano Gallery), Anna Nawrot (Bia�a Gallery), 
Maryla Sitowska (Museum of the Academy 
of Fine Arts in Warsaw), Pawe� Sosnowski 
(Appendix 2), Marta Tarabu�a (Zderzak 
Gallery), Micha� Woliński (Piktogram), The 
Centre for Contemporary Art Ujazdowski 
Castle, Foundation for Silesia, National Museum 
in Wroclaw, TVP Kraków, TVP Warszawa, 
TVP Wroc�aw, and private collectors: Wojtek 
Bockenheim, Andrzej Bonarski, Tadeusz 
Czywczyński, Osman Djajadisastra, Andrzej 
and Jerzy G�uszek, Barbara KabalaBonarska, 
Karol Kirsten, Wies�aw Mackiewicz, Agnieszka 
Mazanek, Magdalena Migacz, Katarzyna 
Piss, Hinka Pucha�a, Marek Pucha�a, Helena 
Siemińska, Maciej Wysocki, Jerzy Zięty.

Curators Anna Mituś and Piotr Stasiowski

Jednodniówka Muzeum Współczesnego Wrocław
Wrocław Contemporary Museum One-Day Newspaper
Redaktor Naczelny / Editor-in-chief: Bartek Lis
Teksty / Texts: Paweł Jarodzki, Anna Mituś, Piotr Stasiowski
Tłumaczenia / Translation: Anna Molik
Korekta / Proofreading: Aleksandra Zoń
Projekt / Layout: Maciek Lizak
Nakład/Circulation: 2000

Adres Redakcji / Address: 
pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych (teksty, 
zdjęcia, rysunki) oraz zastrzega sobie prawo do skrótów, 
redagowania i adiustacji. / The editor does not return 
unsolicited material (i.e. texts, photos, drawings) as well 
as reserves the right to cut, edit and revise the submissions.

Publikacja towarzyszy wystawie magazyn LUXUS  
(10.5–2.9.13, Muzeum Współczesne Wrocław).
This publication accompanies the exhibition  
LUXUS magazine (Wrocław Contemporary Museum, 
10.5–2.9.13).
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Anna Mituś, Piotr Stasiowski
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For more than 30 years the LUXUS 
group has focused its activity on accumulat
ing, multiplying and securing all manifesta
tions of wealth and happiness. This activity 
is related not only to objects, but also to 
thoughts and ideas as well as abstracted 
emotional states.

We live in a beautiful and perfect world. 
We have flats and cars, golden rings on our 
fingers and paintings on walls. We have 
loans and holidays in foreign countries, 
where people much poorer than ourselves 
do their best to please us and gain our mon
ey. We have an increasingly warm climate 
and no war in our territory.

However the world the way we know it 
is inevitably heading towards annihilation, 
negating its perfection. Although everyone 
wants to be rich, healthy and happy, as hu
mankind we have been doing everything to 
destroy it.

The LUXUS group makes heroic at
tempts to fight against this. We want a beau
tiful world, in which everyone will be happy 
in their own, freely chosen way.

And here comes the crisis. The rich ones 
will become even richer, the poor ones even 
poorer, and the climax of these events will 
take place between May and September 
2013. Both the situation on the stock ex
change as well as tornados, rivers drying 
out, increasingly weird signs on the sky and 
activity of the political class all herald this.

Therefore, we plan to create a huge 
warehouse in the centre of Wroc�aw, where 
all interested people will be able to store 
their most precious treasures during the 
time of destruction. For the warehouse we 
will convert rooms of the airraid shelter, in 
which the Wroc�aw Contemporary Museum 
is established now. 

We will keep everything with great care, 
from precious metals and gems, to food sup
plies and even works of art.zReady waiting 
will be special rooms, loading ramps and a 
lift for largescale goods, with professional 
help provided to access and evaluate luxuri
ous goods. We will also have the space avail
able for preserving all intangible expressions 
of luxury. We have relevant professional 
qualifications to give a material form also to 
ideas and thoughts to be entrusted to us.

The building itself is absolutely safe. It 
is proved by the fact that it survived intact 
the Festung Breslau siege, years of social 
democracy and a sudden development of 
capitalism.

Your LUXUS

J E DNODN IÓW K A M W W

www.muzeumwspolczesne.pl
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