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Wystawa
Pełnia
sztuczna
prezentuje
wybór z prac
artystycznych
zgromadzonych
przez
Dolnośląskie
Towarzystwo
Zachęty Sztuk
Pięknych
Tytuł odwołuje się do obrazu „nasyconego zbioru”, w postaci którego zwykliśmy wyobrażać sobie różnego rodzaju kolekcje. Dzieła, które się na nie
składają, określają charakter kolekcji
i świadczą o ich wyjątkowości. Stałe uzupełnianie kolekcji wiąże się z dążeniem
do doskonałości narracji która, poprzez
implikowaną w swym założeniu sztuczność, nie jest w stanie nigdy się dokonać.
Nawet jeśli pomyślimy o kolekcji sztuki współczesnej jako skończonym zbiorze prac złożonym w magazynie o stałej
wilgotności i temperaturze, to każda jej
prezentacja w salach wystawienniczych
będzie rekonstrukcją spojrzenia na pozornie znane prace. Paradoks zaszyty
w materii tego typu zbioru sprawia, że
wciąż bywamy zaskakiwani skądinąd
znanymi sobie dziełami. Wystawa w Muzeum Współczesnym Wrocław stanowi
próbę określenia jednostkowego charakteru kolekcji dolnośląskiej Zachęty, ale
też, poprzez stworzenie sztucznej narracji odwołującej się do polskiej historii
sztuki ostatnich 30 lat, próbę ponownego
jej przeczytania.
Z racji dużej ilości prac znajdujących
się w kolekcji niezbędne stało się wyłonienie zestawu, który muzeum byłoby
w stanie zaaranżować w przestrzeniach
schronu przy placu Strzegomskim, przy
jednoczesnym założeniu, że to największa do tej pory prezentacja kolekcji. Nie
to jednak zadecydowało o ostatecznym
kształcie ekspozycji. Dzieła gromadzono
przez lata, bez ścisłych kryteriów wyboru, bazując raczej na „przeczuciach” czy
„sympatiach” jej twórców – Rady Zachęty, w której zasiadają uznani artyści
i animatorzy kultury związani z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Z tych indywidualnych, subiektywnych „przeczuć”
wyłania się myśl, aby w kolekcji skupić
dzieła powstałe w ostatnich 30, 40 latach
(starsze rzadko się tu pojawiają). Kolekcja nie zasadza się na jednym medium –
malarstwie, instalacji czy wideo. Przeciwnie – motywem przewodnim są raczej

idee, a właściwie ich znaczący pluralizm,
wyrażany w różnorodnych technikach,
przez twórców bardzo różnych od siebie.
Brak jasno sprecyzowanej linii programowej powoduje, że kurator ekspozycji
staje przed poważną próbą usystematyzowania i opracowania jej najciekawszych wątków w nowej, czytelnej dla widza formie. Nasuwa się pytanie, czym się
kierować w doborze prac do tak trudnej
z założenia wystawy? Moją odpowiedzią
na to wyzwanie jest zastosowanie techniki tzw. automatycznego myślenia, polegającej na ciągu skojarzeń następujących
podczas rozpakowywania i przeglądania
kolejnych prac. Technika ta, czy metoda,
z założenia niedoskonała, ma oczywiście
wiele wspólnego ze strumieniem świadomości. Jednocześnie zdaję sobie sprawę,
że decyzja o wyborze prac i ich zestawieniach buduje narrację, która nieobca
będzie dzisiejszemu myśleniu o sztuce.
Wynika to z osadzenia w realiach kultury, zarówno społecznej, jak i wizualnej. Większość prac z kolekcji to dzieła
polskich twórców. Dlatego też Pełnia
sztuczna może, choć nie musi, być przeglądem kultury wizualnej okresu transformującej się Polski i dowodzić wielkiej
społecznej przemiany, jaka dokonała się
w tym okresie.
Od samego początku wystawy widz
zostaje postawiony w nietypowej sytuacji. Aby rozpocząć oglądanie, musi
wyjść z budynku schronu, okrążyć go
i wejść tylnymi drzwiami wykorzystywanymi przez obsługę muzeum. Techniczna
klatka schodowa służy przede wszystkim
wewnętrznej, „podskórnej” komunikacji
instytucji. Przestrzeń ta niesie za sobą
potencjał transparencji nie-miejsca, bezosobowego korytarza, atmosfery oczekiwania i przygotowań. W symbolicznym
aspekcie możemy tę przestrzeń odczytać
jako przedproże transformacji, moment
wyczekiwania na zmianę, chwilę przed
podjęciem poważnych decyzji. Przedproże rewolucji. Prace, które się tam
znajdują, odnoszą się do historycznych
momentów związanych z gwałtowną
zmianą, której społeczne konsekwencje
są realnie odczuwane do dzisiaj.
Następna część jest poświęcona różnorodnym doświadczeniom artystek
tworzących w duchu dyskursu feministycznego w okresie ostatnich 40 lat. Ich
prace zostały skupione na trzecim poziomie schronu. Indywidualne postawy
polskich twórczyń, nietworzących jednolitego, zorganizowanego ruchu, a wyrażających swe poglądy i idee przez pryzmat własnych doświadczeń i poglądów,
składają się na obraz sytuacji polskich
kobiet we współczesności. Prace są zestawione z dokumentacją performansów
światowych artystek tego nurtu – Carolee Schneemann i Valie Export.
Tak budowana narracja płynnie przechodzi w kolejny wątek tematyczny, odnoszący się do tytułowej pełni, wyrażanej poprzez totalizujący motyw okręgu,
stosowany w pracach wielu twórców kolekcji. Wykorzystana w różnoraki sposób
archetypiczna figura koła nabiera w poszczególnych pracach humanistycznego

i uniwersalnego charakteru.
Czwarty poziom muzeum to przegląd
postaw dzisiejszych okołotrzydziestolatków. Taki dobór jest związany z niezwykłym ożywieniem w sferze sztuki
polskiej, jakie nastąpiło w pierwszym
dziesięcioleciu XXI wieku. Szereg artystycznych indywidualności, których debiut przypadł na ten czas, pozwalał krytykom sztuki wieszczyć przełom w sferze
sztuk wizualnych. Obecnie większość
z artystów wówczas debiutujących ma
własne, niepowtarzalne podejście do
aktu twórczego; niemniej na początku
wieku sytuacja ta była odczytywana jako
znacząca zmiana generacji, posługującej
się nowym językiem obrazowania i myślenia na temat sztuki. A jednym z wyróżników stał się świadomy powrót do
myślenia malarskiego, zarzucony niemal
doszczętnie w instalacyjnym i performatywnym obrazie sztuki, dominującym
w latach 90. Mimo to dzieła zebrane
w tej części ekspozycji częstokroć nie
operują medium malarskim per se, kierując się raczej ku procesualności i społecznym odniesieniom, ale inspirację
odnajdując w tej właśnie klasycznej formie, i stanowią metanarrację dotyczącą
współczesnej recepcji pojęcia malarstwa.
W podobnym duchu zostają również
przywołane realizacje okołorzeźbiarskie
artystów urodzonych w okolicach 1980
roku które, wykorzystując nietradycyjne
materiały, dyskutują z pojęciem rzeźby,
twórczo ją rozwijając.
Na ostatni epizod Pełni sztucznej
składają się w dużej mierze dokumentacje wideo działań wybitnych polskich
performerów. Działania te oscylują często wokół tematów kruchości ciała i życia, przemijania, poszukiwania granic
doświadczenia i percepcji. W ten sposób
również odwołują się do idei pełni jako
próby przejścia procesu transgresji. Jednak zakończenie procesu nigdy nie następuje, powodując poczucie frustracji
i nies[pełnie]nia. Poszczególne prace tej
części są eksponowane w metalowych
klatkach – wolierach piątego poziomu
schronu, wzmacniając opresyjny charakter niektórych z nich.
Tytuł wystawy, Pełnia sztuczna, jest
jednocześnie tytułem jednej z prac prezentowanych na wystawie, autorstwa
Kamy Sokolnickiej. W jej pracy tytuł
znajduje bezpośrednie odniesienie do
cytatu z eseju Jeana Baudrillarda Spisek sztuki z 1996 roku, polegające na
nieprzetłumaczalnej grze słów będących
pomyłką w próbie odczytania. Jako tytuł Pełnia sztuczna odwołuje się z jednej
strony do pojęcia pełni jako nasyconego zbioru (kolekcja Zachęty), z drugiej
zaś do sztuki i dwuznacznego charakteru sztuczności prezentowanych na niej
obiektów. Tytuł ewokuje również inne
wątki, odczytywane częstokroć na samej
wystawie. Mimo to, w kontekście wystawy, możemy śmiało założyć ironiczne
fiasko podjętego skontrum, wyobrażonego jako pełnia. Co najwyżej – jako pełnia
sztuczna.
Piotr Stasiowski – kurator wystawy

The exhibition
entitled Artificial
Fullmoon
presents
a selection of
artworks collected
by the Zachęta
Lower Silesian Fine
Arts Association
The title refers to an image of a ‘replete
collection’, which form seems to come to
mind while thinking about various types
of collections. The works, which make
the collections, define their character
and give evidence of their uniqueness.
The act of the constant enrichment of the
collection is closely linked with a drive
towards the achievement of a perfection
within the narration, which, through being
artificially implicated in its assumption,
is not attainable. Even if we think about
a collection of contemporary art as of
a finished set of works placed in a warehouse
with stable humidity and temperature, then
still each presentation in exhibition halls
will only represent a reconstruction of
a viewpoint on seemingly known works. The
paradox, hidden within the realms of such
a collection, causes a situation where we
tend to be constantly surprised by already
known works. The exhibition at Wrocław
Contemporary Museum is an attempt to
define the individual character of the Lower
Silesian Zachęta’s collection. It also attempts
to reread the last 30 years of Polish art
history through the creation of an artificial
narration which makes references to that
history.
Because of the large volume of works
in the collection, it was necessary for the
Museum to make a selection of works which
would be easy to arrange in the spaces of
the former air-raid shelter at Strzegomski
square. At the same time, it was important
to proceed on the assumption that the
exhibition was the largest presentation of
the collection to date. That, however, was
not the determinant which decided on the
final shape of the exposition. The works had
been collected for years without any strict
rules of selection. The basis for the choices
were rather found in ‘premonitions’ or the
‘fondness’ of its creators – The Art Board
of the Association, which is composed
of distinguished artists and animators of
culture closely affiliated with Wrocław and
Lower Silesia. Those individual, subjective
‘premonitions’ gave rise to an idea that
the collection should concentrate on the
last 30 to 40 years (older works are rather
uncommon here). The collection is not based
around one medium – painting, installation,
or video. On the contrary – the main theme
is to be found in ideas. To be more precise,

it is the pluralism which emerges from them,
expressed in a variety of media employed
by creators greatly different from one
another. The lack of a clearly defined code
of programme gives, as a result, a situation
where a curator of the exposition faces the
challenge of attempting to systematise and
define the most interesting threads in a new
form, legible for the viewer. The question
arises of what should direct the selection of
the works for such a conceptually difficult
exhibition. My answer to this challenge
was the application of a technique of so
called automatic thinking, which depends
on a string of associations appearing while
unpacking and reviewing the works. The
technique, or the method, is in its core rather
imperfect. It has got a lot in common with
a stream of consciousness. Also, I am fully
aware of the fact that the works‑selection
decision and their juxtaposition builds
up a narration, which is not alien in
contemporary thinking about art. This
comes from the act of grounding it within the
realities of culture – social and visual. Most
of the works are of Polish artists. Therefore,
Artificial Fullmoon may be, but it does not
have to be, a review of visual culture at the
period of Polish transformation. It may also
act as a proof of the great social change
which happened at that time.
From the very beginning, visitors find
themselves in some uncommon situation.
To begin the viewing, they are required
to leave the air-raid shelter, go round it
and enter through the back door, which is
usually used by the staff of the Museum.
The staff staircase is mainly used for the
internal, ‘subcutaneous’ communication
of the institution. The space has got the
transparent quality of a no-place, an
impersonal corridor, an atmosphere of
waiting and preparation. In a symbolic
aspect, we can read the space as a threshold
of transformation, a moment of waiting
for a change, a point just before taking
important decisions. The threshold of
revolution. The works, which are there, refer
to the historical moments associated with
a violent change, which consequences are
tangible up to the present day.
The following part of the exhibition is
dedicated to a variety of experiences of
female artists whose artworks were done in
the spirit of the feminist discourse of the last
40 years. Their works were concentrated on
the third floor of the shelter. The individual
attitudes of those Polish creators, who
had never created a uniform, organised
movement and who expressed their views
and ideas through the prism of their own
experiences and views, form an image of the
situation of Polish women at present. The
works are set together with a documentation
of performances done by international
female artists of that movement – Carolee
Schneemann and Valie Export. The
narration built in that way naturally flows
into a continuous thematic thread, alluding
to the fullmoon in the main title, expressed
by a totalling motif of a circle used by many
creators in the collection. The archetypical
figure of a circle, employed in a variety of
ways, gains in particular works a general
humanistic and universal character.

The fourth floor of the Museum is
dedicated to the review of attitudes of
present thirty-year-olds. The selection
is linked with the amazing boom in the
Polish art scene, which came after the
first decade of the twenty first century.
An array of artistic individuals, whose
debut fell at that time, allowed some art
critics to proclaim a turn in the sphere of
visual arts. Presently most artists, who
debuted at that time, have their own unique
approach to creation; still at the beginning
of the century, that situation was read as
a significant change of generation, using
a new language of visualising and thinking
about art. One of the distinguishing
features was a conscious return to painterly
thinking, almost entirely abandoned in
the installation and performative vision of
art dominating in the 1990s. Nonetheless,
the works collected in this section of the
exhibition do not use the painting medium
per se; they seem to turn towards the process
and social references, their inspiration
may however be found in the classical
form, and they represent a meta-narration
concerning a contemporary reception of
the concept of painting. In a similar way,
the broadly understood sculpture works of
the artists born around 1980 also seem to
discuss and creatively develop the concept
of sculpture by employing non-traditional
materials.
The final episode of the Artificial
Fullmoon comprises of, to a large extent,
video documentation of the work by
distinguished Polish performers. Their
actions oscillate around the topics of the
fragility of body and life, passing away, and
searching for the boundaries of experience
and perception. As such, they refer to
the idea of a fullmoon as an attempt to
go through the process of transgression.
However, the end of the process never
happens, which causes a feeling of
frustration and non[full]fillment. The works
in this section are presented in metal cages –
aviaries of the fifth floor of the shelter; by
doing so, the oppressive character of some of
them is amplified.
The title of the exhibition, Artificial
Fullmoon, is also a title of one of the works
presented at the exhibition; the work by
Kama Sokolnicka. In her work, the title
finds a direct reference to a quotation from
an essay by Jean Baudrillard’s entitled The
Conspiracy of Art from 1996, which depends
on a non-translatable play of words leading
to a mistake in an attempt to read them.
As a title, Artificial Fullmoon alludes, on
one hand, to a concept of fullness seen
as a replete collection (the Association’s
collection), on the other hand to the art
and the equivocal artificiality of the objects
presented at the exhibition. The title also
evokes other threads often perceived and
read while at the exhibition. Nonetheless, in
the context of the exhibition, we may happily
assume an ironic fiasco of the attempted
inventory, imagined as a fullmoon. At the
most – an artificial fullmoon.
Piotr Stasiowski – curator of the exhibition
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Dolnośląska Zachęta
od podstaw

The Zachęta Lower
Silesian Fine Arts
Association –
the Basics

Jacek Szewczyk

w tym i tego dolnośląskiego, są podobne. Fundusze płynące z dwóch źródeł
finansowania: od Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, reprezentowanego przez Bogdana Zdrojewskiego,
i od Prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza, pozwalają na konsekwentne
budowanie kolekcji sztuki najnowszej
artystów wrocławskich i środowiska
dolnośląskiego, uzupełnianych o aktualne prace wybitnych twórców polskich
i zagranicznych reprezentujących różne
dyscypliny i kierunki sztuki.
Obecnie kolekcja dolnośląskiej Zachęty liczy około 400 obiektów. Nie ma
tu dominanty, jest zachowana w miarę
czytelna równowaga pomiędzy sztuką
wideo, fotografią a malarstwem czy
obiektami rzeźbiarskimi a instalacjami przestrzennymi. Ta różnorodność
świadomie opisuje najbardziej aktualne
zjawiska i idee w sztuce, gdzie przecież
nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący model interpretacji problemów
współczesności.
Specyfiką dolnośląskiej Zachęty jest
gromadzenie materiałów archiwalnych –
publikacji, dokumentacji fotograficznej,
wreszcie osobistych archiwów twórców
szczególnie związanych z Wrocławiem
jako miejscem wielu historycznych

Pierwsza tak duża wystawa prezentująca
wybrane prace z kolekcji Dolnośląskiego
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
w tymczasowej siedzibie Muzeum
Współczesnego Wrocław skłania do
szerszego i odrobinę historycznego
spojrzenia na działalność dolnośląskiej
Zachęty.
Pewnie niewielu pamięta, że w 2004
roku ówczesny Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Waldemar Dąbrowski, ogłosił, jako jeden z pięciu
programów, Narodowy Program Kultury Znaki Czasu. Program miał przede
wszystkim umożliwić budowanie kolekcji sztuki najnowszej poprzez stworzenie
systemu finansowania przyszłych zakupów. Dawał więc szansę na wypełnienie
ogromnej wyrwy w zbiorach i kolekcjach
muzeów i instytucji kultury.
Znaki Czasu są w pewnym sensie
wzorowane na przedwojennej tradycji
powołanego w Warszawie, w 1860 roku,
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych,
które skupiało artystów i kolekcjonerów po to, aby organizować wystawy,
pomagać finansowo młodym twórcom,
ale przede wszystkim dokonywać zakupów do narodowej kolekcji dzieł sztuki
w przyszłym budynku Zachęty. Zadania
współczesnych Towarzystw Zachęty,

Jacek Szewczyk

This first large scale exhibition, which
presents selected works from a collection
of the Zachęta Lower Silesian Fine Arts
Association (located temporarily at Wrocław
Contemporary Museum), encourages
a wider, and slightly historical, insight
into the activity of the Lower Silesian
Association.
It seems that not many may remember
that in 2004, Waldemar Dąbrowski, then the
Minister of Culture and National Heritage,
declared one of five National Culture
Programmes entitled Signs of Time. The
programme was aimed at making it possible
to build up a contemporary art collection
through a creation of a financing system of
future purchases. It promised a chance to
fill an enormous gap in the collections of
museums and cultural institutions.
Signs of Time were, in a sense, modelled
on the pre-war traditions of the Fine
Arts Association in Warsaw, which was
established in 1860, and it brought the artists
and collectors together in order to organise
exhibitions, provide financial help to young

prof. Jacek Szewczyk – prezes Zarządu
Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych

creators, and most of all to purchase new
items for the national collection of artworks
to be located in the future building of the
Association. The aims of contemporary
Societies, and the Lower Silesian one as
well, are similar. The funds, coming from
two sources: The Ministry of Culture and
National Heritage; represented by Bogdan
Zdrojewski, and the Mayor of Wrocław,
Rafał Dutkiewicz, allow for a consistent
expansion of the contemporary art collection
within which there are representatives
of Wrocław and Lower Silesian artists.
The collection is also complemented with
the latest works of distinguished Polish
and foreign artists representing various
disciplines and art movements.
Presently, the collection of Lower Silesian
Association has got around 400 items.
There are no dominant representatives.
A visible balance is maintained amongst
video, photography, painting, sculptural
objects and spacial installations. This variety
intentionally describes the most up-to-date
phenomena and ideas in arts, where, as we

prof. Jacek Szewczyk – The Head of The Art
Board of the Zachęta Lower Silesian Fine Arts
Association

Plan wystawy
Plan of the exhibition
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i spektakularnych wydarzeń artystycznych.
Od początku istnienia wiele uwagi
poświęciliśmy edukacji i propagowaniu
sztuki wśród dzieci i młodzieży poprzez
liczne warsztaty i coroczne wystawy prezentujące aktualne zakupy dzieł sztuki.
Wrocławskie Muzeum Architektury,
dotychczasowa siedziba Towarzystwa,
wielokrotnie było miejscem, gdzie najmłodsza widownia, bawiąc się, miała
okazję poznawać i interpretować dokonania współczesnych artystów.
W 2011 roku cała kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych została przekazana w depozyt
Muzeum Współczesnemu Wrocław.
Mam nadzieję, że wybory, jakich
w ciągu tych ośmiu lat dokonała Rada
Artystyczna, budując od podstaw kolekcję dzieł sztuki dolnośląskiej Zachęty,
znajdą uznanie w postaci ogromnej
liczby odwiedzających wystawę widzów
i być może przyszłych kolekcjonerów
sztuki najnowszej.

know, there is no one commonly accepted
model of interpretation for contemporary
problems.
What seems to be a specific feature of
the Lower Silesian Association is the act of
collecting archive materials – publications,
photographic documentation and finally
personal archives of creators linked in
particular with Wrocław, understood here as
a venue of many historical and spectacular
art events.
From the very beginning, the
Association’s special attention was paid
to education and art propagation amongst
children and teenagers. This was achieved
through a variety of workshops and annual
exhibitions presenting current purchases of
artworks. Wrocław Museum of Architecture,
the previous location of the Association,
was a place where the youngest audience,
through play, had an opportunity to
discover and interpret the achievements of
contemporary artists.
In 2011, the entire collection of
the Zachęta Lower Silesian Fine Arts
Association was transferred into the keeping
of Wrocław Contemporary Museum.
I hope that the choices, which were made
in the past eight years by the Art Board
in order to build up from a scratch the
collection of Lower Silesian Association,
will be met with an appreciation measured
by large numbers of exhibition visitors,
and perhaps also future collectors of
contemporary art.
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From Museum

Od jesieni 2011 roku kolekcja
Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty
Sztuk Pięknych jest przechowywana
w Muzeum Współczesnym Wrocław.
Nasze muzeum troszczy się
o powierzone nam dzieła sztuki,
opracowuje je naukowo, zapewnia
opiekę konserwatorską i udostępnia.
Obecna wystawa pozwoli
zaprezentować ukryte w naszych
murach zbiory szerokiej publiczności
w największym możliwym zakresie.
Kolekcja dolnośląskiej Zachęty
każdego roku powiększa się o nowe
zakupy dzięki stałej dotacji Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Gminy Wrocław, ale już teraz
posiada wielką materialną i artystyczną
wartość. Zbiory dolnośląskiej Zachęty
są także ważnym punktem odniesienia
dla tworzonej obecnie kolekcji własnej
muzeum.
Wierzę, że współistnienie tych dwóch
zbiorów przyczyni się do ożywienia
debaty artystycznej i wzmocnienia
obecności sztuki współczesnej w ofercie
kulturalnej Dolnego Śląska.

The collection of Dolnośląskie Towarzystwo
Zachęty Sztuk Pięknych (the Zachęta Lower
Silesian Fine Arts Association) has been
stored in Muzeum Współczesne Wrocław
(Wrocław Contemporary Museum) since
Autumn, 2011.
Our museum looks after the artwork
entrusted to us. Each artwork is thoroughly
researched and scientifically studied. The
museum also provides conservation care.
All works of art are made available for the
general public.
The present exhibition will give us
an opportunity to present a collection,
otherwise hidden from the general public, in
the largest possible breadth. The collection
of the Zachęta Lower Silesian Fine Arts
Association is being enriched each year
by new purchases thanks to the allotted
subsidy from the Ministry of Culture and
National Heritage, as well as municipality
of Wrocław. The collection, as it is now,
already presents a great material and
artistic value. The collection of the Zachęta
Lower Silesian Fine Arts Association is
also a significant reference point for the
museum’s own collection, which is presently
in the process of being created.
I believe that the co-existance of those
two collections will enrich and liven up the
art debate. It should also strengthen the
presence of contemporary art in the cultural
offer of Lower Silesia.
Dorota Monkiewicz – dyrektorka Muzeum
Współczesnego Wrocław / The Director of
Wrocław Contemporary Museum
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J e d n o d n iów k a m w w

Prace
Works

a queue. When they are placed in the space
of a museum, they begin to act as a virus
accompanying other works. Kosałka’s
ferns and ivies act as a commentary on the
red‑tape which seems to be an inherent
elements of all – old and new – institutions.
3. Anna Molska, P=W:t (Moc)
[Power]; W=F*s (Praca) [Work], 2008

1. Rafał Jakubowicz, Es beginnt in
Breslau, 2008

Neon Jakubowicza jest parafrazą
tytułu konceptualnego projektu
Zbigniewa Gostomskiego Zaczyna
się we Wrocławiu. Gostomski swoją
pracę przygotował na legendarne już
dziś Sympozjum Wrocław ‘70 – które
w opinii wielu historyków sztuki należy
do najważniejszych wydarzeń z zakresu
sztuki konceptualnej w Polsce.
Zmieniając tytuł projektu na
niemieckojęzyczny neon, Jakubowicz
zwraca uwagę na polityczne konotacje
związane z organizacją Sympozjum,
które przygotowano w związku
z 25. rocznicą „powrotu ziem
zachodnich do macierzy”.
Wrocław wielokrotnie zmieniał
przynależność państwową. Zwłaszcza
historia i kultura niemiecka odcisnęły
na nim piętno. Neon Jakubowicza jest
głosem w dyskusji na temat narodowej
tożsamości tego miasta, która dopiero
w ostatnich latach zaczęła uwzględniać
prawo do pamięci i przywiązania do
Wrocławia nie tylko polskich obywateli.
Jakubowicz’s neon paraphrases a title
of a conceptual project by Zbigniew
Gostomski: Zaczyna się we Wrocławiu [It
begins in Wrocław]. Gostomski prepared
his work for the legendary Sympozjum
Wrocław ‘70 [Wrocław Symposium ’70] –
which, in the opinion of many art historians,
is one of the most significant events in
conceptual art in Poland.
By changing the title of the project to
a neon with German text, Jakubowicz
drew attention to the political connotations
of Symposium, which was prepared to
commemorate the 25th anniversary
of ‘the return of western lands to the
mother country’.
Wrocław has changed its state allegiance
many times. History and German culture
left their imprint on the city. Jakubowicz’s
neon is a voice in a discussion on the topic
of the national identity of the city; which
only in recent years has become focused on
the right of people, other than just Polish
citizens, to remember and to feel attached
to Wrocław.

2. Jiří Kovanda, Resistance, 2008

Niepozorne gesty Kovandy bywają
trudne do zauważenia. Często możemy
się o nich dowiedzieć jedynie ze zdjęć,
które dokumentują nienachalne akcje
artysty organizowane w różnych
miejscach. Jedną z takich akcji
było Resistance polegające na
umieszczeniu przez artystę ziarnka
grochu na kamiennej kuli fontanny na
praskich Hradczanach, co dyskretnie
i ironicznie zmieniło konstrukcję
obiektu. Odebrało fontannie napuszony
charakter okazałej ogrodowej ozdoby
uświetniającej pałacowe założenie.
Dokumentacja tej akcji, znajdująca
się w kolekcji DTZSP, odnosi się
do szerszego problemu redefinicji
znaczeń pomników jako pamiątek
starych, często nieaktualnych idei
i układów politycznych. Niewielkie
ziarnko grochu, zdolne do szybkiego
wykiełkowania, niesie ze sobą
symbolikę niepokojącego zarodka
zmian, zapowiedź działania, które już
niedługo nabierze rozpędu i zmiecie
zastany porządek.
The inconspicuous gestures of Kovanda
tend to be rather difficult to notice. Often,
we find out about them from photographs,
which document the unobtrusive actions
of the artist, organised in various places.
One of these actions was Resistance, which
involved the artist placing a pea on top of
a fountain’s stone ball in Prague Hradčany.
The act changed the construction of the
object in a discrete and ironic way. It
took away from the fountain its flatulent
character of a magnificent garden feature
which was placed to add splendour to the
castle. The documentation of that action,
belonging to Zachęta Lower Silesian Fine
Arts Association, refers to the broader
problem of redefining the meaning of
monuments seen as old mementos. They
often encapsulate outdated ideas and
political systems. A small pea, which has got
an ability to germinate very quickly, conveys
a symbol of unsettling seeds of change. It
is an announcement of an action which will
soon acquire speed and it will sweep away
the already present order.

Moc i Praca Molskiej to kolejne
estetyczne zapożyczenie z języka
rewolucji. Szarość przedwiośnia, plucha
i błoto jako scenografia dla pracy
robotników kontrastują z geometryczną
formą rusztowania, którą stawiają
w szczerym polu. Porównanie żelaznej
konstrukcji, na którą wspinają się
polscy robotnicy, do Męskiej piramidy
Aleksandra Rodczenki z 1936 roku
demaskuje groteskowość oficjalnego
języka władzy, nieprzystającego do
rzeczywistości ówczesnego etosu pracy.
Druga część dyptyku wideo prezentuje
piłki odbijające się bezładnie o ścianę
w kabinie do squasha. Ta w zasadzie
pozbawiona większego sensu akcja
podbija uczucie ogólnej niemocy, jaką
jest nacechowana praca Molskiej.
Moc i Praca [Power and Work] by Molska
represents another aesthetic borrowing
from the language of revolution. The
scenery for the working labourers depicting
the greyness of early spring, bad weather
and mud, stand in opposition to the
geometrical form of the scaffolding which
is erected in the middle of an empty field.
The comparison of a steel construction,
which is climbed onto by Polish workers,
to Male Pyramid from 1936 by Alexander
Rodczenko, exposes the grotesque features
of the official language of power which did
not match the reality of the contemporary
ethos of work. The second part of the
diptych presents balls bouncing aimlessly
off a wall in squash room. This action, in
principle devoid of sense, escalates a general
feeling of the lack of power sensed in
Molska’s work.

4. Jan Chwałczyk, Błękitny
reproduktor barw czerwieni
[Blue reproducer of red hues], 2004

Oszczędna rzeźba Chwałczyka,
wykorzystująca efekt odbijającego się
kolorowego światła na ścianie, swą
minimalistyczną formą odwołuje się
do myśli konstruktywizmu. Delikatna,
czerwona poświata, jaką stwarza pod
swymi „skrzydłami”, kontrastuje
z ostrymi konturami rzeźby.
Zagadnienia barwy i światła artysta
konsekwentnie rozwija od drugiej
połowy lat 60. Interesująca wydaje się
zwłaszcza zależność zmiany natężenia
barwy powodowana różnym rodzajem
światła odbijającego się od wewnętrznej
powierzchni pracy.
Chwałczyk’s chary sculpture, which uses
the effect of colourful light reflected on the
wall, employs its minimalist form to make
reference to constructivism. A delicate,
red glow which comes from underneath its
‘wings’ contrasts with the sharp contours
of the sculpture. The question of colour
and light has been consistently being
developed by the artist since the second half
of the 1960s. What seems interesting is the
interdependence of changes of the colour
hue resulting from different types of light
reflected from the inner surface of the work.

6. Piotr Wyrzykowski, Comunnostalgie
II, 2005

Ruchome plakaty Wyrzykowskiego
nawiązują stylistycznie do prac
rosyjskich futurystów; inspirację
stanowiła też rewolucyjna poezja
Włodzimierza Majakowskiego. Celem
Wyrzykowskiego było współczesne
odtworzenie, w konwencji agitacyjnych
plakatów odczytywanych dziś jako
propagandowe, wolnościowych haseł
przyświecających rewolucji początków
XX wieku.
The moving posters of Wyrzykowski
refer stylistically to the works of Russian
futurists; an inspiration is to be found in
the revolutionary poetry of Włodzimierz
Majakowski. The aim of Wyrzykowski
was a contemporary enactment of the
agitative style found in posters, which
are read nowadays as propaganda, as
freedom slogans of early twentieth century
revolution.

Eugeniusz Smoliński, an artist for many
years linked with the Wrocław Academy of
Fine Arts, works in drawing and painting,
he also is interested in the theory of
printmaking. In his works from the 1970s,
the artist used found ophthalmic plaques,
or maps, which he turned into humorous
compositions. The picture, presenting
a landscape in a form of a hipsometric map
with a mountain range marked on it, is
based on a play of words contained in the
title of the work. It suggests an original
perspective of perception on an intellectual,
codified recording of what is impossible to
see with the naked eye.
[The title is a play of words in Polish using
the construction of the word Landscape
(Krajobraz), where the first half – kraj –
means a country/state, and the second one –
obraz – means an image in Polish].

Seria powiększonych zdjęć
ubraniowych metek, wykonanych
w połowie lat 90., była zapowiedzią
postępującego w lawinowym tempie
znaczenia marki i jej bezpośredniego,
ekonomicznego przełożenia.
Przyjemska, poprzez przeskalowanie
do dużego fotograficznego formatu
metek, badała strukturę pożądania
i fetyszyzacji dóbr materialnych.
Z drugiej strony, niektóre z metek
stanowią po prostu ciekawe, często
zaskakujące kompozycje graficzne,
które na co dzień pozostają schowane
po wewnętrznej stronie ubrań.
A series of enlarged photographs of clothing
labels, taken in the mid 1990s, was a prelude
to the increasing importance of a brand
and its direct and economic transposition.
Przyjemska, through scaling up labels to
a large photographic format, examined
the structure of desire and fetishisation
of material goods. On the other hand,
some of the labels were simply interesting,
often they represented surprising graphic
compositions, which stay hidden inside the
clothes.

Obraz namalowany na podstawie
archiwalnego zdjęcia dokumentującego
performans artysty. Akcja odbyła
się w galerii Stodoła w Warszawie
w 1985 roku, w chwili gdy rodziła
się artystyczno-muzyczna grupa
Sternenhoch, do której Truszkowski
przynależał. Sternenhoch
współtworzyli również Zbigniew
Libera, Barbara Konopka, Irena
Jagiełka i Anna „Mirosava” Nowak.
Grupa była znana ze skandalizujących
występów, w których wykorzystywano
różne przedmioty codziennego użytku
jako instrumenty do tworzenia głośnej,
ostrej muzyki. Postawa artystów
była po części reakcją na ówczesną,
skomplikowaną rzeczywistość
polityczną w kraju i sposobem na
kontestację systemu.
The painting was painted from an archive
photograph documenting the artist’s
performance. The action took place in
Stodoła gallery in Warsaw in 1985, at the
same time when the art-music group called
Sternenhoch was forming. The group’s
members were Truszkowski, Zbigniew
Libera, Barbara Konopka, Irena Jagiełka
and Anna ‘Mirosava’ Nowak. The group
was famous for its scandalous performances
in which the members used various everyday
objects as instruments to make loud and
acute music. The artists’ attitude was partly
a reaction to the contemporary, complicated
political reality in Poland and a form of
system contestation.

10. Zbigniew Libera, You Can Shave
the Baby, 1995

Lalki stworzone przez Liberę łamią
społeczne tabu poddawania naszych
ciał opresji wynikającej z kulturowych
uwarunkowań i przyzwyczajeń. Ideały
piękna formowane przez mass media
i przedmioty masowej produkcji, takie
chociażby jak zabawki dla dzieci, często
są w nas tak mocno zakorzenione,
że aż niezauważalne w codziennym
doświadczeniu. Zawstydzające,
owłosione lalki Libery stanowią
w gruncie rzeczy prześmiewczą
i ironiczną diagnozę naszego
zaplątania w kulturowych wzorcach
funkcjonowania w nowoczesnym
społeczeństwie, w którym nie ma
miejsca na zmarszczki, nadwagę,
zbędne owłosienie czy cellulitis.
Dolls, created by Libera, break the
social taboo of subjecting our bodies to
an oppression originating from cultural
conditioning and habits. Ideals of beauty
are formed by mass media and objects of
mass production; as such, for example, toys
for children are often so deeply rooted
that they come unnoticed in everyday
experience. Libera’s embarrassing, hairy
dolls represent, fundamentally, an irreverent
and ironic diagnosis of our entanglement
in the cultural norms of functioning in
a contemporary society, in which there is
no place for wrinkles, excess of weight,
unwanted hair, or cellulite.

Na cykl Numery składają się niewielkie
kwadratowe lightboxy z cytatami
zapisanymi w charakterystycznej dla
prac Sawickiej konwencji czarnych
liter na cielistym, różowym tle.
Artystka cytuje informacje dotyczące
statystyk wypadków i masakr.
Wyjęte z kontekstu szczegółowych
opisów wydarzeń, lakoniczne,
zmuszają do refleksji dotyczącej
m.in. funkcjonowania tematu śmierci
w współczesnych mass mediach – staje
się ona „newsem”, a przecież każda
taka wiadomość niesie za sobą
indywidualne tragedie wielu ludzi.
The series entitled Numery is composed
of small square lightboxes with quotations
using, characteristic for Sawicka, the
convention of black letters on a fleshcoloured, pink background. The artist
quotes information concerning the
statistical data of accidents and massacres.
Descriptions of the events, taken out of
a detailed context, stimulate (amongst other
things) reflection over the functioning of
the topic of death in contemporary mass
media. It becomes a piece of ‘news’, while
each message like that carries the individual
tragedies of many people.

13. Marta Deskur, Fanshon, 2003

Złożona z różnych elementów praca
Deskur odnosi się do identyfikacji
kulturowej ról płciowych wyrażanych
poprzez konwencję stroju. Nakrycia
głowy muzułmańskich kobiet
kierują uwagę na sposoby określania
ciała poprzez ubiór i opresji z tym
związanej. Tytułowe Fanshon to,
oprócz określenia tej części stroju,
imię nadawane wielu muzułmańskim
dziewczynom. Natomiast fanszon jest
polską nazwą trójkątnej chusty.
Deklaracja poglądów i przekonań,
dokonywana za pomocą określonego
stroju czy zachowania, stygmatyzuje
i upolitycznia ciało w przestrzeni
publicznej.
Deskur’s work, composed of multi‑elements,
makes references to the cultural
identification of the sexual roles expressed
by clothes. The headgear of muslim women
directs attention to the ways of defining
a body through clothes, and oppression
related to it. The Fanshon in the title is,
except for being a term for a part of an
outfit, a name given to many muslim girls.
Whereas the word fanszon in Polish is
a name of a triangular shawl. A declaration
of believes and conviction, executed through
the use of a particular outfit or behaviour,
stigmatises and politicises a body in a public
space.

Bednarski’s work may be read as a symbolic
decapitation of Capital’s author; while
at the same time as a final good-bye to
revolutionary ideas. Wheeling away an
idol of a system literally ‘on a barrow’ was
meant to prepare a place for new symbols
and monuments. Bednarski’s assemblage
is, in fact, work pertaining to not only
some ideology, or political vision, but also
it is about the cyclic nature of continuous
revolutions and uprisings being seen as
a way society functions.

15. Alicja Żebrowska, z cyklu Onone –
Świat Po Świecie, z serii Dziwne Stany
Istnienia / Rebis versum [From a series
entitled Onone – The World After World,
in a series of Strange States of Being /
Rebis versum], 1998

Prace z cyklu Onone stanowią fragment
większego projektu artystki, nad
którym pracowała w latach 1995–99,
zatytułowanego ogólnie Oneone.
Nazwa ta zawiera wskazówkę istotną
dla zrozumienia prac – odnosi się
zarówno do rodzaju żeńskiego, jak
też męskiego. Żebrowską interesuje
kwestia tożsamości płciowej, wiązanej
z mitologicznymi hermafrodytycznymi
postaciami, łączącymi cechy
różnych płci. Motyw androgyne,
uważany w starożytności za boski,
ponieważ wynoszący się ponad
podziały płciowe, jest odtwarzany
w pracach artystki we współczesnej,
czerpiącej inspirację z poetyki fantasy
konwencji. Żebrowska, uznawana
za jedną z przedstawicielek tzw.
sztuki krytycznej, w pracach z cyklu
Onone nie prowokuje jedynie do
ujawnienia społecznych tabu. Odtwarza
w fantastycznym entourage’u jeden
z najstarszych mitów towarzyszących
kulturze, zastanawiając się, jak mit ów
mógłby być dzisiaj odczytywany.
The works from a series entitled Oneone
represent a fragment of a greater project,
on which she worked between 1995–1999
entitled Onone. The name contained an
important hint to understand the works – it
referred both to the female and male gender.
Żebrowska was interested in a question
of gender identity linked to mythological,
hermaphroditic individuals who combined
both sexes’ features. The androgenic motif,
thought as divine in ancient times since it
elevated individuals above sexual division,
is reconstructed in the artist’s works using
a contemporary poetics’ convention,
inspired by fantasy. Onone does not only
provoke the revealing of social taboos, it
also reconstructs, in a fantastic entourage,
one of the oldest myths of culture. The artist
posed questions of how that myth could be
read today.

16. Natalia LL, Formy platońskie
[Platonic solids], 1990

8. Krzysztof Bednarski, Karol Marks na
taczkach [Karl Marx on a wheelbarrow],
1978–2008

Pracę Bednarskiego można odczytać
jako symboliczną dekapitację
autora Kapitału i jednocześnie jako
ostateczne pożegnanie z ideami
rewolucji. Wywiezienie idola pewnego
systemu dosłownie „na taczkach” ma
przygotować miejsce na nowe symbole
i pomniki. Asamblaż Bednarskiego
jest w gruncie rzeczy nie tylko pracą
o upadku pewnej ideologii czy
politycznej wizji, ale o cykliczności
kolejnych rewolucji i zrywów jako
sposobu funkcjonowania społeczeństw.

The work entitled Samoidentyfikacja
is composed of a documentation of the
artist’s performance and a series of collages
inspired by her action. The Event itself
took place in 1980, in Warsaw. The artist
left Galeria Mała [Small Gallery] naked
and went to the Palace of Weddings where
she tried to mingle in a crowd of wedding
guests. Warned about the Militia (Police),
she took shelter back in the gallery in
which there were hanging collages showing
her naked body in various public places.
Partum’s action was not only a protest
against expectations which were related to
culture – symbolised by clothes defining
gender, and status: both professional and
social; in a broader, historical aspect we
could perceive that action as a subversive
one, prepared against a totalitarian system
which views the right of an individual to
express their own will as nothing.

12. Jadwiga Sawicka, Numery
[Numbers], 2003

7. Jerzy Truszkowski, Jak masturbuje
się młotem [How to masturbate with
a hammer], 1985

5. Eugeniusz Smoliński, KrajObraz, 1975

Eugeniusz Smoliński, artysta od lat
związany z wrocławską Akademią
Sztuk Pięknych, tworzy w obszarze
rysunku i malarstwa, jak również
zajmuje się teorią dotyczącą technik
graficznych. W pracach z lat 70.
artysta wykorzystywał odnajdywane
tablice okulistyczne bądź mapy
i przetwarzał w niepozbawione humoru
autorskie kompozycje. Jego obraz,
przedstawiający krajobraz w formie
mapy hipsometrycznej z zaznaczonym
pasmem górskim, bazuje na grze słów
zawartej w tytule pracy i proponuje
oryginalną perspektywę spojrzenia na
intelektualny, skodyfikowany regułami
zapis tego, co niemożliwe do objęcia
gołym okiem.

9. Mariola Przyjemska, Seven Arts,
Femina, Collegiate in Celanese, Ideal,
Harlem, Russian Influences, 1995–96

za nic prawo jednostki do wyrażania
wolnej woli.

11. Jerzy Kosałka, Bio-art, 2004

Kręcące się wokół własnej osi,
rozwieszone na ścianach kwiaty
doniczkowe mogłyby stanowić
niestandardową ozdobą niejednego
biura. Ich intensywne barwy
i mechaniczny ruch przyciągałby
uwagę wielu petentów oczekujących
w kolejce. Rozmieszczone w przestrzeni
muzeum działają na zasadzie wirusa
towarzyszącego innym pracom.
Paprotki i bluszcze Kosałki są
jednocześnie komentarzem artysty
dotyczącym biurokracji która, jak się
okazuje, jest nieodłącznym elementem
wszelkich, starych i nowych, instytucji.
Potted plants, revolving around their own
axis and hanging on various parts of a wall,
could become a non-standard feature of an
office. Their intensive colours and mechanic
movement would draw the attention of
many customers awaiting their turn in

14. Ewa Partum, Samoidentyfikacja
[Self-identification], 1980–2006

Na pracę Samoidentyfikacja składa się
dokumentacja performansu artystki
oraz seria kolaży inspirowanych
jej akcją. Samo wydarzenie miało
miejsce w 1980 roku, w Warszawie.
Artystka wyszła nago z Galerii Małej,
przeszła pod Pałac Ślubów i próbowała
wmieszać się w weselny tłum.
Ostrzeżona przed milicją schroniła
się z powrotem w galerii, w której
rozwieszone kolaże przedstawiały
ją nagą w różnych publicznych
miejscach. Akcja Partum była nie
tylko protestem przeciw wymaganiom,
jakie są związane z przynależnością
do kultury – symbolizowanej poprzez
strój określający płeć, status, pozycję
zawodową czy społeczną. W szerszym,
historycznym aspekcie możemy
pomyśleć o tej akcji jako wywrotowej
wobec totalitarnego systemu, mającego

Twórczość Natalii LL często skupia
się na rejestracji jej stanów, zarówno
emocjonalnych jak i fizjologicznych.
Poprzez wykonywane w różnych
konwencjach portrety i autoportrety
artystka ta szuka uniwersalnych prawd
o ludzkich pragnieniach, potrzebach
i zachowaniach. Cykl Formy platońskie
jest wyjątkowy dla jej twórczości.
Zazwyczaj Natalia LL portretuje
sceny przyjemności bądź rozkoszy.
Tym razem swoją twarz ukryła
w naciągniętej na głowę pończosze,
która zniekształca jej rysy nie do
poznania. Grymasy twarzy wyrażają
ból, strach, rozpacz. Praca ukazuje
inną sferę emocji artystki, mroczną
i skrywaną. Próby wpisania twarzy
w bryły platońskie, a więc foremne
wielościany, kończą się fiaskiem – jak
gdyby nagromadzone emocje potrafiły
burzyć doskonałość zorganizowanego
systemu i rozsadzały go od wewnątrz.
The art of Natalia LL often focuses on
recording her states – both emotional and
physiological. Portraits and self-portraits,
which she did in various conventions,

4
represented her search for universal truths
about human desires, needs and behaviours.
The series entitled Formy platońskie is
exceptional in her creative work.
Usually Natalia LL would portray
scenes of pleasure, or delight. This time,
however, she covered her face with a tight
stocking, which changed her facial features
completely. Grimaces of her face express
pain, fear, despair. The work shows another
sphere of the artist’s emotions – the ones
dark and hidden. Attempts to represent with
a face Platonic solids – convex polyhedrons
– result in failure. It is almost as if, the
accumulated emotions were able to disturb
the perfection of an organised system and
they were bursting them from the inside.

17. Maciej Osika, Autoportret
[Self‑portrait], 2004–2006

Autoportrety Osiki prezentują go
w różnych kobiecych wcieleniach.
Pozowane przedstawienia artysta
przerabia w komputerowych
programach graficznych, w konwencji
fotografii prasowej bądź reklamowej.
Inspiracją dla niego są fotosy gwiazd
filmu i muzyki, do których stara się
upodobnić, uzyskując perfekcyjne
efekty sztucznie kreowanej przez media
estetyki i piękna. Mimo że jego prace
opowiadają o seksapilu i erotyce, przez
perfekcję kreacji i indyferencję płciową
stają się zaprzeczeniem seksualności.
Self-portraits by Osika present the artist in
various female incarnations. These staged
shows were later manipulated by artists with
the use of graphic programmes. The images
are done in a style of press or advertising
photography. He was inspired by the photos
of film and music celebrities, whom he tried
to look like. The artist managed to achieve
perfect effects of this artificially mediacreated aesthetic and beauty. Although
his works talk about sexiness and erotics,
through the perfection of creation and
sexual indifference, they negate sexuality.

18. Effie Wu, Zero, 2006

Praca Effie Wu swoją koncentryczną
formą odwołuje się do nieskończoności,
pojęcia pełni, jak również do filozofii
buddyjskiej. Malowany, kolisty ekran
ułożony na podłodze wolno się porusza,
a na ekran jest §rzutowana sylweta
kroczącej kobiety. Effie Wu, artystka
urodzona w Tajpej, a mieszkająca
obecnie w Berlinie, w swoich pracach
odnosi się do duchowości Dalekiego
Wschodu, łącząc ją z kulturą i myślą
zachodnią. Droga modelki z filmu Zero
wydaje się cyklicznie powtarzać. Mimo
to w istocie nigdy nie powraca ona do
tego samego miejsca, ponieważ zmienia
się ono w czasie. Ta praca ma głębokie
filozoficzne przesłanie, które może
być wspólne dla doświadczeń i myśli
różniących się od siebie kultur.
The work of Effie uses a concentric form
to make references to infinity, a concept of
fullness, but also to Buddhist philosophy.
Painted, a round screen placed on a floor
moves very slowly. Over the screen there is
imposed a figure of a walking woman. Effie
Wu, an artist born in Taipei and who lives
now in Berlin, calls on the spirituality of
the Far East; she combines it with Western
thought. The path of a model from the
Zero film seems to be cyclically repeated.
And yet, she never really goes back to the
same place because it changed in time. The
work has got a deep philosophical message,
which may be common for experiences and
thoughts of cultures different from each
other.

19. Izabela Gustowska, W dzień
zaćmienia [At the time of total eclipse],
2000

Kołysząca się koncentrycznie
owalna mechaniczna instalacja
z umieszczonymi pod czerwoną pleksi
monitorami przywołuje na myśl
zmieniające się fazy księżyca – ich
monotonną mantrę.
Jest to jedna z wielu realizacji
Gustowskiej, artystki od lat
związanej z poznańską Akademią
Sztuk Pięknych, realizacji w której
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łączy ona zapis wideo z rzeźbiarską,
ruchomą formą. Filmy odtwarzane na
niewielkich monitorach przedstawiają
dłonie obracające na stole ceramiczne
talerzyki. Powtarzający się kilkakrotnie
okrężny ruch przypomina poruszające
się po orbitach ciała niebieskie. W tej
bardzo poetyckiej, wysublimowanej
pracy Gustowska stwarza własny
model wszechświata. Lecz to tylko
jedna z interpretacji. Inną może być
np. skojarzenie ze stołem, przy którym
są wywoływane duchy, przemawiające
za pomocą ruchów talerzyka po
literach alfabetu. W dzień zaćmienia
z pewnością należy do najciekawszych,
najbardziej intrygujących prac
z kolekcji DTZSP.
A rocking, concentrically oval mechanic
installation with screens placed under red
plexi brings to mind the changing phases of
the moon – their monotonous mantra...
It is one of many projects by Gustowska,
an artist who has been for many years
linked with Poznań Fine Arts Academy,
in which a video recording is linked with
sculptural and moving form. The films,
played on small monitors, represent hands
revolving on a table with ceramic plates.
The cyclic repetition of the movement
brings to mind celestial bodies travelling
within their orbits. In this poetic and
sublime work, Gustowska creates her own
model of the universe. It is only one of the
interpretations. A different one may focus
on, for example, an association with a table
at which some summoned ghosts speak
through the movement of plates, using
letters of the alphabet. W dzień zaćmienia
is certainly one of the most interesting, and
the most intriguing works in the collection
of the Zachęta Lower Silesian Fine Arts
Association.

20. Carolee Schneemann, Meat Joy,
1964, Body Collage, 1967

Amerykańska artystka, której
twórczość w dziedzinie performansu
uznaje się za prekursorską dla sztuki
feministycznej. Łączona głównie
z problematyką cielesności i płci
kulturowej swoimi kontrowersyjnymi
akcjami udowadnia, że w polu jej
zainteresowań leży o wiele szersza
problematyka społeczna oraz dotycząca
zastosowania eksperymentu w sztuce.
Debiut Carolee Schneemann, na
początku lat 60. w Nowym Jorku, zbiegł
się z okresem całkowitego wyzwolenia
w zakresie sztuk wizualnych, a co za
tym idzie, możliwością nieograniczonej
wypowiedzi twórczej. Akcja Meat Joy
miała charakter święta zmysłowości.
Grupa zaproszonych performerek
i performerów wykonywała szereg
czynności przywodzących na myśl
erotyczny, grupowy rytuał. We
wspólnym, orgiastycznym tańcu
używano m.in. folii, parówek,
farby, martwych kurczaków i ryb.
W ekstatycznym działaniu dochodziły
do głosu uczucia radości i zażenowania,
gesty performerów jednocześnie
podniecały i obrzydzały. Pierwsza
odsłona Meat Joy nastąpiła na
First Festival of Free Expression
w American Center w Paryżu, druga
zaś w Judson Dance Theater w Judson
Memorial Church w Nowym Jorku.
Z kolei akcja Body Collage, odbyła
się w pracowni artystki w Nowym
Jorku, a sfilmował ją Gideon
Bachmann. Schneemann pokryła swoje
nagie ciało kleistą mazią i ekstatycznie
czołgała się wśród kłębów szarego
papieru rozrzuconego w pomieszczeniu
i przyklejającego się do niej. Działanie
stanowiło krytyczny komentarz do
nurtu abstrakcyjnego ekspresjonizmu
święcącego w tym czasie triumfy wśród
malarzy reprezentujących patriarchalny
pogląd na sztukę.
Mimo upływu czasu performansy
(ich dokumentacja) Carolee
Schneemann wciąż są dla widzów
niezwykle wyraziste i kontrowersyjne.
American artist, whose work in the field
of performance is seen as a forerunner in
feminist art. The artist’s work is mainly
associated with issues of corporeality and
gender. In her controversial actions, she
proved that her interests lay in a lot wider
scope of social issues and experiments in
art. The debut of Carolee Schneemann, at
the beginning of the 1960s, in New York
coincided with a liberation of visual arts,
and what follows with the possibility of
unlimited creative utterance. The Meat Joy
had a quality of a sensuality feast. A group
of invited female and male performers
performed a series of acts reminiscent of
an erotic, group ritual. In a common, orgy
dance, they used plastic foil, sausages,
paint, dead chickens and fish. In ecstatic
actions, there were visible feelings of joy and
embarrassment, the gestures of performers
excited and disgusted. The first presentation
of Meat Joy took place at First Festival
of Free Expression in American Centre
in Paris, the second one at Judson Dance
Theatre in Judson Memorial Church in New
York.
The second performance, Body Collage,
took place in the artist’s studio in New
York. It was filmed by Gideon Bachmann.
Schneemann, covered her naked body with
a gluey substance and ecstatically crawled
amongst heaps of grey paper scattered
around the room and sticking to her body.

znajduje też odniesienie w innych
pracach prezentowanych w tej części
wystawy.
Inna realizacja Stanisława Dróżdża,
Klepsydra, znajduje się na fasadzie
Muzeum Współczesnego Wrocław.

The action was a critical commentary about
the abstractive expressionism which was
very popular at the time amongst painters
representing a patriarchal view of art.
Despite passing time, Carolee
Schneemann’s performances (their
documentation) are still for viewers
incredibly clear and controversial.

23. Wanda Gołkowska, Z koloru
błękitów [From colours of blue], 1976
21. Valie Export, Syntagma, 1983

Valie Export, wiedeńska
performerka, przyjęła swój pseudonim
artystyczny w 1967 roku, nawiązując
do marki papierosów (palenie
wiązano wówczas z męskim stylem
bycia). Jej działania stanowiły kontrę
dla grupy akcjonistów wiedeńskich
reprezentujących maskulinistyczny
sposób patrzenia na sztukę.
Film Syntagma, znajdujący się
w kolekcji DTZS, jest rozbudowanym
kolażem o narracyjnej formie;
antykonsumpcyjnym i feministycznym.
Kluczem do jego interpretacji mogą być
słowa artystki: Kobiety istnieją tylko
jako ciała lub obrazy albo nie istnieją
w ogóle.
Syntagma jest próbą ucieleśnienia
siebie jako świadomego, posiadającego
wolną wolę podmiotu, niezależnego
od voyeurystycznej identyfikacji
wynikającej z kultury patriarchalnej.
Film rozpoczyna się sceną, w której
kobiece dłonie próbują się wydostać
spoza taśmy filmowej projekcji; kończy
zaś objęciem swojego powiększonego
do rzeczywistych rozmiarów zdjęcia,
co stanowi gest samozrozumienia
i akceptacji. Valie Export jest
uważana za prekursorkę sztuki
feministycznej w Europie.
Valie Export, a Viennese performer,
accepted her art nick-name in 1967. Her
art name referred to a cigarette brand
(smoking was associated then with male
style). Her actions were contra a group
of Viennese actionists who represented
the masculine way of looking at art.
The film entitled Syntagma, which
belongs to the Association’s collection,
is a complex collage with a narrational
form encompassing anti‑consumption and
feminist features. The key to interpretation
may be found in the artist’s words: Women
exist only as bodies, or images, or they do
not exist at all.
Syntagma is an attempt to embody
oneself as an aware, free-willed subject,
independent of voyeuristic identification
originating from a patriarchal culture. The
film starts with a scene in which female
hands try to get out of a film strip projection;
it finishes with embracing a life-size
photograph of oneself which is a gesture of
self-understanding and acceptance. Valie
Export is thought to be a forerunner of
feminist art in Europe.

22. Andrzej Dłużniewski, Słońce, Die
Sonne, Le Soleil [The Sun], 1991

Obraz Dłużniewskiego Słońce jest
reprezentatywny dla zainteresowań
artysty z drugiej połowy lat 80. oraz
z lat 90., dotyczących związków między
graficznym przedstawieniem pojęć
i rzeczy a rodzajem gramatycznym,
jaki posiadają w różnych językach.
Wyraz „słońce”, który w języku
polskim jest rodzaju nijakiego,
w niemieckim przybiera postać żeńską,
a we francuskim męską. Idąc tym
tropem, artysta oznaczył poszczególne
rodzaje różnymi kolorami. Barwy
są nieprzypadkowe, na wielu innych
jego obrazach oznaczają zawsze to
samo – czerwony jest dominantą
rodzaju męskiego, niebieski żeńskiego,
zielony zaś – nijakiego. Umieszczone
w centrum kompozycji słońce jest
jednak żółte – takie, jak zwykliśmy
je sobie wyobrażać. Dłużniewski,
który w swym malarstwie bada pola
semantyczne słów i fraz, rodzaje na
płótnie również charakteryzuje poprzez
język i obrazowe skojarzenia.
Dłużniewski’s paitning entitled Słońce
is representative of his interests in the
second half of 1980s and 1990s regarding
the relationships between the graphic
representations of concepts and objects, and
the grammatical gender which they possess
in various languages. The word ‘słońce’,
which in the Polish language is neutral, in
German assumes a female character, and in
French a male one. Following that, the artist
marked particular gender with different
colours. The colours were not incidental.
In many of his paintings they signified the
same – red is a dominant of male; blue –
female, green – neutral. Yellow sun, placed
in the middle of the composition, is still the
same as we used to imagine.
Dłużniewski, who in his painting explores
semantic fields of words and phrases,
also characterises genders on canvas trough
language and visual associations.

Obraz Wandy Gołkowskiej jest
reprezentatywny dla sposobu myślenia
o malarstwie Grupy Wrocławskiej,
do której przynależała. Cechuje go
oszczędne, lapidarne użycie środków
kompozycyjnych – w tym wypadku
sprowadzających się do motywu okręgu
i naniesionej na niego regularnej,
liniowej siatki. Ta redukcja wyzwala
i podkreśla znaczenie użytych barw
i podstawowych figur geometrycznych
dla budowania narracji przedstawienia.
Nurt strukturalnej abstrakcji
geometrycznej – bo w tym duchu
jest namalowany obraz – wyróżniał
wrocławskie środowisko malarskie
w latach 70. ubiegłego wieku.
The painting by Wanda Gołkowska is
representative of the style of thinking about
the paintings of the Wrocław Group, which
the artist belongs to. It is characterised
by a minimal, lapidar use of composition
means – in this case brought down to
the motif of a circle and applied over it
a regular line grid. This reduction frees and
highlights the meaning of used colours and
basic geometrical figures for the purpose
of building a narration of presentation.
The trend of structural geometrical
abstraction – as the painting was painted
in accordance to the assumptions of the
trend – distinguished the Wrocław painting
society in 1970s from other groups.

The work presented at the exhibition is
a project planned for the public city space
of Wrocław, which still remains unrealised.
Stanisław Dróżdż, artist, who lived and
worked in Wrocław, belongs amongst the
most important authors of concrete poetry.
The idea of concrete poetry rests on the
use of writing in such a way that it builds
an image constructed out of abstract signs
and contains condensed, poetic textual
potential.
Variations of the artist on the theme of
a circle finds its references in other works
presented in this part of the exhibition.
Other work by Stanisław Dróżdż,
Klepsyndra, is placed on the facade of
Wrocław Contemporary Museum.

26. Ryszard Jędroś, Wideodeszcz,
2001

Praca Jędrosia to zmultiplikowany
zapis wideo rozbijających się o taflę
kałuży kropli deszczu. Odtwarzane na
niewielkich telewizorach starego typu,
rozstawionych na podłodze ekranem
do góry elektroniczne kałuże, mimo
iż niemokre, wywołują nostalgiczną
refleksję nad światem obrazów
zapożyczanych za pośrednictwem
współczesnych mediów. Czy
w przyszłości dojdzie do sytuacji, że
będziemy mogli zobaczyć i poczuć
deszcz jedynie na ekranie telewizora
czy komputera?
The work by Jędroś represents
a multiplicated video recording of rain
droplets crashing into the surface of
a puddle. Electronic puddles played on
small TV sets of an old type, spaced on
a floor screens up, are not wet, but they
evoke a nostalgic reflection over the
world of borrowed images by the means
of contemporary media. Will it happen in
the future that we will be able to see and
feel rain only on the screen of a TV set or
a computer?

the same floor as in Ambasadorowie
przeszłości. Its graphic motifs composed
of concentric fields, are intertwined with
a multiplicated figure of a naked man. It was
Zbigniew Libera, a young artist then, who
posed for Kulik. The poses taken by Libera
bring associations of the visual language of
a totalitarian system’s propaganda.

28. Karolina Freino, Fotoplastykon,
panoptykon [Photoplasticon, panopticon],
2009

Praca została pierwotnie zrealizowana
na wystawę Sztuka po przejściach,
która miała miejsce w Pawilonie
Czterech Kopuł, zaprojektowanym
przez Hansa Poelziga. Przez specjalny
wizjer, przypominający stary
fotoplastykon, zwiedzający mogli
oglądać koncentryczną przestrzeń
jednej z kopuł, rejestrowaną na
bieżąco przez obracającą się,
ustawioną w centrum kamerę
wideo. W ten sposób, nie wchodząc
do środka, widz miał możliwość
obserwowania zmieniającego się
w trakcie dnia światła słonecznego
wypełniającego pawilon. Przeniesienie
tej pracy do muzeum wiąże się ze
zmianą kontekstu. Widz ogląda
(w zbliżonej formie) dokumentację
akcji z pawilonu Poelziga, znajdując
się w projektowanym również na
planie koła budynku architekta
Richarda Konwiarza, którego
pierwotnym przeznaczeniem był schron
przeciwlotniczy.
The work was developed for an exhibition
Sztuka po przejściach [Art with the past],
which took place at the Four Domes
Pavilion designed by Hans Poelzig. The
visitor could see concentrically the space
of one of the domes through a special
viewfinder which brought to mind an old
photoplasticon. The image was recorded
live by a revolving video camera, set in
the centre. In that way, without entering
the dome, the visitor had the possibility to
observe the changing sunlight filling the
pavilion during the day. Moving this work
to a museum is connected with a change of
context. The viewer sees (in approximate
form) a documentation of the work from
Poelzig’s pavilion, while being in a building
written into a circle and designed by an
architect, Richard Konwiarz. The building’s
primary function was as an air-raid shelter

24. Zdzisław Jurkiewicz, Continuum,
1970

Obraz z cyklu Continuum jest
kondensacją myśli malarskiej niedawno
zmarłego wrocławskiego twórcy.
Nawiązując do wstęgi Möbiusa,
Jurkiewicz interpretuje ideę ciągłości,
używając do tego motywu luźnej,
zapętlonej taśmy. Taśma ta w pewnym
momencie zlewa się z tłem, co
stanowiło istotną dla artysty kwestię,
by nie rozdzielać kompozycji obrazu
na dychotomiczne tło i przedstawienie.
Taśma jest namalowana dwoma
kolorami – czerwonym i niebieskim,
które według twórcy stanowiły
opozycję, jak bieguny ciepła i chłodu.
Użycie tych dwóch barw jest bardzo
charakterystyczne dla wielu obrazów
Jurkiewicza. Redukcja elementów
kompozycji do podstawowych kształtów
i barw podkreśla ideę nieskończoności.
A painting from a series entitled Continuum
is a painting thought précis of a recently
deceased Wrocław artist. Jurkiewicz
interprets the idea of continuity by
making references to Möbius strip. He
did it by using a motif of a loose, looped
band. The band at some point blends
with the background which was an issue
significant for the artist. He did not want
to divide the composition of the painting
into a dichotomy of background and
representation. The band is painted in two
colours – red and blue, which by tradition
represents an opposition; in a similar way
to the poles of warmth and cold. The use
of two colours is very characteristic for
many of his paintings. The act of reducing
composition elements to basic shapes and
colours highlighted the idea of infinity.

25. Stanisław Dróżdż, Koło [Circle],
1970/71

Praca prezentowana na wystawie
jest projektem planowanym dla
przestrzeni miejskiej Wrocławia,
wciąż niezrealizowanym. Stanisław
Dróżdż, artysta, który żył i tworzył we
Wrocławiu, należy do najważniejszych
twórców nurtu poezji konkretnej.
Idea poezji konkretnej opiera się
na takim zastosowaniu pisma, aby
formą stanowiło obraz zbudowany
z abstrakcyjnych znaków i zawierało
równocześnie skondensowany, poetycki
ładunek treściowy.
Wariacja artysty na temat koła

27. Zofia Kulik, Ambasadorowie
przeszłości (Made in GDR, USSR,
Czechoslovakia and Poland);
Posadzka Holbeina [Ambassadors of the
Past; Holbein’s floor], 2006

Zarówno Ambasadorowie przeszłości
jak i uzupełniająca je fotograficzna
mandala Posadzka Holbeina
są bezpośrednim nawiązaniem
do obrazu Hansa Holbeina
Młodszego – Ambasadorowie. Holbein
przedstawił na nim podwójny portret
możnowładców z XVI wieku. O ich
statusie społecznym dowiadujemy
się poprzez szereg szczegółów
kompozycyjnych obrazu, które
w symboliczny sposób określają
profesję, majętność i społeczne
znaczenie portretowanych. W tej
samej konwencji, w 1987 Zofia Kulik
sportretowała siebie i swego
ówczesnego partnera, Przemysława
Kwieka. Przedmioty, które określają
ich status są zgoła odmienne i odnoszą
się do trudnej życiowej sytuacji –
zarówno materialnej, związanej
z realizacją zawodową, jak i szerzej –
sytuacji politycznej u schyłku PRL-u.
Druga z fotografii przedstawia tę
samą posadzkę co w Ambasadorach
przeszłości. Jej graficzne motywy,
złożone z koncentrycznych pól,
przeplatają się ze zmultiplikowaną
sylwetką nagiego mężczyzny. Modelem
Kulik był młody wówczas artysta,
Zbigniew Libera. Pozy, które przybierał
do zdjęć, kojarzą się z wizualnym
językiem propagandy totalitarnych
systemów.
Both the Ambasadorowie przeszłości
and the photographic mandala entitled
Posadzka Holbeina which completes it are
a direct reference to a painting by Hans
Holbein the Younger – The Ambassadors.
Holbein presented on it a double portrait
of magnates from the 16th century. Their
social status is communicated through
several composition details, which in
a symbolic way describe the profession,
wealth and social standing of the people
portrayed. Using the same style, Zofia
Kulik portrayed herself and her partner,
Przemysław Kwiek, in 1987. Objects, which
define their status are completely different
to the ones painted by Holbein, and they
refer to the difficult situation of the pair –
both the material situation related to
professional development and the broader,
political situation of the final period of
living in the People’s Republic of Poland.
The second of the photographs shows

29. Kama Sokolnicka, Pełnia sztuczna
[Artificial Fullmoon], 2009

Pełnia sztuczna to strawestowane
zacytowanie słów Jeana Baudrillarda
z jego eseju Spisek sztuki: Odkąd
rzeczy stały się wytwarzanymi
produktami, znakami, towarami,
PEŁNIĄ SZTUCZNĄ, ironiczną rolę
mocą samego swego istnienia. Cytat
ten stanowi podpis do zdjęcia pełni
księżyca, wykonanego przez sondę
Galileo w 1992 roku. Jak wyjaśnia
swą intencję sama artystka: Pełnia
sztuczna jest afirmacją nieradzenia
sobie z tekstami teoretycznymi.
Dzięki błędom w czytaniu, czytaniu
bez zrozumienia, wyrywaniu zwrotu
z kontekstu – słowa oddzielają się od
swoich znaczeń. Z baudrillardowskiego
zdania powstała Pełnia sztuczna.
Praca Sokolnickiej została
przygotowana jako projekt site specific
(ang. do miejsca) w Studio BWA
w 2009 roku na wystawę O bieli, elipsie
i nudzie oraz wykorzystała zastaną tam
architekturę.
Pełnia sztuczna is an absurd quotation
of the words by Jean Baudrillard from
his essay entitled The Conspiracy of
Art: Since things became manufactured
products, signs, commodities, they PLAY
ARTIFICIAL ironic roles, by their mere
existence. The quotation is a caption
underneath a photograph of the Moon in
full, taken by the Galileo spacecraft in
1992. The artist explains her idea: Artificial
fullmoon is an affirmation of not being able
to cope with theoretical texts. Thanks to
making mistakes while reading them, thanks
to reading them without understanding,
taking a phrase out of context – words
become separated from their meanings.
From a Baudrillard quote there emerged
Artificial Fullmoon.
The work by Sokolnicka was prepared as
a site specific project in Studio BWA in 2009
for the exhibition entitled About whiteness,
ellipsis and boredom. The artist employed
for the project’s purposes the architecture
of the place.
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30. Tomasz Bajer, Kunstbombe, 1998

Tomasz Bajer, artysta związany
z Wrocławiem, często wykorzystuje
w swych pracach motywy związane
z wiedzą tajemną, łącząc je ze
współczesnymi wydarzeniami. Jego
bomby sztuki przypominają niewypały
wciąż wykopywane na terenach
objętych w przeszłości działaniami
wojennymi. Na każdej z nich znajduje
się napis: VISITA INTERIORA
TERRAE RECTIFICANDO
INVENIES OCCULTUM
LAPIDEM, który przetłumaczyć
można z łaciny: Odwiedź Głębię Ziemi;
Przez Oczyszczenie Znajdziesz Tam
Ukryty Kamień. VITRIOL, akronim
ułożony z pierwszych liter sentencji, jest
alchemicznym mottem odnoszącym się
do poszukiwań kamienia filozoficznego
i tajemnej wiedzy o przemianie metali
w złoto. Każda z bomb posiada inny
materiał, stanowiący symboliczny
składnik przemiany. Sztuka, wg artysty,
może posiadać moc przemiany w złoto.
Tomasz Bajer, an artist closely linked to
Wrocław, often uses in his works a motif
connected with secret knowledge, which
is combined with contemporary events.
His art bombs resemble misfires dug out
of former war zones. Each of them carries
an inscription: VISITA INTERIORA
TERRAE RECTIFICANDO INVENIES
OCCULTUM LAPIDEM, which can be
translated from Latin into: Visit the depth
of the Earth; through Cleansing you will
find there a hidden stone. VITRIOL, an
acronym built from the first letters of the
sentence is an alchemic motto referring to
the search for a philosophical stone and
secret knowledge about the transformation
of metal into gold. Each bomb has got
a different material, which is a symbolic
element of a transformation. Art, according
to the artist, may possess the power of
turning things into gold.

31. Truth, Bez tytułu (Zmęczenie) [No
title (Fatigue)], 2008

Krystian Czaplicki, artysta posługujący
się pseudonimem Truth, którego
realizacje można spotkać na ulicach
wielu miast, jest reprezentowany
w kolekcji DTZSP przez instalację
Zmęczenie, składającą się z serii
czarnych, wykonanych z lekkiego
sztucznego tworzywa okręgów.
W muzeum artysta zatarasował
obiektami przejście jednego
z korytarzy. Zbudował barykadę
podobną do tych, jakie budują
demonstranci w trakcie rozruchów
ulicznych na całym świecie. Truth,
znany z subtelnych interwencji
w miejską tkankę, takich jak choćby
projekt Urbanirony, kiedy przylepiał
do ścian budynków i małej architektury
niewielkie, czerwone znaki
interpunkcyjne, w sytuacji galeryjnej
stawia na bardziej rzeźbiarską,
rozbudowaną instalację. Mimo to jego
prace nawet tutaj nie są pozbawione
siły społecznego komentarza.
Krystian Czaplicki, an artist using
a nickname Truth; whose works can be seen
in the streets of many cities, is represented
in the collection of the Zachęta Lower
Silesian Fine Arts Association with an
installation work entitled Fatigue. The
work is composed of a series of black
circles made of light plastic material. In the
museum, the artist blocked with the objects
a passage of one of the corridors. He built
a barricade similar to the ones which are
built by demonstrating people at street riots
around the world. Truth is known for rather
subtle interventions into the city tissue. An
example can be seen in a project entitled
Urbanirony in which he stuck to the faces of
buildings and small architecture small, red
punctuation signs. Still his works, even here,
are not depraved of the social commentary
power.

32. Adam Abel, Inwersje [Inversions],
2008

Adam Abel jest artystą, który poszerza
pojęcie rzeźby o media i techniki
dotychczas z nią niekojarzone. Jego

prace odznaczają się doskonałą
znajomością warsztatu ceramika,
lecz forma jego ceramicznych rzeźb
jest swego rodzaju grą z konwencją.
Ich zgnieciona, na poły splątana
konstrukcja przywodzi na myśl wyżęte
z wody pranie. Mimo pozornego
„puszczenia” formy, znać w jego
pracach staranne dopracowanie
każdego szczegółu abstrakcyjnej
kompozycji. Rzeźby Abla dopełnia
krótki film, na którym rozbite kawałki
rzeźby wracają do dłoni artysty,
aby na ułamek sekundy scalić się
w jedną formę. Puszczając film „od
tyłu”, artysta zwraca uwagę, jak
bardzo podobne potrafią być procesy
powstawania i destrukcji, tworzenia
i niszczenia.
Adam Abel is an artist who extends the
concept of a sculpture to encompass media
and techniques which have been associated
with it. His works are marked by a perfect
knowledge of ceramic skills, but the form of
his ceramic sculptures is a kind of game with
conventions. Their crushed, almost tangled,
construction brings to mind washing
brought out of water. Despite the seemingly
‘free’ form, his works are distinguished by
a mark of precision in the every detail of the
abstract composition. Sculptures of Abel
are completed with a short film in which
sculptures, shattered to pieces, return to
the artist’s hand in order to merge for a split
second back into one form. The film, played
back to front, draws attention to the fact of
how similar the processes of coming into
existence and disintegration can be; creation
and destruction.

33. Laura Pawela, Bez tytułu [No title],
2004

Nietytułowany obraz Paweli, znajdujący
się w kolekcji DTZSP, jest jedną
z dość wczesnych prac artystki,
rzadko eksponowanym na wystawach.
Obraz zawiera fragment portretu jej
znajomego, namalowanego w formie
ekranu telefonu komórkowego starego
typu, który pozwalał na zamieszczanie
prostych, rozpikselowanych
czarno-seledynowych grafik. Pracę
tę można odczytać w szerszym
kontekście większego projektu
Paweli, zatytułowanego Reallaura,
który początkowo polegał na
rozsyłanych przez nią pocztą
elektroniczną i SMS-ami swego rodzaju
obrazkowego bloga, opowiadającego
o jej codziennych spostrzeżeniach.
Z czasem Pawela zaczęła malować
również obrazy w konwencji
komórkowego wyświetlacza z prostymi
przedstawieniami opatrywanymi
krótkimi komentarzami.
The untitled painting by Pawela, which is
part of the collection of the Zachęta Lower
Silesian Fine Arts Association, is one of the
early works, not very often exhibited. The
painting shows a fragment of a friend’s portrait done in the form of an old-style mobile
phone screen, which allowed the loading of
simple, pixelated, black-green images. The
work may be read in the context of a larger
project by Pawela entitled Reallaura, which
boiled down to sending email and text
messages to a visual blog talking about the
artist’s everyday observations. With time,
Pawela started to paint also images in the
style of a mobile phone screen with simple
representations accompanied by brief
commentary.

34. Laura Pawela, Faster, 2005

Faster Paweli jest ironicznym
komentarzem do powszechnego
zjawiska komercjalizacji sztuki, której
malarstwo pada najczęstszą ofiarą
jako „wygodny” produkt do wieszania
na ścianach. Obrazy produkowane
masowo, od sztancy, z niewielkim „x”
w rogu przypominają niezaładowane
pliki obrazowe, które nie zdążyły
nabrać treści. Ta wieloelementowa
instalacja, na którą składa się
makieta maszyny do malowania, film
przypominający nagranie kamery
przemysłowej w wytwórni obrazów
oraz sterta „niezaładowanych” treścią
obrazów, mogą być brane pod uwagę
w stale powracającej dyskusji na temat
kondycji współczesnego malarstwa.
Pawela’s Faster is an ironic commentary
to the common phenomenon of the
commercialisation of art, where it is
painting that most often becomes a victim
of a ‘comfortable’ product to hang on the
walls. Painting – mass-produced, stencilled,
with a small ‘x’ in a corner – bring to mind
unloaded image files, which did not manage
to acquire some sense. This installation
composed of multi-elements, amongst which
there are a model of a painting machine,
a film which resembles footage recorded by
industrial CCTV in an image production

plant and a heap of ‘unloaded’ message
images; it may be only taken into account as
a constantly reoccurring discussion about
the condition of contemporary painting.

35. Basia Bańda, Kocha co robić mój
mój [He loves what to do my my], 2007;
Oj, 2007

Seria niewielkich obrazów Bańdy
(artystki pokolenia urodzonego
około roku 1980) reprezentuje
jej rozpoznawalny styl. Rozmyte,
bladoróżowe tło wypełnia przestrzeń
jej płócien dziewczęcą, rozerotyzowaną
atmosferą. Niejako w kontraście,
przedstawienia na obrazach wzbudzają
niepokój, stanowią rodzaj abiektu,
jak możemy o nich myśleć w duchu
interpretacji francuskiej filozofki
i psychoanalityczki, Julii Kristevy.
Humanoidalne stwory i zwierzęta
szczerzące kły, czy ludzkie włosy
przyklejone do płótna, oprócz
pewnego rodzaju wstrętu powodują
w nas ciekawość i zainteresowanie
surrealnymi wizjami artystki.
A series of small paintings by Bańda (an
artist born after 1980), represents her
distinguishing style. Washed, pale-pink
background fills the space of her canvasses
with a girlie, erotic atmosphere. The
representation in her paintings, in that
context, evoke a feeling of unsettlement.
They are, in a way, the opposite of an object.
They can be considered from a perspective
of a French philosopher and psychoanalyst –
Julia Kristeva. Humanoid creatures and
animals bearing their fangs; human hair
stuck to canvas provoke in us, except for
some kind of disgust, a curiosity and interest
in the surreal visions of the artist.

bohater” to postać wykreowana
przez Skibę, stanowiąca jego alter
ego. Bohater ten został wymyślony
w Ameryce, w czasie gdy artysta
starał się na emigracji wybić jako
artysta. Poszukiwania galerzysty
zainteresowanego jego twórczością
zawiodły wówczas Piotra Skibę
na Coney Island na Brooklynie
w Nowym Jorku. W parku rozrywki
odczytał napis Sausage hero na
budce z hot dogami i stwierdził,
że świetnie pasuje on do jego
ówczesnej sytuacji pozbawionego
nadziei i szans młodego, nieznanego
twórcy ze środkowej Europy. Wideo
prezentowane na wystawie przedstawia
Skibę spacerującego w centrum
handlowym, ubranego w odświętny
garnitur, z mapetem Rowlfem w dłoni.
Groteskowa sytuacja unaocznia to, co
zwykliśmy myśleć o współczesnych
artystach – że są lekkoduchami,
których praca ma nam dostarczyć
łatwej, mało kosztownej rozrywki.
The film entitled Sausage hero belongs to
a bigger collection of artworks, presented
this year in the BWA gallery in Wrocław.
The ‘sausage hero’ in the title is a fictitious
person created by Skiba and it represents
his alter ego. The hero was created in
America, at the time when the artist was
trying to break through as... an artist in
emigration to the USA. The search for
a gallery representative interested in his
work brought Piotr Skiba to Coney Island,
Brooklyn in New York. In an amusement
park, he found a hot dog stall called
Sausage hero. On seeing that, he came
to a conclusion that it matches well his
situation of a hopeless and chanceless young
unknown artist from Eastern Europe. The
video presented at the exhibition by Skiba
shows him walking down a shopping centre,
dressed in a festive suit, holding the Muppet
character Rowlf the Dog in his hand. The
grotesque situation made it clear as to what
we usually think of contemporary artists –
that they are easy-going; whose work is
meant to give us light and rather inexpensive
entertainment.

38. Wojtek Doroszuk, Special Features,
2009

36. Olga Lewicka, Showdown, 2005

Projekt Olgi Lewickiej, pokazany
w całości w galerii Okna w CSW
Zamek Ujazdowski w Warszawie,
polegał na gęstym rozwieszeniu
na ścianach około 100 obrazów
malowanych białą farbą i silikonem
na białym tle. Obrazy te, zamiast
klasycznych, geometrycznych
kompozycji, zawierają odręczny tekst,
„pisany” ręką artystki. Poszczególne
jego fragmenty stanowią cytaty
z rozpraw filozofów, magazynów
mody, fragmenty przemyśleń
i inwokacje artystki. Jako takie
stanowią zamknięcie pewnego zbioru
myśli Lewickiej. Przez zastosowanie
techniki białe na białym posiadają
jednak właściwość zanikania,
wymazywania. Tytułowy showdown
to określenie stosowane w pokerze,
oznaczające wyłożenie kart na stół.
Tekst, który prezentuje Lewicka, ma
być wyjaśnieniem istoty jej twórczości.
W konsekwencji jednak – bardziej ją
ukrywa.
The project of Olga Lewicka, presented
at the Okna Gallery in CSW Zamek
Ujazdowski in Warsaw, consisted of
hanging, tightly next to each other, around
100 paintings painted with white paint
and silicon on a white background. The
pictures, instead of classical geometrical
compositions, had a ‘hand-written’ text by
the artist. Particular fragments represent
quotations from philosophical theses,
fashion magazines, fragments of thoughts
and artist’s invocations. They, in a way,
are a closure of a given group of Lewicka’s
thoughts. By using a technique of white
on white, we witness the emergence of
disappearance and the erasure of property.
Showdown in the title is a term used in the
game of poker and it refers to the showdown
of cards. The text, which is presented by
Lewicka, is supposed to be an explanation
of her creation’s essence. In fact, it conceals
it even further.

37. Piotr Skiba, Sausage hero, 2012

Film zatytułowany Sausage hero
stanowi część większego zbioru
prac artysty, prezentowanego w tym
roku w galerii BWA Awangarda we
Wrocławiu. Tytułowy „kiełbaskowy

Film Special Features został
przygotowany na indywidualną
wystawę artysty w BWA Awangarda
w 2010 roku stanowiącą osobiste
podsumowanie kilku projektów, nad
którymi pracował od czasu zakończenia
studiów. Tytuł oznacza specjalne
dodatki do filmów na płytach DVD
zawierających wycięte, pominięte
zdjęcia i sceny z planu filmowego.
Narracja wideo Doroszuka jest
zbudowana jako nielinearna historia
jego emocji, przygód i fascynacji na
przestrzeni kilku lat po uzyskaniu
dyplomu ASP, wykorzystuje zarówno
fragmenty poprzednich jego filmów,
jak i pominiętych w ich produkcji
interesujących materiałów.
The film entitled Special Features was
prepared especially for an individual
exhibition of the artist at BWA Awangarda
in 2010. It represented a personal summary
of several projects on which he worked since
completing his studies. The title denotes
special features added to films on DVDs.
They often contain cut out, or omitted
scenes or photographs from the film plan.
Doroszuk’s video narration is built as a nonlinear history of emotions, adventures and
fascinations spanning several years after
receiving a Fine Arts Academy’s degree. It
used fragments of previous films, but also
some interesting fragments of the material,
which were omitted in the film’s production.

39. Andrzej Wasilewski, Obraz
i podobieństwo [Image and likeness],
2005

Prezentowana na malarskim
Konkursie Gepperta w 2005 roku
praca Wasilewskiego wywołała spore
kontrowersje swoją multimedialną
formą. Wątpliwości wzbudzał fakt, że
nie wykorzystywała płótna czy farb,
a kreowany na bieżąco obraz powstawał
bez udziału artysty. Niemniej, została
wówczas doceniona specjalnym
wyróżnieniem. Skomplikowana
instalacja, składająca się z monitorów,
podłączonych do nich kroplówek
i wyświetlanego na ścianie obrazu
zawierającego tytułowe słowa „obraz
i podobieństwo” żyła własnym, opartym
na mechanice i przekazie cyfrowym
życiem. System samogenerujących się
obrazów, zamkniętych w tym układzie
pozostawia widza z pytaniem, czy
w powstawaniu obrazu jest konieczna
interwencja artysty. Praca stanowi też
metanarrację dotyczącą współczesnych
recepcji pojęcia malarstwa.
Wasilewski’s work, presented at the
Geppert Competition in 2005, raised some
controversies with its multimedia form.
Doubts were evoked by the fact that it did

not use canvas or paint. The image was
created on an ongoing basis without the
participation of the artist. Still, the work was
then appreciated with a special distinction.
This complicated installation, composed
of screens connected to drips and which
projected on a wall the words from the title
‘image and likeness’, lived its own life based
on a mechanical and digital transmission.
The system of self-repairing images, closed
in the set, left a viewer with questions about
the fact of whether an artist’s intervention
was necessary for the creation of an
image. The work is also a meta-narration
concerning contemporary reception of
painting concept.

40. Krzysztof Wałaszek, Nasi politycy
nie są idiotami [Our politicians are not
idiots], 2002

Idea instalacji Wałaszka, stworzonej
dekadę temu, wciąż pozostaje aktualna.
W przewrotny sposób ujawnia
nastawienie społeczeństwa do władzy.
Proste środki wyrazu celnie oddają
nastroje wielu ludzi coraz częściej
buntujących się wobec chybionych
decyzji reprezentantów narodu.
Wałaszek dokonał tego
w subwersywny sposób – gdyby
usunął partykułę „nie” z obrazu,
mógłby on zostać odebrany jako
obraźliwy. Artysta pozornie afirmuje
intelekt polityków, jednak wyraźnie
wyczuwamy zapisaną w komunikacie
ironię. Operujący słowem obraz
możemy również odczytać jako rodzaj
życzeniowego manifestu, zbliżonego
formą do transparentów z akcji
protestacyjnych.
Wałaszek’s idea for the installation work,
created a decade ago, remains current. In
a perverse way, he discloses the attitude of
society towards authority. The simple means
of expression accurately reflected the mood
of many people, who rebelled more and
more against the ineffective decisions of the
nation’s representatives. Wałaszek achieved
it in a subversive way – if he had removed
the particle ‘not’ from the image, it could
have been received as insulting. The artist
seemingly affirms the intellect of politicians,
but the irony written in the message is
clearly expressed. The image, operating with
a word, can be read as a form of a wishful
manifest, which is similar in its form to the
banners of protest actions

41. Zbiok, Life ain’t a bag of sweets,
2009; Antifa, 2009

Sławek Zbiok Czajkowski to jeden
z najbardziej znanych wrocławskich
artystów, kierujący swoje
zainteresowania w stronę sztuki ulicy
i malarstwa na murach. Oprócz wielu
murali jego obrazy możemy oglądać
na tradycyjnych blejtramach. Są one
malowane w charakterystycznej dla
tego artysty stylistyce: uproszczone
rysunki postaci i przedmiotów,
płaska jednolita barwa. Jego obrazy
często zawierają sentencje będące
komentarzem do różnych, społecznych
tendencji panujących wśród młodego
pokolenia.

namalowane elementy i pozostawił
je na dziewięć miesięcy bez żadnej
opieki. Po tym okresie, nadszarpnięte
warunkami atmosferycznymi
i „oddolną” działalnością
nieświadomych współautorów projektu
obrazy zebrał i pokazał w Entropii na
wystawie Aporia malarstwa. Część tych
prac znajduje się w kolekcji DTZSP. Na
wyraźną prośbę artysty nie są wobec
nich podejmowane żadne zabiegi
konserwatorskie. Proces powstawania
obrazów w pewnym sensie trwa nadal.
Gilewicz’s painting project can be seen
as undertaking a discussion started many
years ago in Wrocław by Hałas. It concerned
the changing concept of painting. In 2006
Gilewicz, as a guest of the Entropia gallery,
painted a series of paintings reconstructing
in a very precise way small fragments of
walls, boards, stairs and other elements
which he found in nearby Kuźnicza
street and the old market in Wrocław.
In the next step, he covered the painted
elements with his paintings which were
then left for six months in situ, without any
supervision. After that period, washed by
the atmospheric conditions and influenced
by unaware co-authors of the projects, the
paintings were collected and showed in the
Entropia Gallery at an exhibition entitled
Aporia malarstwa. Some of the works
belong to the collection of the Zachęta
Lower Silesian Fine Arts Association. At
the artist’s request, there are no attempts
undertaken to do any conservation work on
them. The process of paintings creation is
still continuing in a sense.

43. Józef Hałas, Akcja malarska na
śniegu [Painting action in snow], 1971

Praca Józefa Hałasa to zapis filmu
wykonanego na szesnastomilimetrowej
taśmie – obrazu z okna Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Zasypany świeżym śniegiem skwer
przed Akademią przywodzi na myśl
płachtę zagruntowanego płótna.
Umówieni przez artystę pomocnicy,
poruszając się w określony przez niego
sposób, usypali na śniegu linearny
wzór z czarnego, kontrastującego
prochu. Film jest interesujący choćby ze
względów formalnych. To dość wczesna
praca która, wykorzystując technikę
filmową, odwołuje się bezpośrednio do
medium malarstwa. Udowadnia, że do
malowania nie jest niezbędny pędzel,
a malarz nie musi dotykać płótna
dłonią.
Uważny widz dostrzeże w tle filmu
wieże wrocławskiej katedry, jeszcze bez
iglic, które przywrócono po wojennych
zniszczeniach dopiero w 1991 roku.
The work by Józef Hałas from 1971 is a film
recorded on 16mm film-strip of a view
from a window of the Fine Arts Academy
in Wrocław. A city square in front of the
Academy covered in fresh snow brings
to mind a sheet of primed canvas. The
artist’s assistants, moving according to
specific instructions, heaped on the snow
a black contrasting linear pattern. The film
is interesting for at least formal reasons.
It is an early work, which by using a film
technique, makes direct references to the
painting medium. It proves that to paint,
one does not need a brush. A painter does
not need to touch a canvas with a hand.
A careful viewer will be able to notice
the towers of Wrocław Cathedral, without
its spires, which were restored, after World
War II destruction, as late as 1991.

Sławek Zbiok Czajkowski is one of the
most known Wrocław artists. He directs
his interests toward street art and murals.
Except for doing several murals, his painting
may also be viewed in a traditional form
of a canvass stretcher. They are painted
in a style characteristic for him: simplified
figures and objects, flat unified colour. His
paintings often contain sentences which
represent commentary to various social
tendencies existent amongst the young
generation.

44. Olaf Brzeski, Sierotki [Orphans],
2010

42. Wojciech Gilewicz, Aporia
malarstwa [Painting aporia], 2006/7

Swoim projektem malarskim Gilewicz
podjął dyskusję wiele lat temu
zapoczątkowaną we Wrocławiu przez
Hałasa, a dotyczącą zmieniającego
się pojęcia malarstwa. W 2006 roku
Gilewicz, będąc goszczonym przez
galerię Entropia, namalował serię
obrazów odtwarzających w bardzo
dokładny sposób niewielkie fragmenty
murów, tablic, schodów i innych
elementów, które odnalazł w okolicy
ulicy Kuźniczej i rynku we Wrocławiu.
Następnie swoimi obrazami zakrył

Sierotki Brzeskiego to niepokojące
amorficzne formy, które kształtem
przypominają pozostawioną na słońcu
czekoladę. Sam artysta wspomina
o nich jako o zapomnianych,
pordzewiałych w magazynach
muzeów instalacjach, których
funkcja i przeznaczenie trudne są do
odczytania po latach. On również
w pewien sposób dekonstruuje
pojęcie tradycyjnej rzeźby, jej funkcję
reprezentowania pewnych idei oraz
uszlachetniania przedmiotów, osób
bądź wydarzeń. Złożona konstrukcja
tej pracy, nasuwa na myśl dwa auta,
które się ze sobą zderzyły. Rzeźbiarską
formę dopełnia zdjęcie, na którym
widnieje uliczny billboard ze zdjęciem
powiększonych Sierotek.
Brzeski’s Sierotki appear as disturbing,
amorphous forms, which in their shape
remind one of chocolate left in the sun.
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The artist refers to them as of forgotten and
rusted installation works left in warehouses
of museums. Their function and use are
difficult to decipher after many years.
The artist also, in a way, deconstructs
the concept of a traditional sculpture: its
function to represent some ideas, ennoble
objects, persons or events. The assumed
construction of that work brings to mind
two cars, which crashed into each other.
A sculptural form is completed by a picture,
on which there is shown a street billboard
with an image of Orphans.

The self-portrait, multiplied with the
use of mirrors and photographed, is not an
original Robakowski idea. Amongst famous
predecessors, there are Marcel Duchamp,
Stanisław Ignacy Witkiewicz, and Wacław
Szpakowski. The innovation of Robakowski
is found in the fact that he used, instead
of a living model, a moving film image.
Robakowski, taking on and off his glasses,
seems to be observing us more than we are
him.

47. Miroslaw Bałka, Tanz, 2002

45. Piotr Kmita, Okropności zabawy
[The Disasters of Game], 2008

Seria niewielkich prac Kmity, które
odnoszą się do brutalności i agresji
dominującej w przekazach medialnych,
a zwłaszcza w filmach animowanych,
kierowanych do najmłodszych
odbiorców. Na wystawie zostają
przywołane jako zakotwiczenie
współczesnych twórców w języku
obrazów czerpanych z mass mediów.
Tytuły poszczególnych grafik stanowią
polskie tłumaczenia hiszpańskich
tytułów rycin Francisca Goi z cyklu
Okropności wojny. Tak jak Goya
w swych pracach odnosił się do realiów
wojny hiszpańsko-francuskiej z XIX
wieku, tak Kmita, zderzając ze sobą
banalny świat popularnych kreskówek
z mrocznymi, przejmującymi tytułami
parafrazuje aktualne znieczulenie
i brak refleksji społeczeństwa
nad tragediami, których jesteśmy
codziennie mimowolnymi świadkami.
The series of small works by Kmita discuss
brutality and aggression dominating media
messages, especially in animated films made
for youngest viewers. They appeared at the
exhibition as a form of anchoring; perceived
in the visual language of contemporary
creators, who are inspired by mass media.
The Polish prints’ titles are taken from
Francisco Goya’s series entitled The
Disasters of War. Goya in his works talked
about the reality of the Spanish-French war
in 19th century. Kmita, in turn, juxtaposed
a banal world of popular cartoons with
dark and overwhelming titles, and thus the
artist paraphrased the present indifference
and lack of reflection of a society over the
tragedies which we witness involuntarily
everyday.

46. Grupa Sędzia Główny,
Wichowianki, rozdział LXX, Epizod
VII, 2006–2008

Grupa Sędzia Główny, czyli Karolina
Wiktor i Aleksandra Kubiak,
rzadko nadają swoim performansom
specjalne tytuły; zazwyczaj jedynie
je numerują cyframi rzymskimi jako
kolejne rozdziały. W przypadku
performansu LXX funkcjonuje
dodatkowy tytuł. Wichowianki to
ludowy zespół muzyczny, posiadający
w swym repertuarze tradycyjne pieśni
o młodości, miłości i przemijaniu.
Często pieśni te opowiadają o doli
kobiet na wsi. W skład Wichowianek
wchodzą osoby, które zostały
wysiedlone z Bukowiny rumuńskiej
w 1945 roku. Grupa Sędzia Główny
zaprosiła zespół do stworzenia wspólnej
instalacji wideo. Wichowianki śpiewają
piosenkę o młodej dziewczynie, gdy
na jednym z ekranów jest odtwarzany
wcześniejszy performans Karoliny
Wiktor i Aleksandry Kubiak, w ramach
którego artystki stały w plastikowych
tubach niczym przygotowane na
sprzedaż lalki. Spotkanie kultury
ludowej i sztuki współczesnej ukazało,
jak uniwersalne są kwestie, którymi
interesują się artyści nawet odmiennych
dziedzin.
Sędzia Główny group, which members are
Karolina Wiktor i Aleksandra Kubiak,
very seldom give to their performances
special titles; usually they are numbered
with Roman numerals as following chapters.
In the case of the LXX performance,
there is an additional title. Wichowianki is
a folk band, which has got in its repertoire
traditional songs of youth, love and passing.
The songs often tell a story of village
women’s lives. The folk group is composed
of people evicted from the Romanian
Bukowina in 1945. The Sędzia Główny
group invited the group to create a video
installation. Wichowianki sings a song about
a young girl, while at the same time on one
of the screens an earlier performance of
Karolina Wiktor and Aleksandra Kubiak
is played during which the artists were
standing inside plastic tubes. The image was
reminiscent of dolls packed for sale. The
encounter of folk culture and contemporary
art showed how universal are the issues
which become a focus of interest of artists
representing completely different fields.

Tanz to jedna z pierwszych realizacji
wideo Mirosława Bałki, który medium
filmu włączył do swojej twórczości
dopiero około 1998 roku. Praca łączy
elementy ruchomego obrazu i instalacji,
ponieważ projekcja jest skierowana
na usypaną na podłodze warstwę soli
w stalowej ramie. Wideo stanowi zapis
agonalnego ruchu owada, którego
artysta filmował nocą w pociągu, jadąc
z Warszawy do Gdańska. Soczewka
kamery co chwilę traci ostrość niczym
zmęczone oczy, przed którymi
rozmywają się obrazy.
Tanz is one of the first video recordings
done by Mirosław Bałka, who started to
use the medium of film as late as 1998. The
work combines elements of a moving image
and installation, because the projection is
directed on a layer of salt heaped on a floor
in a metal frame. The video is a recording of
a dying insect’s movements, which the artist
filmed at night while travelling from Warsaw
to Gdańsk. The lens of the camera losses
sharpness like tired eyes in front of which
images are blurred.

48. Jacek Zachodny, Death XXI, części:
Definicje, Kolor, Strach, Przyszłość,
Wiek, Kontrakt [Definitions, Colour,
Fear, Future, Age, Contact], 2009

Artystyczny projekt wideo Zachodnego
z lat 2004–2009. Artysta przeprowadził
szereg wywiadów z ludźmi ze swojego
otoczenia. Czasem byli to znajomi, czasem przypadkowo poznane osoby, które
pozwoliły zaprosić się do rozmowy.
Zachodny jest podróżnikiem, stąd
relacje, które uzyskał, pochodzą zarówno z Europy, jak i z Azji. Swoim rozmówcom zadawał pozornie błahe pytanie o to, jak wyobrażają sobie śmierć
i to, co po niej następuje. Odpowiedzi
skłaniały respondentów do refleksji nad
nieuchronnym i chwili skupienia się na
własnych odczuciach i przemyśleniach.
Z fragmentów wypowiedzi artysta
stworzył specyficzny kolaż, uzupełniany
o animacje wideo.
Video art project of Zachodny from
2004–2009. The artist ran a series of interviews with people from his environment.
Sometimes, they were friends, some of them
were incidentally met people, or those who
allowed for a conversation to happen.
Zachodny is a traveller, therefore the
accounts, which he acquired, come from
both Europe and Asia. He asked seemingly
simple questions to see how they imagine
death and what follows after it. The
answers made the speakers reflect over the
inevitable. It also allowed for a moment of
concentration over their own feelings and
considerations. The fragments of utterances
formed a specific collage complimented by
video animations.

55. Andrzej Lachowicz, Energia upadku
[The energy of falling], 1980

50. Anna Płotnicka, Trzymam się
powietrza [I am holding onto the air],
2004

Anna Płotnicka, w swym
dokamerowym performansie zanurza
twarz w szklanej misce, stara się
wypowiadać pod wodą pojedyncze
wyrazy, a wraz z upływem czasu staje
się coraz bardziej zmęczona…
Tytuł akcji wziął się z zasłyszanej
przez artystkę rozmowy dwóch swoich
krewnych, gdy na grzecznościowe
pytanie „Jak się trzymasz?” druga
osoba odpowiedziała refleksyjnie
„Trzymam się powietrza”. Tytuł można
tutaj odczytać jako niemal dosłownie
„trzymanie się” powietrza pod wodą,
ale nabiera też on metaforycznego
znaczenia: to stale podejmowany trud
codziennego życia.
Anna Płotnicka, in her camera
performance, immerses face in a glass bowl.
She attempts to utter under water single
words, but with time she becomes more and
more tired... The title of the action comes
from a conversation overheard by the artist
between two of her relatives. When one
of them was asked a polite question ‘How
are you holding?’, the person answered in
a reflexive way ‘I am holding onto the air.’
the title of the action may be read as almost
literal ‘holding on’ the air under water, it
also acquires a metaphorical meaning of
dealing every day with the hardships of life.

51. Artur Grabowski, Earl grey, 2009

Autoportret wielokrotny is one of the
many portraits which the artist executed as
a camera performance. This special type of
performance assumes executing the action
not in front of the viewers, but in front of
the camera’s lens. Recorded in this way the
image is later presented as an autonomous
artwork.

53. Anna Kutera, Psia afera [Dogs
scandal], 1977

Psia afera to praca, na którą składa
się dokumentacja pozornie błahego
wydarzenia z 1976 roku, jakim było
kupienie przez artystkę od miejscowego
fotografa w pewnej nadmorskiej
miejscowości dwóch zdjęć psów
w ludzkich nakryciach głowy. Zdjęcia
te wraz z opisem przebiegu transakcji
zakupu artystka zaprezentowała w 1977
roku na wystawie Stany graniczne
fotografii w Katowicach, wywołując
burzę krytyki na temat funkcjonowania
sztuki. Od tego momentu praca ta jako
Psia afera stała się pracą w „procesie
niekończącego się trwania dzieła sztuki
w systemie artworldu”, wzbogacona
o dokumentację z narady członków
DTZSP zatwierdzających zakup pracy
do kolekcji.
Psia afera is a documentation of
a supposedly unimportant event from
1976, which was the buying from a local
seaside photographer a picture of two
dogs wearing human head gear. The
photographs, with details of purchase
transaction, were presented by the artist
in 1977 at the exhibition entitled Stany
graniczne fotografii [The Frontier States
of photography] in Katowice. Their
presentation evoked a storm of criticism
on the topic of art’s function. From that
moment, the work has become the work
in ‘the process of never ending artwork
continuance in the system of artworld’, it
was enriched with a documentation from
a meeting of members of the Zachęta Lower
Silesian Fine Arts Association confirming
the purchase of the work for the collection.

Performans dokamerowy Artiego
Grabowskiego, wykonany,
przeprowadzony i zarejestrowany
specjalnie na wystawę indywidualną
Afterparty w BWA Wrocław w 2009
roku, polegał na naprzemiennym
zanurzaniu się nagiego artysty
w beczkach wypełnionych białą
i czarną farbą. Początkowo kontrastowe
barwy wkrótce nabrały na ciele
artysty jednolitego szarego koloru.
Akt performatywny tej pracy można
odczytać jako przewrotną i dowcipną
interpretację malarskiego gestu.
Arti Grabowski’s camera performance,
done, run and recorded, especially for an
individual exhibition entitled Afterparty
in BWA Wrocław in 2009, centred on
alternately immersing a naked artist in
barrels filled with white and black paint.
The paints, initially contrasting, acquired
on the artist’s body a uniform grey colour.
The performance act of this work may be
read as a shrewd and funny interpretation of
a painterly gesture.

49. Józef Robakowski, Autoportret
wielokrotny w lustrach [Multiple
self-portrait in mirrors], 1998

Autoportret wielokrotny jest jednym
z wielu portretów, które artysta wykonał jako performans dokamerowy. Ten
specjalny typ performansu zakłada
przeprowadzenie działania nie bezpośrednio przed publicznością, ale obiektywem kamery. Zarejestrowany w ten
sposób obraz jest później prezentowany
jako autonomiczna praca artystyczna.
Autoportret zwielokrotniony za
pomocą luster i sfotografowany nie jest
oryginalnym pomysłem Robakowskiego. Wśród jego sławnych poprzedników
można wymienić choćby Marcela
Duchampa, Stanisława Ignacego
Witkiewicza, Wacława Szpakowskiego.
Innowacją jest jednak to, że zamiast
żywego modela, artysta odbił w lustrach ruchomy materiał filmowy. Na
przemian zakładający i ściągający okulary Robakowski zdaje się obserwować
nas bardziej niż my jego.

różne ławki, sklejając je ze sobą
taśmą. W ten sposób stwarza nowe
przedmioty, pozornie całe, które
mimo to pozbawione są pierwotnej,
użytkowej funkcji, zyskują zaś wymiar
artystycznego gestu. Prace stają się
w ten sposób ewokacją twórczej
potencji artysty.

international exhibition entitled Offerta ’76.
The artist was enclosed in a small room
without doors. The room had walls threemeters high. The viewers observed the
isolated artist from platforms placed around
the gallery walls. The artist’s behaviour
was recorded by a camera mounted on the
ceiling. The twenty-minute-long account
of the event was used by the artist to create
an art installation, showed in 2010 at his
retrospective exhibition in Wro Art
Centre. The work by Kahlen is one of the
first, which talked about the oppression of
the body and the isolation of an individual
by the systems of surveillance and control. It
is, in a way, a paraphrase of Orwell’s 1984.

52. Wolf Kahlen, Noli me videre,
1976–2010

Instalacja Kahlena wykorzystuje
dokumentację wideoperformansu,
który miał miejsce w 1976 roku
w lubelskiej galerii Labirynt na
międzynarodowej wystawie Offerta ‘76.
Artysta był zamknięty w niewielkim
pomieszczeniu bez drzwi, ze ścianami
o wysokości trzech metrów. Publiczność
obserwowała wyizolowanego artystę
z platform ustawionych przy ścianach
galerii. Jego zachowanie nagrywała
umieszczona pod sufitem kamera.
Dwudziestominutowa relacja z tego
wydarzenia posłużyła artyście do
stworzenia instalacji artystycznej,
pokazywanej w 2010 roku na jego
retrospektywnej wystawie w Centrum
Sztuki WRO. Praca Kahlena jest
jedną z pierwszych, które poruszyły
temat opresji ciała i izolacji jednostki
przez systemy monitoringu i kontroli.
To swoista parafraza Orwellowskiego
Roku 1984.
Kahlen’s installation uses documentation
of video-performance, which took place
in 1976 in Lublin’s Gallery Labirynt at the

Energia upadku zaprezentowana
została po raz pierwszy na wystawie
indywidualnej Lachowicza pod tym
samym tytułem, w BWA w Lublinie
w 1983 roku. Na wystawie artysta
za pomocą fotografii analizował
w filozoficznym i antropomorficznym
kontekście znaczenia słowa „upadek”.
Na cykl Energia upadku składają się
trzy fotografie przedstawiające trzy
fazy upadku marynarki. Cykl ten
jest określany przez krytyków jako
wieńczący doświadczenia konceptualne
artysty, a jednocześnie wywodzący
się bezpośrednio z jego naczelnej
idei z początku lat 70. – sztuki
permanentnej. Idea ta zakładała
nieskończoność gestów zatrzymanych
na fotograficznej kliszy.
Jesienią tego roku w MWW
planowane jest otwarcie monograficznej
wystawy poświęconej idei i historii
galerii PERMAFO, którą Lachowicz
założył wraz z Natalią LL w 1970 roku.
Energia upadku was presented for the first
time at Lachowicz’s individual exhibition
and, under the same title, in BWA in
Lublin, in 1983. At the exhibition, the artist,
with the use of photography, analysed
in a philosophical and anthropomorphic
context the meaning of the word ‘the fall’.
The series Energia upadku is composed of
three photographs showing three phases
of a falling jacket. The series is described
by critics as the crowing of the artist’s
conceptual experiences, while at the same
time it originates from the main ideas of
the early 1970s – permanent art. The idea
assumes an infinity of gestures captured on
a photo frame.
In the Autumn this year, Wrocław
Contemporary Museum plans to open
a monographic exhibition dedicated to the
idea and history of the gallery PERMAFO,
which Lachowicz established with Natalia
LL in 1970.

56. Jan Świdziński, Uciekająca pamięć
[Fugitive memory], 2007

54. Igor Krenz, Mechaniczny kurczak
ginie od pęknięcia balonu [The
mechanical chicken dies from ballon
rupture], 1990; Ogień jest lepszy od
nożyczek [Fire is better than a pair of
scissors], 1990; Światło gasi światło,
[Light extinguishes light] 1994; Istnieje
tylko lewa krawędź ekranu [There is
only the left edge of the screen], 1998

Igor Krenz, jeden z artystów grupy
Azorro, jest również znany z serii wielu
krótkich filmów dokumentujących
zaaranżowane przez niego, zaskakujące
eksperymenty. Wybór filmów Krenza
z kolekcji DTZSP dotyczy destrukcji
różnych, banalnych przedmiotów,
które poddaje interakcjom na tle
białej ściany swojej pracowni. Filmy
można odczytywać jako artystyczny
dowcip, żartobliwą parafrazę działań
artystów podejmujących temat opresji,
przemijania i transgresji. W głębszej
warstwie można się tu doszukać
gorzkiej prawdy o nieuchronności
końca wszystkiego, co znamy,
i ograniczeniach naszego poznania,
opowiedzianej prostymi środkami
wyrazu.
Igor Krenz, one of the Azorro’s group,
is also known from a series of short films
documenting surprising experiments
arranged by him. The selection of Krenz’s
films from the Association’s collection talk
about the destruction of various, banal
objects which he subjects to interaction
on the background of a white wall in his
workshop. The film may be read as an art
joke, a funny paraphrase of the acts of
artists who undertake topics of oppression,
passing and transgression. If we reach
deeper, we may find a bitter truth about the
inevitably of the end of all what we know,
and the boundaries of our perception. The
story is told with the use of a simple means
of expression.

Jan Świdziński to legendarny już
dziś performer i twórca idei sztuki
kontekstualnej. Na wystawie
prezentowana jest dokumentacja
performansu artysty, który odbył się
w Piotrkowie Trybunalskim w 2007
roku na Międzynarodowym Festiwalu
Sztuki Akcji Interakcje. Artysta siedzi
przed publicznością, wykonując dłońmi
szereg prostych gestów – jakby starał się
coś sobie przypomnieć. Istotną kwestią
działań tego twórcy jest maksymalne
upraszczanie przekazywanego
komunikatu, oszczędne i wyważone
używanie dodatkowych środków, które
mogłyby spowodować informacyjne
szumy.
Jan Świdziński is today a legendary
performer and creator of the contextual
art idea. The exhibition presents
a documentation of his performance, which
took place in Piotrków Trybunalski in 2007
at the International Festival of Action
Interakcje [Interactions]. The artist was
sitting in front of the viewers, his hands were
making several simple gestures – almost as
if he was trying to remember something.
The essential issue in the artist’s actions
is a simplification of a message to its
maximum. He used efficient and balanced
additional means, in order not to create any
unnecessary noise.

57. Jarosław Kozłowski, Miękkie
zabezpieczenie, wersja muzealna [Soft
protection, museum version], 1994

Wieloelementowa instalacja Miękkie
zabezpieczenie wpisuje się w nurt
poszukiwań artysty dotyczących
tzw. trzeciej drogi – koncepcji, którą
rozwija w swojej twórczej praktycznie
od pierwszej połowy lat 90. Koncepcja
ta zakłada współistnienie elementów
rzeczywistości, odnajdywanej
wśród przedmiotów najbliższego
otoczenia, i sztuki, która jest sferą
wyobraźni i kreacji. W pracy Miękkie
zabezpieczenie Kozłowski łączy ze
sobą ten sam rodzaj „okaleczonych”
przedmiotów codziennego użytku,
np. dwa różne taborety czy dwie

The installation entitled Miękkie
zabezpieczenie, which is composed of many
elements, is written into the artist’s search
for the so called third way – a concept,
which was developed in his artistic work
practically from the first half of the 1990s.
The concept assumes a co-existance of
reality elements, which is found amongst
the objects of closest vicinity and art, which
is a sphere of imagination and creation.
In Miękkie zabezpieczenie Kozłowski
joins together everyday objects which were
‘crippled’ in a similar way; for example two
different stools, or two different benches
were stuck together with the use of tape. In
this way, he created new objects, seemingly
intact. Although they are devoid of their
primary, applied function, they gain the
dimension of art gesture. The works
become, in this way, an evocation of the
artist’s creative potential.

58. Grzegorz Klaman, Blow up #1, 2007

Blow up #1 to zapis kamerą wideo
z wolnej ręki, dokumentujący podróż
samochodem przez wyludniony
kampus Florida Atlantic University.
Regularnie, przez chwilę kamera
zatrzymuje się na leżących przy
drodze pojedynczych ciałach młodych,
czasami częściowo rozebranych kobiet.
Atmosfera filmu, który określić by
można mianem noir, nasuwa na myśl
krajobraz po tajemniczej epidemii,
która wymiotła z ulic wszelkie życie.
Ciała kobiet wyglądają jak rozrzucone
podmuchem wiatru. Poczucie
niepokoju potęguje sposób, w jaki
nakręcony jest film – drgający obraz nie
pozwala uchwycić szczegółów. Artysta,
związany na co dzień z gdańską
Fundacją Wyspa Progress, film ten
nakręcił na stypendium artystycznym
w Stanach Zjednoczonych.
Blow up #1 is a free-hand video recording
documenting a journey by car through
an empty campus of Florida Atlantic
University. The camera stops, in regular
intervals, to show single bodies of young
people lying by the side of the road.
Sometimes the bodies are bodies of partly
undressed women. The film’s atmosphere
reminds one of film noir. It brings to mind
a landscape after a mysterious epidemic,
which swept from the streets all life. The
bodies of women look as if they were
scattered around by the gust of wind. The
unsettling feeling is amplified by the way in
which the film is shot – the trembling image
does not allow for the capturing of details.
The artist, who is on a daily basis connected
to Gdańsk Wyspa Progress Foundation,
recorded the film during an art scholarship
in the USA

59. Adad Hannah, Museum Stills, 2002

Kompozycje wideo stworzone przez
amerykańskiego artystę, którego
prace prezentują muzea i galerie
na całym świecie, są oparte na
autotelicznym geście i wpisują się
w dyskurs dotyczący funkcjonowania
instytucji sztuki. Występujący w jego
filmach modele, stojąc w nieruchomych
pozach, powtarzają bądź uzupełniają
gesty postaci z obrazów wiszących
na ścianach muzeum, w którym się
znajdują. Działania te nawiązują
również do tradycji tableau vivant –
żywych obrazów, bardzo popularnych
w epoce przed wynalezieniem kina
i technik masowej reprodukcji obrazów,
gdy za pomocą aranżowanych scen
odtwarzano dzieła wybitnych artystów,
ale też ważne wydarzenia polityczne,
jak choćby koronacje czy królewskie
zaślubiny.
Video compositions created by the
American artist, whose works are presented
by international museums and galleries,
are based on autotelic gestures and they
are part of a discourse concerning the
functioning of art institutions. Models,
acting in his film, standing in motionless
poses, emulate, or complement gestures
of figures from paintings hanging on the
walls of the museum in which they are.
The actions make references to a tradition
tableau vivant – living pictures, very popular
in the epoch before the invention of cinema
and technique of the mass reproduction
of images, when with the use of arranged
scenes, the works of not only distinguished
artists were re-enacted, but also important
political events, such as coronations and
royal weddings.

opracował / edited by: Piotr Stasiowski
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Jarosław Kozłowski, Miękkie zabezpieczenie, wersja muzealna [Soft protection, museum version], 1994

Aktualna
kolekcja
współczesna
Piotr Kr aje wski

Powstanie kolekcji dolnośląskiej Zachęty od początku było związane z ideą
budowy we Wrocławiu prawdziwie
współczesnej instytucji muzealnej. Operującej architekturą i powiązanymi z nią
funkcjami prezentacji odmiennymi od
tradycji muzeów w Polsce i poświęconej
wyłącznie sztuce najnowszej, którą będzie potrafiła usytuować we właściwych
jej ciągach rozwojowych.
W założeniach Zachęty, które współkształtowałem z członkami pierwszej
Rady Artystycznej, staraliśmy się
określić właśnie ciąg rozwojowy, który
pozwoli ująć najważniejsze dla nowo
budowanej kolekcji zasady kształtowania jej przyszłego oblicza.
Zarówno dla kolekcji dolnośląskiej
Zachęty jak i planowanego muzeum granica współczesności została w tych założeniach usytuowana w latach 60., kiedy
to w sztuce światowej i polskiej pojawiły
się nowe zjawiska i procesy, których
konsekwencje nadal kształtują obraz
dzisiejszej sztuki. Właśnie wówczas
konceptualizm zapoczątkował fundamentalną zmianę pojęcia dzieła sztuki,
happening przeradzał się we współczesne formy performatywne, instalacje
i działania intermedialne powodowały
erozję granic między tradycyjnymi gatunkami sztuki. Ważne miejsce zajęła
dokumentacja. Inne oblicze ukazała
fotografia, obok niej pojawiły się wideo
i media komunikacyjne. W języku sztuki
centralne miejsce zajęły nieznane wcześniej kategorie, rewolucyjnie rozszerzyło
się samo pojęcie, zmienił obszar społecznego funkcjonowania, uwidoczniły
nowe kompetencje i oczekiwania odbiorców.
Dla budowy kolekcji, która ma być
reprezentatywna dla zapoczątkowanego
wówczas stanu sztuki, zasadnicze staje
się pytanie, co jest przedmiotem współczesnego kolekcjonowania. Starała się to
uchwycić wypracowana wówczas i zdefiniowana przeze mnie formuła mówiąca,
iż przedmiotem kolekcji, będą dzieła
materialne i niematerialne, wykonane
w trwałych i nietrwałych materiałach,
lub utrwalone na rozmaitych nośnikach,
analogowych lub cyfrowych. W wypadku sztuki bezobiektowej, performance,
dzieł ulotnych, lub innych, których
trwanie jest ograniczone w czasie,
przedmiotem kolekcji będą ich formy
prezentacyjne, takie jak: dokumentacja
na prawach oryginału, dokumentacja
sygnowana, szkic/projekt, szkic/projekt
z opcją wykonania (powtórzenia), dokumentacja zwykła.
Przyjęto także, że w pierwszym
okresie oś budowanej kolekcji będą
stanowić szeroko rozumiane instalacje
jako rodzaj dzieł charakterystyczny dla
współczesności. Instalacja została także
wybrana z powodu swej do pewnego
stopnia uniwersalności: jako forma wypowiedzi artystycznej przenika wszelkie
nurty aktualnej twórczości od postkonceptualizmu i fotomedializmu po nowe
media, od pop‑banalizmu po sztukę
krytyczną. Obecne są w niej zarówno
problemy natury artystycznej, jak i szerokie zagadnienia współczesności podejmowane przez sztukę. W instalacjach
przejawia się też cała różnorodność
tworzyw używanych i wykorzystywanych w sztuce współczesnej, począwszy
od rzeźbiarskich, poprzez ceramikę,
tkaninę, szkło, fotografię, film, wideo,
tworzywa przemysłowe, aż po materiały
zaawansowanych technologii i media
komunikacyjne.

Kształtowanie zbiorów wokół instalacji jako linii przewodniej pozwoliło
na stworzenie kolekcji jednocześnie
unikatowej i wartościowej, odmiennej
od innych, a reprezentatywnej, sprzyjającej zarówno dialogowi z aktualnymi
globalnymi zjawiskami artystycznymi,
jak i specyficznie wrocławskimi i dolnośląskimi tradycjami sztuki współczesnej.
Dzięki temu wyborowi kolekcja od początku uzyskała wyrazistość a jednocześnie zachowała różnorodność wynikającą zarówno z wielości prezentowanych
postaw w sztuce, jak i objęcia swym
zakresem kilku generacji twórców.
Większość z tych założeń jest realizowana od początku zakupów, kiedy do
kolekcji udało się pozyskać tak emblematyczne dzieła, jak oryginalne tableau
fotograficzne Sztuka konsumpcyjna
Natalii LL z 1972 roku oraz autorską
rekonstrukcję niezachowanej monumentalnej Bitwy pod Kłobuckiem Jerzego
Kosałki. Także od pierwszych zakupów
obecni są w niej młodzi artyści i dzieła
powstające w najnowszym okresie. Od
początku również kolekcja ma charakter
międzynarodowy. Zachęta zakupiła też
cenne archiwa. Między innymi dzieła
i dokumentację wrocławskich sensybilistów oraz ogromne archiwum Jerzego
Ludwińskiego – stanowiące jedno
z najważniejszych i unikatowych źródeł
dla poznania, opisania oraz datowania
sztuki współczesnej. Udało się zakupić
wiele dzieł i projektów z prawem ich ponownej realizacji. Dzięki temu na frontowej fasadzie Bunkra Strzegomskiego
widnieje dziś jedno z najwspanialszych
dzieł Stanisława Dróżdża – Klepsydra.
Po ośmiu latach nieprzerwanego
rozwijania zbiorów kolekcja zostaje
pokazana w Muzeum Współczesnym,
co prawda nie w nowym budynku, zaprojektowanym i od dawna czekającym
na realizację, lecz w swej tymczasowej
siedzibie, mieszczącej powołaną w ubiegłym roku nową instytucję kultury.
Nie zmienia to faktu, że po raz
pierwszy kolekcja Zachęty zaprezentuje
się jako zbiór muzealny, w muzeum
współczesnym, dla którego była przez
lata tworzona i zgodnie z początkowymi
założeniami stanie się zasobem, który
pozwoli tworzyć kuratorom zmienną
i wielowątkową opowieść.
*
Dolnośląska Zachęta rozpoczęła
działalność w lipcu 2004, powołana
przez przedstawicieli środowisk twórczych i samorządowych z inicjatywy
ówczesnego Ministra Kultury – Waldemara Dąbrowskiego, i Prezydenta
Miasta Wrocławia – Rafała Dutkiewicza, w ramach Narodowego Programu
Kultury Znaki Czasu. Za główny cel
działania Towarzystwo przyjęło zgromadzenie reprezentatywnej kolekcji sztuki
współczesnej oraz starania o utworzenie we Wrocławiu placówki kultury,
odpowiedzialnej za zakup, ewidencjonowanie i eksponowanie sztuki nowej.
Do pierwszych władz Dolnośląskiego
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
zostali wybrani Rafał Dutkiewicz, Marzena Dąbrowska, Barbara Zdrojewska,
Jarosław Broda i Stanisław Łopatowski.
Dla opracowania długoterminowego
programu merytorycznego zbiorów
została powołana Rada Artystyczna,
w której skład weszli: prof. Paweł Banaś, Piotr Krajewski, prof. Zbigniew
Makarewicz, prof. Waldemar Okoń,
dr Andrzej Saj. Wypracowana w trakcie
pierwszych posiedzeń Rady strategia

kształtowania zbiorów, choć początkowo przyjęta jedynie jako tymczasowa,
okazała się zasadniczo wpływać na
wieloletni rozwój kolekcji. Tworzenie listy prac do zakupu powierzono
Komisji Zakupów, w znacznej mierze
autonomicznej w swoich decyzjach, do
której zostali wybrani Piotr Krajewski
i Waldemar Okoń. Przechowywania
dzieł pozyskiwanych do kolekcji podjęło
się Muzeum Architektury, które stało
się pierwszą siedzibą dolnośląskiej Zachęty oraz miejscem corocznych wystaw
organizowanych przez Towarzystwo
w latach 2005–2011. Docelowym miejscem, do którego w przyszłości miały
trafić gromadzone zbiory, miało się
stać nowe centrum sztuki lub muzeum,
którego powstanie władze Wrocławia
przewidywały wówczas na rok 2012. Po
ośmiu latach, jakie minęły od pierwszych zakupów, pod koniec roku 2011
licząca kilkaset prac i znacząca już
kolekcja została przekazana w depozyt
działającemu w tymczasowej siedzibie
Muzeum Współczesnemu Wrocław.
Piotr Krajewski – współzałożyciel i dyrektor
artystyczny Biennale WRO i Fundacji WRO
Centrum Sztuki Mediów. Autor założeń
programowych dolnośląskiej Zachęty
w okresie 2004–2010 i współautor
(z Dorotą Monkiewicz) koncepcji Muzeum
Współczesnego Wrocław

The
Contemporary
Collection
Today
Piotr Kr aje wski

The creation of the Lower Silesian Fine
Arts Association’s collection has been,
from the very beginning, related to
an idea of building in Wrocław a truly
contemporary museum. The institution
was to utilise architecture and all functions
of presentation associated with it. This
approach was seen as different from the
traditional approaches of museums in
Poland. It was also meant to be dedicated
solely to the latest art, which the museum
would be capable of placing in sequences
specific to its development.
The founding assumptions of the Zachęta
Lower Silesian Fine Arts Association,
which I co-created with the members of
the first Art Board, rested on an attempt
to define exactly the collection’s growth
direction; which would allow to capture the
most important, for the newly constructed
collection, rules of creating its future shape.
It seems that the border line of
contemporaneity for both the collection
of the Association and for the planned
museum was placed in the 1960s, when
in international and Polish art appeared
new phenomena and processes which
consequences still shape the image
of present-day art. It was then that
conceptualism began to fundamentally
change the concept of an artwork.
Happening transformed itself into
contemporary forms of performance;
installations and intermedia actions incited
the erosion of borders amongst traditional
art genres. Documentation gained a
prominent place. Photography revealed
a different aspect, next to it appeared
video and communication media. In art
language, the central place was attributed to
previously unknown categories. Its concept,

in a revolutionary way, expanded itself and
changed the extent of social functioning.
New competencies and viewer expectations
emerged.
The principle question for the
construction of a collection, which was
meant to be representative of the recently
initiated state of art, was the question of
what was the subject of contemporary
collecting. The attempt to capture the
answer was encapsulated in the formula
developed and defined by me. It stated
that the subject of the collection would be
material and immaterial artworks, executed
in enduring and impermanent materials, or
saved onto a variety of medium – analogue
or digital. In case of abject art, performance,
ephemeral art, or others which existence is
limited in time, the subject of the collection
will be represented by their presentation’s
forms, such as documentation on the rights
of the original, signed documentation,
sketch/project, sketch/project with an option
of re-developing, standard documentation.
It was also assumed that in the first
period the pivot of the constructed
collection will be comprised of broadly
understood installations as a type of
works characteristic of contemporaneity.
Installation was also chosen because of
a certain level of universality: as a form of
artistic utterance, which transgresses all
trends of present creative process from postconceptualism through photo-medialism to
new media; from pop-banalism to critical
art. Presently, installation embraces both
the issues of artistic nature, and broad
questions of modern-day life undertaken
by art. We may also observe in installation
the variety of materials used, and used in
general, in contemporary art: to start with
sculptural ones, through ceramics, textile,
glass, photography, film, video, industrial
materials and advanced technology
materials, as well as communication
media. The creation of a collection around
installation as a guiding line, allowed to
set up a collection, which is simultaneously
unique and valuable, different from others,
and representative. It encourages not only
a dialogue with the current, global art
phenomena, but also with art associated
specifically with Wrocław and Lower
Silesian traditions of contemporary art.
Thanks for that choice, the collection from
the very beginning acquired distinctness,
while at the same retaining a variety
which resulted from the multiplicity of
the presented attitudes in art, as well as
from incorporating, in its scope, several
generations of artists.
Most of the assumptions have been
realised from the beginning of the
purchases, when the collection managed
to acquire such emblematic artworks as
the original photographic tableau entitled
Sztuka konsumpycja [Consumer Art] by
Natalia LL from 1972, or an authorised
reconstruction of the unsaved monumental
Bitwa pod Kłobuckiem [Battle at Kłobuck]
by Jerzy Kosałka. Also, from the first
purchases, there have been present young
artists and artworks created in the latest
period of time. From the start, the collection
has had an international character. The
The Association bought valuable archives.
Amongst the purchased archives there are
works and documentation of Wrocław’s
Sensibilists, and a large archive of Jerzy
Ludwiński – which represents one of
the most important and unique sources
for discovering, describing and dating
contemporary art. It was also possible to
buy a lot of artworks and projects with
a right to re-produce them. Owing to the
frontal facade of Strzegomski Bunker, we
can view now one of the most important
works by Stanisław Dróżdż – Klepsydra
[The hourglass].
After eight years of the uninterrupted
development of the collection, it will be
shown in Wrocław Contemporary Museum;
still not in the new building – designed
and awaiting accomplishment – but in its
temporary place of residence which houses
a new institution of culture set up last year.
It does not change the fact that for the
first time the collection of the Zachęta
Lower Silesian Fine Arts Association
will present itself as a museum set in

Kolekcja Dolnośląskiego
Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych jest tworzona dla nowego
Muzeum Współczesnego Wrocław.
Zakres topograficzny obejmuje
lokalną tradycję artystyczną
Wrocławia oraz współczesną
sztukę polską. W kolekcji będzie
także rozwijany jej aspekt
międzynarodowy.
W programie kolekcji sztuki
współczesnej operujemy taką
koncepcją współczesności,
w której wychylenie ku przyszłości
warunkuje postrzeganie historii.
Program kolekcji powinien
koncentrować się na wybranych
zjawiskach artystycznych
konstytutywnych dla tradycji
artystycznej środowiska
wrocławskiego, a zarazem
aktualizowanych w nowej sztuce.
Przede wszystkim jednak program
kolekcji powinien podążać za
nowymi zjawiskami w sztuce.
Rada Artystyczna wskazuje na
wyróżniającą Wrocław tradycję
kontestacji instytucjonalnej
i artystycznej, w którą wpisuje
się ruch sensybilistów z lat 50.,
wrocławskie środowisko sztuki
konceptualnej z lat 60. i 70. oraz
zjawiska artystyczne związane
z ruchami wolnościowymi lat 80.
i przemianami początku lat 90.
Szczególną ramą dla
powojennej kultury Wrocławia
jest fantazmatyczna obecność
wielonarodowego dziedzictwa
kulturowego widocznego
m.in. w semiotyce przestrzeni
miejskiej, ale również związanego
z wrocławską tradycją humanistyki
hermeneutycznej. W odwołaniu
do tej tradycji, w kolekcji powinny
także znaleźć miejsce artefakty
z nurtu performatywnego sztuk
plastycznych.
Rada Artystyczna nowej
kadencji odnosi się z szacunkiem
do decyzji i wyborów dokonanych
na podstawie dokumentu
programowego Rady poprzedniej
kadencji. Kolekcja w obecnym
kształcie jest przedmiotem analizy
i dyskusji w celu określenia
wewnętrznych relacji pomiędzy
poszczególnymi dziełami sztuki
i zdefiniowania jej głównych
zespołów. Propozycje własne
Rady będą zmierzać do
uzyskania większej spójności
kolekcji oraz kompletności już
reprezentowanych w niej zjawisk
artystycznych.

Programming
document of the
Art Board of the
Zachęta Lower
Silesian Fine
Arts Association;
term of office
2009–2013
The collection of the Zachęta Lower
Silesian Fine Arts Association is
being created for the new Wrocław
Contemporary Museum.
The topographic scope
encompasses the local art tradition
of Wrocław, as well as contemporary
Polish art. The international aspect of
the collection will also be developed.
The programme of the
contemporary art collection operates
on the basis of such conceptualisation
of the present time in which an
inclination towards future conditions
the perception of history. The
programme of the collection should
concentrate on selected art phenomena
constitutive for the traditions of the
Wrocław art scene, while at the same
time they should represent current
undertakings in contemporary art.
Most of all, the programme of the
collection should closely observe new
phenomena in art.
The Art Board would like to
highlight the distinguishing feature
of Wrocław’s institutional and
artistic contestation tradition which
is exemplified by the Sensibilists’
movement in the 1950s, Wrocław
conceptual art scene in 1960s and
1970s, as well as art phenomena
associated with freedom movements in
80s and the transformations of 1990s.
The phantasmatic presence of
multinational cultural heritage
seems to be a significant frame of
action for the post-war Wrocław’s
culture. Its presence may be noticed
in the semiotics of city space, but
also in the hermeneutic humanism
traditions of Wrocław. In reference
to that tradition, there should be
present in the collection the artefacts
representing the performative arts.
The present Art Board respects
the decisions and choices made on the
basis of the programming document
of the previous term’s Art Board.
The collection, in its present shape, is
subject to analysis and discussion in
order to define the internal relations
between particular artworks and
to define their main groups. The
suggestions of the Board are aimed
at achieving the greatest possible
coherence of the collection as well as
completeness of the art phenomena
already existing within it.
  

24.09.2010
Skład Rady / The Art Board’s members
Mariusz Jodko
Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki
Andrzej Kostołowski
Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka
Anna Mituś
Marek Puchała
Andrzej Saj
Adam Sobota

a contemporary museum for which the
collection was created. It will, in accordance
with initial assumptions, become a source
used by the curators for the creation of
a changeable and multi-threaded story.

*
The Zachęta Lower Silesian Fine Arts
Association began its activity in July 2004.
It was set up by representatives of art
society and the local authority: Waldemar
Dąbrowski, then Minister of Culture, and
Rafał Dutkiewicz – Mayor of Wrocław,
within the scope of a National Culture
Programme entitled Signs of Time. The
main aim of the Association’s activities is
to build up a representative collection of
contemporary art, as well as to persist in
consistent efforts to establish, in Wrocław,
a culture institution responsible for the
purchasing, recording and exposing
of new art. The first selected members
of the managing board included Rafał
Dutkiewicz, Marzena Dąbrowska, Barbara
Zdrojewska, Jarosław Broda and Stanisław
Łopatowski. Further to this, the Art
Board was created for the purposes of the
long term development of the substantive
programme of the collection; the board was
composed of Paweł Banaś (Prof.), Piotr
Krajewski, Zbigniew Makarewicz (Prof.),
Waldemar Okoń (Prof.), and Andrzej
Saj (PhD). The developed strategy of the
collection construction, which was accepted
during the first meeting of the Board and

was initially assumed to be as a temporary
one, turned out to influence, in years to
come, the growth of the collection. The
creation of the purchase list was given to
the Commission of Purchases, which is to
a great extent autonomic in its decisions.
Piotr Krajewski i Waldemar Okoń were
selected to the Commission. The storing
of the works acquired by the collection
was undertaken by the Museum of
Architecture, which became the first place
of residence of the Zachęta Lower Silesian
Fine Arts Association. It was also the
venue for the annual exhibition organised
by the Association between 2005–2011.
The permanent place of residence of the
collection was supposed to be a new art
centre or museum, the erection of which
Wrocław local authorities estimated, at that
time, to be carried out in the year 2012.
After eight years from the first purchase,
the collection, which by the end of 2011
was rather significant with several hundred
artworks, was placed in the keeping of
Wrocław Contemporary Museum, which
for the time being operates in a temporary
location.
Piotr Krajweski – co-funder and art director of
WRO Biennale and WRO Centre for Media Art
Foundation. An author of the Zachęta Lower
Silesian Fine Arts Association’ programme plan
between 2004 and 2010, a co-author (with
Dorota Monkiewicz) of the idea for Wrocław
Contemporary Museum
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Piotr Skiba, Sausage hero, 2012
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