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Klepsydra

W 2009 roku, na dwa tygodnie przed 
śmiercią  i  dwa  lata  przed  otwarciem 
Muzeum  Współczesnego  Wrocław, 
Stanisław  Dróżdż  za  sprawą  swojego 
monumentalnego  muralu  zamienił 
poniemiecki  schron  przeciwlotniczy 
w  dzieło  sztuki.  Integralność  pracy 
i  obiektu  architektonicznego,  nieroze-
rwalność artefaktu i miejsca, w którym 
jest ono prezentowane, w  symboliczny 
sposób oddaje  rolę,  jaką MWW pełni. 
Instytucja,  poza  działalnością  wysta-
wienniczą,  edukacyjną  i  wydawniczą, 
od  początku  swojego  istnienia  zajmu-
je  się  również  tworzeniem  kolekcji 
sztuki  współczesnej  Dolnośląskiego 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. 
Finansowanie,  promowanie  i  upo-
wszechnianie  –  konsekwentne  budo-
wanie kolekcji i prezentowanie widzom 
tego, co było – jest i będzie najcenniejsze 
we współczesnej sztuce. 

Kolekcja  DTZSP  składa  się  z  dzieł 
wykonanych różną techniką: malarstwo, 
rzeźba, nowe media czy instalacje prze-
strzenne. Ta różnorodność w świadomy 
sposób  pokazuje  najbardziej  aktualne 
zjawiska  oraz  idee  współczesności, 
które  oscylują  pomiędzy  nałożonymi 
granicami  czasowymi,  czyli  latami  60. 
XX wieku a dziełami najnowszymi.

Jest/Nie ma

Na przestrzeni ostatnich lat kolekcja 
Dolnośląskiego  Towarzystwa  Zachęty 
Sztuk Pięknych powiększyła swoje zbio-
ry o prace znaczącej liczby polskich ar-
tystów. Jak pisze Przemek Pintal w tek-
ście  anonsującym  program  wystawy, 
rozległość zainteresowań członków ko-
misji artystycznej  i zakupowej DTZSP 
oraz wymienność składu tych gremiów 
skutkuje tworzeniem kolekcji niezwykle 
bogatej, wielopostaciowej, ale przy tym 
niejednolitej: 

[…] akcentując wielogłos tej kolekcji, pod-
kreślamy jej zwrócenie ku sobie. Pytamy 
o istotę kolekcjonowania, kupowania sztu-
ki, o przebieg procesów, które uruchamia 
decyzja o zakupie i włączeniu do kolekcji 
określonej grupy prac. Zafunkcjonowanie 
w tym samym miejscu i czasie wybranych 
dzieł to rezultat pracy gremiów i komisji 
Dolnośląskiego  Towarzystwa  Zachęty 
Sztuk Pięknych. Ten wyraźnie oczywisty, 
jak najbardziej niezbędny, cicho szumiący 
w  tle  mechanizm  włączania,  pozyskiwa-
nia  kolejnych  elementów  zbioru  stał  się 
dla  kuratorów  wystawy  interesującym 
przyczynkiem do nakreślonego delikatną 
kreską  studium  na  temat  idei  muzeum, 
mechanizmu  organizującego  nasze  wy-
obrażenia o tym, czym jest sztuka i czym 
są kolekcje oraz muzea dzisiaj.

Prezentacja wszystkich dzieł na zbli-
żającej się wystawie byłaby oczywiście 
przedsięwzięciem karkołomnym i, cze-
go jesteśmy pewni, skazałaby wymowę 
poszczególnych prac na niezrozumienie. 
Wystawa pt.  jest/nie ma, która stanowi 
podsumowanie  ostatniego  cyklu  zaku-
pów z  lat  2014  i  2015, prezentuje więc 
wybór  prac  zrealizowanych  w  różnym 
czasie – począwszy od prac Anny Kutery 
z  roku  1978,  aż  po  prace  Wojciecha 
Pukocza  i  Toma  Swobody,  które  po-
wstały  w  ciągu  ostatnich  trzech  lat. 
Eksponując  je  we  wnętrzach  Muzeum 
Współczesnego Wrocław, proponujemy 
namysł  nad  prowadzonymi  w  różnym 
tempie,  indywidualnymi  narracjami, 
jak  i  ich  wzajemnym  współistnieniem 
w ramach kolekcji. 

Interesujące dla kuratorów stało się, 
iż  fakt  zaistnienia  określonej  pracy, 
zarówno w wymiarze idei, jak i fizycznej 
realizacji,  zdradza  przede  wszystkim 
poczucie  braku.  To,  co  „jest”  ujawnia 
to, czego „nie ma”. Zarówno prywatne, 
jak  i  zbiorowe  doświadczenie  staje  się 
płaszczyzną do dyskusji o niemożliwości 
i  niespełnieniu.  Prace  obnażają  kru-
chość współczesnej kondycji człowieka, 
umowność  moralnych  granic,  zacina-
jące  się  strategie.  Język  zdaje  się  być 
systemem  pustych  znaków,  nieudolnie 
wysyłanych  wiadomości.  Miasto/pań-
stwo/świat  wypełnione  jest  płonnymi 
obietnicami, a nowoczesne technologie 
to smycz.

To nie pesymizm lub malkontenctwo. 
Prace artystów to kod, który w symbo-
liczny sposób pojawia się w miejscu bra-
ku. Próbuje wypełnić lukę, opowiadając 
o niej, naśmiewając się z niej, wytykając 
palcem.

Proponowane  przez  nas  odczytanie 
poszczególnych prac, jak i całego zamy-
słu wystawy,  jest  tylko  jednym z wielu 
wariantów. Być może odnajdą Państwo 
w niej coś radośniejszego, coś co, mimo 
wszystko,  daje  nadzieję.  To,  co  się  tu 
dzieje,  jest przecież  impulsem do waż-
nego działania artystycznego.

Zagadka

Anna Kutera, Na przejeździe kolejowym, 
1978
6 plansz o wym. 49,8 × 59,8cm, 
tech. własna, kartka pomarańczowa 
z tekstem i zdjęciem o wym. 62 × 21 cm, 
tech. własna

Co wydarzyło się na tytułowym prze-
jeździe  kolejowym?  Jaki  los  spotyka 
prezentowanych  bohaterów  i  kto  jest 
winny przedstawionej w finale opowie-
ści tragedii?

Praca Na przejeździe kolejowym jest 
realizowana za pomocą pięciu odmien-
nych stylów. Artystka wykorzystuje ma-
larstwo naiwne, nową figurację, koncep-
tualizm, foto-medium-art oraz planszę 
tekstową. Wszystkie jednak opowiadają 
jedną historię, a konkretne ich rozłoże-
nie oraz wykorzystane medium wpływa 
na  interpretację. To,  co  się wydarzyło, 
ujawnione jest bowiem dopiero w ostat-
nim elemencie pracy. 

Koza,  jej  właścicielka,  rowerzysta, 
koń,  woźnica  i  kierowca  samochodu  – 
aktorzy Kutery – budują sytuację fabu-
larną, która staje się jedynie pretekstem 
odwołania do kontekstualizmu, rozmo-
wy o sztuce i (nie)możliwości jej odczy-
tywania. Pracę można analizować pod 
kątem  dwóch  zjawisk.  Z  jednej  strony 
jest to gra na polu kulturowym, z drugiej 
zaś ukłon w stronę Jana Świdzińskiego 
i  jego  teorii  sztuki  będącej  procesem, 
ulegającej  ciągłym  zmianom.  Praca 
zwraca  uwagę  na  to,  że  opowiadanej 
historii  nie  można  sprowadzić  do  jed-
nego zwrotu językowego. Na drugi plan 
schodzi  artyzm  –  to  uwarunkowania 
wynikające  z  całego  zdarzenia  są  naj-
ważniejsze.  Odcięcie  się  od  boskiego 
wymiaru  sztuki  oraz  wysunięcie  na 
pierwszy  plan  wielorakich  możliwości 
interpretacji  na  pozór  banalnego  zda-
rzenia stawia pytanie także o włączenie 
widza w proces tworzenia. Nawiązanie 
dialogu z odbiorcą, idąc dalej, wykorzy-
stanie  duchampowskiego  rozumienia 
sztuki, sytuuje pracę w obszarze dzieł, 
których wartości estetyczne są  jedynie 
elementem umownym, podkreślając tym 
samym kontekst prezentowanej pracy.

Kamień na kamieniu

Janek Simon, Bez tytułu (Patyki), 2007
5 mobilnych obiektów, balsa, farba 
akrylowa, moduły mechaniczne 
i elektroniczne, dźwięk

Znajdujemy  przed  sobą,  jakby  mi-
mochodem  rozrzuconych  na  ziemi, 
pięć  drewnianych,  czarnych  tyczek. 
Powykrzywiane w sposób przywodzący 
na  myśl  dawnych  towarzyszy  dziecię-
cych zabaw wyginają  się  samoczynnie, 
przypadkowo,  „robaczo”.  Praca  Bez 
tytułu Janka Simona, z ujętą w nawias 
sugestią odczytania pracy, odwołuje nas 
do  skojarzeń  z  czymś  nieznaczącym, 
kruchym, ułomnym, z błahostką, gałąz-
ką, fraszką.

Z drugiej strony praca wyraźnie od-
znacza się od pozostałych zastosowaną 

technologią.  W  dostępnym  kuratorom 
opisie technicznym znajdujemy szczegó-
łowe informacje o „ożywiających” pracę 
mechanizmach:  elementy  ruchome 
poruszane są przez  silniki  servo Hitec 
654MG.  Elektronika  sterująca  opiera 
się  na  platformie  Arduino  Uno.  Jaki 
efekt prezentują w finale wykorzystane 
nowinki  techniki?  Czy  praca  Janka 
Simona  jest  sumą  podłączeń  i  mecha-
nizmów, st ając się tym samym owocem 
postępu  technologicznego?  Odwołując 
się do wyobraźni, instalacja porusza się 
w sposób niejasny, jakby nieudany, przez 
co wyraźnie nawiązuje do niespełnienia 
oraz porażki. Nie jest to jednak porażka 
artysty.  Simon  w  celowy  i  przekorny 
sposób  wypełnia  przestrzeń  wijącymi 
się  w  jednym  miejscu  patykami,  ujaw-
nia  żenującą  wręcz  mechanikę  ruchu. 
Wykorzystując umiejętności programi-
styczne i znajomość elektroniki, zdradza 
swoje antyglobalistyczne zainteresowa-
nia,  niewiarę  w  przewagę  technologii 
nad  możliwościami  indywidualnymi 
człowieka.

Drżenie

Leszek Knaflewski, Złap F., 2008
wideo, czas: 2'04"

Enigmatyczne wideo artysty pocho-
dzi z serii, której tytuł również niewie-
le  wyjaśnia  widzowi.  Skrzyżowania 
przeciwko rondom  odsyłają  jednak 
naszą uwagę w kontrastowe zestawienia 
konkurujących ze sobą pojęć, wartości 
czy znaków. Krzyże kontra koła.

Prezentowana  na  wystawie  praca 
Złap F. przedstawia groteskową postać 
w  żółtym  kombinezonie  okalającym 
całe ciało performera. Ułożone w rzędy, 
gładkie  włosie  pokrywające  kostium 
wprawia  w  drganie  energiczny  taniec, 
komiczny  popis  umiejętności  postaci. 
Wychodzący  z bezruchu  i w niego po-
wracający,  uruchomiony  „na  chwilę”, 
jakby  zewnętrzną  siłą,  szamańska 
dzikość pomnożona przez wariację fast 
motion. 

To,  co  początkowo  może  bawić,  po 
dłuższym wpatrywaniu się w zapętloną 
projekcję  zaczyna  powodować  dys-
komfort. Do czego zmierza ten taniec, 
w  którym  nie  rozpoznajemy  żadnego 
znajomego  kroku?  Nie  jest  to  chyba 
próba  oczyszczenia  samego  siebie? 
Uwolnienia się od negatywnych emocji, 
chęć odreagowania?

Surrealistyczny  everyman  Knaflew-
skiego,  postać,  której  można  by  przy-
pisać  dowolną  twarz,  jest  zmysłowo 
postrzeganym znakiem, jak wprawiona 
w  ruch  postać  z  sygnalizacji  świetlnej, 
jak marionetka. Sterowana, uruchamia-
na,  stworzona  do  niekończącego  bła-
znowania staje się przedmiotem zaprzę-
gniętym w mechanizm władzy i kontroli. 
Surrealna, a przecież tak bardzo ludzka. 
Uruchamiana  spojrzeniem  widza.  Czy 
to właśnie tytułowy F., którego powin-
niśmy złapać?

Opowieść

Urszula Wilk, Niewysłane listy z Pekinu 
cykl 200 prac na papierze chińskim, 
wym. 69 × 240 cm i 96 × 180 cm 

Seria prac Urszuli Wilk w początko-
wej  fazie  powstawała  podczas  pięcio-
miesięcznego  pobytu  w  Chinach.  Po 
powrocie artystka kontynuowała pracę 
nad listami, załączając je do serii, już nie 
pod względem miejsca  ich wykonania, 
ale m.in. użytych materiałów i techniki.

Działanie na styku kaligrafii i action 

painting  na  dużych,  nieepistolarnych 
powierzchniach zdaje się kodować wia-
domość  artystki,  uniemożliwiając  od-
czytanie jej treści przez widza. Zestawy 
plam barwnych, nasiąknięć, powstałych 
jakby w przypadkowej kompozycji, abs-
trakcyjny charakter zrywają z podstawo-
wym znaczeniem listu jako najbardziej 
prymarnej  formy  pisanej  komunikacji 
między  ludźmi. Podkreśla to dodatko-
wo  iluzja zbliżenia  się do pracy –  listy 
można  dotykać,  rozkładać,  zmieniać 
dowolnie kąt patrzenia.

Jak  zdradza  tytuł,  listy  artystki  nie 
zostały  wysłane  z  Pekinu,  nie  zostały 
też wysłane z Polski. Nie mają adresata 
(a  przynajmniej  nie  jest  on  ujawniony 
w oczywisty sposób), nie są do przeczy-
tania  (przynajmniej  nie  w  podstawo-
wym rozumieniu języka). Niektórych nie 
można także zobaczyć – zwinięte bądź 
zgniecione są podwójnie niedostępne. 

Czy  prace  Urszuli  Wilk  skrywają 
w swojej  treści  temat klęski? Jeśli  tak, 
to czy wydarza się ona na płaszczyźnie 
komunikacji  międzyludzkiej?  I  czy 
wobec  tego  sztuka  staje  się  jedynym 
zrozumiałym językiem, czy wręcz prze-
ciwnie  –  reprezentacją  braku  porozu-
mienia?

Oko i Gigant

Katarzyna Kmita, Dawne kina 
Wrocławia, 2013
instalacja, 32 zdjęcia formatu A4, 
przybliżony wym. instalacji ok. 
21 cm × 960 cm

Z 32 dawnych kin Wrocławia do dziś 
przetrwała  jedynie  Warszawa  prze-
mianowana  na  Dolnośląskie  Centrum 
Filmowe.  Moloch,  ujawniający  się 
w  nowo  powstających  multipleksach, 
wykończył  nie  tylko  konkurencję,  ale 
miejsca nierzadko kultowe, centra kina 
niezależnego,  zadymione  foyer,  ciem-
ność i magię ekranu. 

W pustych budynkach lub w miejscu 
ich przeszłego występowania dziś nikt 
nie  zapala  lampy  projekcyjnej.  To,  co 
zostało  po  kinach  studyjnych,  to  nisz-
czejące  budynki,  tryumf  przyrody  lub 
dosłownie – żaden ślad. To, co po nich 
zostało,  jest obiektem zainteresowania 
Katarzyny Kmity.

Przez 32 zdjęcia, ujęte w horyzontal-
ną instalację, jesteśmy prowadzeni przez 
artystkę nie tylko po historii Wrocławia, 
ale  zostajemy  zaproszeni  także  w  po-
dróż  czasu  i  pamięci.  Ci  jednak,  któ-
rzy  nigdy  nie  byli  w  kinach  Luna  czy 
Dworcowym,  będą  zawiedzeni, bo nie 
odnajdą  ich  na  fotografiach  artystki. 
Kmita nie dokonuje sentymentalnej re-
konstrukcji, nie wskrzesza dawnych kin 
i dawnego ich blasku. Pokazuje te miej-
sca  (nie-miejsca)  opuszczone,  smutne 
lub w ich teraźniejszym, nowoczesnym 
ujęciu, niemającym nic wspólnego z fil-
mem.  Specyficzny  sposób  prezentacji 
i  połączenie  zdjęć  w  jedną  „oś  czasu” 
dodatkowo potęgują wymowę instalacji.

Praca  nie  ma  więc  nic  wspólnego 
z pamiątką minionego czasu, z pocztów-
ką wysłaną z przeszłości. Jest dowodem 
tożsamości  miasta,  której  nie  udało 
się uratować. Nie  jest  jego wizytówką, 
ale  pytaniem,  co Wrocław, rozu-
miany zarówno jako aktorzy ożywieni, 
jak i nieożywieni,  z  tymi  miejscami 
zrobił.

Wielkie żarcie 

Wojtek Doroszuk, Festin, 2013
film HD, czas: 20'15"

Od pełnych fig i różowego mięsa ugina 
się stół biesiadny Wojciecha Doroszuka. 

Czerwone  raki  błyszczą  na  srebrnych 
paterach,  kieliszki  wypełnione  są  wi-
nem. Film Festin otwiera wypchany paw 
– zapowiadając feerię zmysłów, rozkoszy 
i cieknącej śliny. Przecięte wpół owoce 
w obsceniczny sposób eksponują swoje 
wnętrze  w  sąsiedztwie  złotych  precli 
i lśniących ryb. Wszystkich delicji widz 
nie  jest  w  stanie  ogarnąć  wzrokiem  – 
mimo powolnego ruchu kamery specjały 
filmowane są w bardzo wąskim kadrze, 
mogłoby się wydawać, że sam patrzący 
jest częścią stołu.

Kompozycja,  leniwa  narracja,  jakby 
wyjęte z flamandzkich obrazów z XVII 
wieku przedstawiających martwe natu-
ry, kuszą przepychem i kolorem. Obraz 
artysty, na wzór barokowego malarstwa, 
nie  jest  jednak  zwolniony  z  atmosfe-
ry  napięcia  i  niepokoju.  W  obietnicy 
nasycenia  kryje  się  rozkład,  padlina, 
przemijanie.

Na kwiatach siedzi modliszka, w po-
rzeczkach  przechadza  się  żuk,  w  offie 
słychać już sapanie głodnych przybyszy.

Ucztują nie tylko robaki, ale również 
psy, w szale nie mogą zdecydować, który 
kawałek powinny porwać. Odgłosom ich 
jedzenia  towarzyszą  dźwięki  upadają-
cych naczyń i sztućców. Goście biesiady 
nie  mają  dobrych  manier,  rozrywają 
jedzenie, depczą  je, ściągają na podło-
gę. Zmysłowa uczta zostaje zastąpiona 
kompulsywnym  pochłanianiem.  O  ile 
w  pierwszych  ujęciach  chcemy  spró-
bować  jedzenia  i  tym samym dołączyć 
do  zwierząt,  to wraz  z upływem czasu 
bogactwo stołu zaczyna nas obrzydzać.

Niezaspokojony głód, napinające się 
brzuchy  przeplatają  się  z  wszechobec-
nym vanitas. Ucztowanie i żarcie. Życie 
i śmierć. 

Jagnię i wilcy 

Wojciech Pukocz, Nieuzasadniona 
przemoc, Trofeum, Trofeum drugie, 
Sponsored by, Bez tytułu, 2014
5 akwarel na papierze, 5 × wym. 
100 × 70 cm

Na  akwarelach  Pukocza  owce  pod-
noszą królika, jelenie toczą bój, a konie 
znęcają się nad świnią. Przyczyny tego 
bestialstwa  są widzowi nieznane,  choć 
jak wskazuje  tytuł  jednej z prac, prze-
moc, którą oglądamy, może być nieuza-
sadniona.

Napięcie  wynikające  z  treści  pracy 
jest  dodatkowo  stopniowane,  dzięki 
poszarpaniu, pocięciu papieru. Zabieg 
ten nie tylko dodaje dynamizmu przed-
stawionym sytuacjom, ale zdaje się rów-
nież w celowy sposób obniżać wartość 
pracy,  podważać  jej  status  estetyczny. 
Gniecenie  kartek  sprawia,  że  sylwetki 
bohaterów  są  zdeformowane,  nie  do 
końca widoczne, czytelne. 

Zwierzęce  maski  skrywają  ludzkie 
twarze  i  prawdziwe  zamiary  ich  wła-
ścicieli. Nierozpoznani, bezkarni orga-
nizują  prawdziwe  Funny Games.  Gry 
opresji  i  krzywdy  wypełniają  codzien-
ność, artysta prezentuje przecież sceny 
wynikające  z  całego  wachlarza  relacji 
interpersonalnych. Maski nie reprezen-
tują określonego  typu osobowości, nie 
wskazują  na  jeden  rodzaj  „złego  czło-
wieka”. Ten, który na  jednym arkuszu 
był ofiarą, na innym przyjmuje rolę kata. 
Chaos reigns!

Wulkan

Paweł Sokołowski, Portrety górników – 
ostatnie pokolenie, z cyklu Ludzie 
czarnego złota, 2003–2008
6 fotografii czarno-białych, 
wym. 50 × 60 cm

Fotografie  Pawła  Sokołowskiego 
przywodzą  na  myśl  kadry  znane 
z  westernów,  na  których  bohaterowie, 
najpewniej  poszukiwacze  złota,  stoją 
na tle kartonowych dekoracji, atrap nie-
istniejących w rzeczywistości obiektów. 
Western Sokołowskiego jest już jednak 
pozbawiony owej gorączki wprawiającej 

górników w szaleństwo. Przygoda daw-
no się skończyła, pozostawiając sportre-
towanych mężczyzn samym sobie.

Zarośnięte  szyby  kopalniane,  nie-
użytki, puste budynki są wspomnieniem 
po dawanej świetności, po wypełnionym 
już  obowiązku,  po  gorącym  wnętrzu 
ziemi.  Górnicy,  jakby  wciąż  w  pełnej 
gotowości, nie są  już w tych miejscach 
potrzebni. 

Fotografie Sokołowskiego podejmują 
próbę zachowania pamięci o  ludziach, 
którzy  tworzyli  etos  pracy  ponad 
miarę,  pracy  dla  pokonania  każdej 
przeszkody,  pracy  dla  wspólnoty.  Ta 
konfrontacja  przeszłości  z  teraźniej-
szością,  zestawienie  twarzy  górników 
z  postindustrialną  architekturą  jest 
również  zapisem  transformacji,  która 
dokonała się w Dolnośląskim Zagłębiu 
Węglowym i realnie wpłynęła na życie 
jego  mieszkańców.  Pozostawiając  ich 
bezradnymi na ziemi, która zasnęła na 
zawsze.

Baranek

Tom Swoboda, Konterfekt, cz. I Narysuj 
mi Boga, 2013

Magdalena Broda (pastorka) 
wideo, czas: 10'27", kaseton 
(artefakt), drewno na czarno, 
zdjęcie portretowe, druk cyfrowy, 
dibond, plexi

Kazimierz Barczuk (mesjański żyd)
wideo, czas: 10'30", rama, 
drewno czarna politura, szyba, 
rama (artefakt, zdjęcie), zdjęcie 
portretowe, druk cyfrowy, dibond, 
plexi

Adam Boniecki (ksiądz)
kaseton (obiekt), drewno biała 
politura, w środku odlew prawej 
ręki ks. Adama Bonieckiego, rama 
(dokument pisany), drewno czarna 
politura, szyba, rama (fotografia), 
zdjęcie portretowe, druk cyfrowy, 
dibond, plexi

Według legendy 70 żydowskich uczo-
nych miało zostać poproszonych o doko-
nanie przekładu ksiąg świętych na grekę. 
Mimo iż każdy z nich pracował osobno 
przez 70 dni, po porównaniu wyników 
okazało się, że przełożyli je w identycz-
ny sposób. W słowie, które przecież było 
na początku i było Bogiem, dopatrywa-
no się objawienia Stwórcy. 

Do  słowa  odwołują  się  rów-
nież  bohaterowie  pierwszej  części 
pracy  Konterfekt.  Tom  Swoboda 
w  swoim  projekcie  pokazuje  osobę 
chrześcijańskiego Boga Jahwe poprzez 
intymną ikonosferę osób biorących 
w nim udział. Kazimierz Barczuk (me-
sjański żyd) powiela imię Jahwe dzięki 
przygotowanemu wcześniej szablonowi, 
pastorka  Magdalena  Broda  tworzy 
twarz-maskę pokrytą boskimi przywa-
rami, a ksiądz Adam Boniecki pisze list, 
w którym w poetycki sposób odmawia 
wykonania  zadania.  Niewinna  prośba 
o narysowanie Boga jest niemożliwa do 
spełnienia. 

Język  opisu,  którym  posługują  się 
duchowni  przedstawiciele  wyznania 
judeochrześcijańskiego,  jest  pełen 
mistycyzmu, metafor  i uwielbienia. Na 
postawione  pytanie  można  odpowie-
dzieć  jedynie  pytaniem,  zdradzając 
tym  samym  nieudolność  ludzkiego 
poznania.  Swoboda,  dzięki  prostemu 
zabiegowi,  zdradza  metafizykę  relacji 
człowiek – Bóg, opartej na zawierzeniu 
w niewidzialne i zawierzeniu w niepoję-
te. Gdzie go zatem szukać? W obrazie 
otaczającej  nas  natury,  wpatrując  się 
w góry i palące oczy słońce? W ziemskie 
cienie,  głęboko  wierząc  w  ich  boską 
odwrotność?  W  doświadczane  łaski? 
W nas samych?

Ksiądz  Boniecki  mówi,  że człowiek 
marzy, by wszystko przyciąć do 
własnych wyobrażeń. Nawet Boga. 
A każda próba zbliżenia się do przedsta-
wienia tego wyobrażenia jest warta tyle, 
co  skrzynka  Exupéry’ego.  Skrzynkę 
zobaczymy na wystawie.

T U  S I Ę  TO  DZ I E J E  
[ J E S T  /  N I E  M A ]

M I C H A Ł  G R Z E G O R Z E K ,  I W O N A  K A Ł U Ż A

The hourglass

In 2009,  two weeks before his death and 
two  years  before  Wrocław  Contemporary 
Museum  opened,  Stanisław  Dróżdż’s 
monumental  mural  transformed  the  former 
German air-raid shelter into an artwork. The 
integrity  of  the  work  and  the  architectural 
object, the inseparability of the artifact and 
the  venue  where  it  is  shown,  symbolically 
represent  the  role  fulfilled  by  MWW. 
Apart  from  the  exhibitions  as  well  as  the 
educational  and  publishing  activities,  since 
its  very  inception  the  institution  has  been 
involved  in  assembling  the  Lower  Silesian 
Society for the Encouragement of Fine Arts 
(DTZSP)  collection  of  contemporary  art. 
Financing,  promoting  and  popularising  – 
consistent  amassing  of  the  collection  and 
presenting  that  which  was  to  the  viewers  – 
remains  and  will  remain  the  most  precious 
thing in contemporary art.

The  DTZSP  collection  comprises  works 
created  in  many  techniques:  painting, 
sculpture,  the  new  media  or  spatial 
installations. This variety is consciously used 
to  showcase  the  most  current  phenomena 
and  ideas  of  contemporariness,  oscillating 
between the 1960s and the present day.

There is / there isn’t

Over  the  last  few  years,  the  collection 
of  the  Lower  Silesian  Society  for  the 
Encouragement  of  Fine  Arts  has  grown 
to  include  works  by  a  significant  number 
of  Polish  artists.  As  Przemek  Pintal  wrote 
in  his  text  announcing  the  programme  of 
the  exhibition,  the  broad  range  of  interests 
of  the  members  of  the  DTZSP  artistic 
and  purchasing  committee,  coupled  with 
the  changing  makeup  of  these  bodies,  has 
resulted  in  the  emergence  of  a  collection 
that  is extremely rich, multi-form as well as 
inconsistent:

By accentuating the polyphony of the col-
lection, we accentuate its inwardness. We 
pose questions about the essence of col-
lecting and buying art, about the course 
of processes triggered by the decision to 
purchase  certain  works  and  make  them 
part of the collection. The presentation of 
the selected pieces in one venue has been 
the result of collaboration between differ-
ent bodies and committees of the Lower 
Silesian  Society  for  the  Encouragement 
of Fine Arts. This ostentatiously obvious 
mechanism of including new works in the 
collection,  which  is  both  indispensable 
and  silently  looming  in  the background, 
constitutes  an  interesting  starting  point 
for the curators to outline a gentle sketch 
of  the  idea  of  a  museum’s  functioning, 
which organises our thinking about what 
art, collections and museums are today.

An  attempt  to  show  all  the  works  in  the 
upcoming  exhibition  would  of  course  be  a 
hopeless  task,  one  that  would  undoubtedly 
result  in  the  incomprehensibility of  individ-
ual pieces’ significance. Thus the exhibition 
titled There is / there isn’t, which summarises 
the most recent purchases made in 2014 and 
2015,  features a  selection of artworks made 
at different times – from Anna Kutera’s piec-
es produced in 1978 to Wojciech Pukocz and 
Tom Swoboda’s works that were made within 
the  last  three  years.  By  exhibiting  them  in-
side  Wrocław  Contemporary  Museum,  we 
would like to encourage the visitors to pon-
der the individual narratives woven at vary-
ing  speeds, and  their mutual coexistence as 
part of the same collection.

What  was  of  interest  for  the  curators 
was  the  fact  that  the  existence  of  a  given 
artwork, both as an  idea and  in  its physical 
manifestation,  inevitably  leads  to  a  sense 
of  lack.  Whatever  “there  is”  emphasizes 
all  that  “there  isn’t”.  Private  and  collective 
experiences  alike  become  the  starting 
point  for  a  discussion  about  impossibility 
and  unfulfillment.  The  works  testify  to  the 
fragility  of  contemporary  human  existence, 
the  arbitrariness  of  moral  boundaries  and 
strategies  coming  to  a  grind.  Language 
seems  to  be  a  system  of  empty  signs  and 
ineptly  sent  messages.  The  city/state/world 
is filled up with vain promise while the new 
technologies become a leash. 

It  is  neither  pessimism  nor  carping.  The 
artists’  works  are  a  code  that  symbolically 

appears in empty places, a code that tries to 
fill in the gap by talking about it, mocking it 
and pointing fingers at it.

Our  interpretation  of  individual  works 
and  the exhibition as  such  is but one of  the 
variants.  Perhaps  you  will  manage  to  find 
something  more  cheerful  in  it,  something 
that offers hope. After all, what is happening 
here  provides  a  stimulus  for  important 
artistic action.

Conundrum

Anna Kutera, Level Crossing, 1978
Six boards, 49.8 × 59.8 cm, mixed media, 
orange piece of paper with text and photo, 
62 × 21 cm, mixed media

What  happened  at  the  eponymous  level 
crossing?  What  happened  to  the  depicted 
characters and who is to blame for the trag-
edy that we discover at the end of the story?

Level Crossing  is  a  work  made  in  five 
different  styles.  The  artist  used  naïve 
painting, new figurativeness, conceptualism, 
photo-medium-art  and  a  text  board.  All  of 
them tell the same story. Their configuration 
and  the  medium  used,  however,  influences 
the  interpretation.  What  really  happened 
is  only  revealed  in  the  final  element  of  the 
work.

A goat, its owner, a cyclist, a horse, a cart 
driver and a car driver are Kutera’s charac-
ters,  which  she  uses  to  develop  a  plot  that 
becomes a pretext to make references to con-
textualism, discuss art and the (im–)possibil-
ity to interpret it. The work can be analysed 
with respect to two phenomena. On the one 
hand, it is a game in the field of culture, and 
on  the  other  –  a  tribute  to  Jan  Świdziński 
and  his  theory  of  art  as  a  process  subject 
to  constant  transformations.  The  piece  em-
phasises  the  fact  that  the  story  cannot  be 
reduced  to  just  one  linguistic  formula.  The 
artistic  aspect  becomes  less  important  –  it 
is  the  determinants  stemming  from  the  en-
tire  situation  that  are  vital.  By  abandoning 
the divine dimension of art and highlighting 
the numerous interpretations of a seemingly 
banal occurrence,  the work poses questions 
about the role of the viewer in the process of 
creation.  Consequently,  establishing  a  dia-
logue with the recipient, in accordance with 
Duchamp’s understanding of art, situates the 
piece among works whose aesthetic aspect is 
of  secondary  importance, bringing  the con-
text of the work to the fore.

Stone on stone

Janek Simon, Untitled (Sticks), 2007
Five mobile objects, balsa, acrylic, 
mechanical and electronic modules, sound 

We come across five black wooden poles, 
casually scattered on the ground. Twisted in 
a way resembling childhood toys, they bend 
themselves  of  their  own  accord,  randomly, 
“wormlike”.  Simon’s  work Untitled,  with 
a  suggestion  about  how  to  understand  in 
parenthesis,  makes  references  to  something 
unimportant,  fragile,  imperfect – to a trifle, 
a twig, a cinch.

On  the  other  hand,  the  work  stands  out 
due to its technological solutions. The tech-
nical description available to curators details 
all  the  information  about  the  mechanisms 

which  “give  life”  to  the  piece:  the  mobile 
elements are powered by Hitec 654MG ser-
vo  while  the  electronic  controllers  use  the 
Arduino  Duo  platform.  What  is  the  effect 
of  employing  these  technical  novelties?  Is 
Simon’s piece the sum total of all the connec-
tions and mechanisms, thus becoming a con-
sequence of technological progress? Drawing 
on the viewers’ imagination, the installation 
moves in an unclear way, as if it was a failure, 
clearly evoking  the notions of unfulfillment 
and defeat. However, it is not the artist who is 
defeated. Simon purposefully and perversely 
fills up the space with sticks slithering on the 
spot,  s a mechanics of movement bordering 
on  embarrassment.  Using  his  programming 
skills and knowledge of electronics, the artist 
reveals his anti-globalist views, lack of faith 
in the advantage of technology over people’s 
individual abilities.

Shaking

Leszek Knaflewski, Catch F., 2008
Video, duration: 2'04"

The  artist’s  enigmatic  video  is  part  of 
a  series  whose  title  is  equally  ambiguous. 
Junctions Versus Roundabouts  directs  our 
attention to contrasting combinations of no-
tions,  values  or  signs  that  seem  to  be  com-
peting  with  each  other.  Like  crosses  versus 
circles.

Catch F.,  the  work  featured  in  the 
exhibition,  depicts  a  grotesque  figure  of  a 
performer  in  yellow  overalls  that  tightly 
cover  his  entire  body.  The  outfit  is  covered 
with  rows  of  smooth  hairs  that  begin  to 
shake  once  the  performer  loses  himself  in 
his frenetic dance – a comical display of his 
skills.  Starting  from  motionlessness  and 
returning  to  it, as  if “turned on” for a brief 
moment  by  an  external  force  –  a  shaman’s 
wildness multiplied by fast motion variation.

The  initially  comical  effect  begins  to 
trigger a feeling of discomfort after looking 
at  the  looped  film  for  a  while.  What  is  the 
purpose  of  a  dance  in  which  no  step  looks 
familiar?  Isn’t  it  an  attempt  to  cleanse 
oneself,  to  give  vent  to  all  the  negative 
emotions?

Knaflewski’s surreal Everyman, a charac-
ter whose face could potentially look like an-
ybody’s, is a sign perceived by our senses just 
like the animated silhouette of a pedestrian 
on traffic lights, or a puppet. It is controlled, 
turned  on  and  created  for  the  sole  purpose 
of ceaselessly acting like a fool, thus becom-
ing an object entangled in the mechanisms of 
power and control. Both surreal and deeply 
human. Switched on by the viewer’s look. Is 
it the eponymous F. whom we are supposed 
to catch?

A tale

Urszula Wilk, Unsent Letters from Beijing
Series of 200 works on rice paper,  
69 × 240 cm and 96 × 180 cm

Urszula  Wilk  began  working  on  the  se-
ries during her five-month sojourn in China. 
Having  returned  from  there,  she  continued 
her work on  the  letters, which would be  in-
cluded in the series not because of the place 
of making them but due to the technique and 
materials used by the artist.

The  action  at  the  intersection  of  cal-
ligraphy  and  action  painting  on  large 

non-epistolary  surfaces  seems  to  code  the 
artist’s  message  so  that  it  cannot  be  deci-
phered by the viewer. Sets of colourful stains 
and  soaks  form  compositions  that  appear 
random  and  abstract,  abandoning  the  basic 
function of a letter as the most primary car-
rier of written communication between peo-
ple. It is further emphasised by an illusion of 
coming close to the work – the letters can be 
touched and unfolded, we can  look at  them 
from different angles.

As  the  title  reveals,  the  letters  were  not 
sent  from  Beijing.  Neither  were  they  sent 
from Poland. They have no addressee (at least 
nobody  we  know  of),  they  cannot  be  read 
(at  least  following  the  basic  understanding 
of  language). Some of  them cannot even be 
seen – they remain inaccessible due to being 
crushed or folded.

Do the contents of Wilk’s works hide the 
notion  of  failure?  If  so,  is  it  human  failure 
to  communicate  with  each  other?  Does  art 
therefore  become  the  only  comprehensible 
language or, on the contrary, a manifestation 
of the lack of understanding?

The Oko and Gigant cinemas

Katarzyna Kmita, Wrocław’s Old Cinemas, 
2013
installation, 32 A4 photographs, 
approximate size of the installation: 
21 × 960 cm
 

Out  of  32  old  cinemas  in  Wrocław,  only 
the Warszawa has survived, although under a 
new name – the Lower Silesian Film Centre. 
Moloch assuming the form of new multiplex 
cinemas  required  a  very  costly  sacrifice  in 
the  form  of  independent  art  houses,  whose 
foyers used to be filled with cigarette smoke 
and whose screens gleamed with magic in the 
darkness.

The  projectors  in  empty  buildings,  or  in 
places  where  they  used  to  be,  are  forever 
silent.  All  that  is  left  after  the  old  cinemas 
are buildings slowly deteriorating due to the 
forces  of  nature,  or  literally  no  trace  at  all. 
What interests Katarzyna Kmita is precisely 
these remains or their lack.

The  artist  invites  us  not  only  to  follow 
the  history  of  Wrocław  captured  in  32 
photographs  making  up  a  horizontal 
installation,  but  to  venture  in  time  and 
memory.  Those  who  never  had  a  chance 
to  visit  the  Luna  or  the  Dworcowe  will  be 
disappointed  –  there  is  no  trace  of  them  in 
the photographs. Kmita has no  intention of 
performing a sentimental reconstruction, of 
reviving  the  old  cinemas  and  their  former 
magic. She depicts these (non-)places as sad 
and  abandoned  venues,  or  registers  their 
current  incarnations, which have nothing to 
do  with  cinematography.  The  peculiar  way 
of  presenting  the  pictures  as  a  “timeline” 
makes the installation even more telling.

The work  is neither a  souvenir of  a  time 
gone by nor a postcard sent from the past. It 
testifies  to  a  fragment  of  the  city’s  identity 
that could not be preserved. Far from taking 
pride  in  it,  the  work  poses  questions  about 
what Wrocław, comprising both animate and 
inanimate actors, did with these venues.

The big feast 

Wojtek Doroszuk, Festin, 2013
HD film, duration: 20'15"

Doroszuk’s  banquet  table  is  groaning 
under the weight of figs and pink meat. Red 

crayfish are  shining on  silver plates, glasses 
are filled up with wine. The first frame of the 
film shows a stuffed peacock, which heralds a 
sensual feast, a delight to the palate. Halved 
fruits  lying  alongside  golden  pretzels  and 
shining  fish  obscenely  reveal  their  insides. 
The eye cannot absorb all the delicacies – al-
though the camera moves slowly, the bonnes 
bouches are shot in narrow frames, giving an 
impression that the viewer has become part 
of the table.

The  composition  and  the  lazy  narration 
resemble paintings by Flemish masters of the 
17th century, who depicted still lifes tempting 
with  their  lavishness  and  colours.  Similarly 
to  his  Baroque  predecessors,  Doroszuk’s 
imagery is not devoid of a feeling of tension 
and anxiety. The promise of satiation actually 
hides a trace of decomposition, carrion and 
perdition. 

There is a mantis sitting atop the flowers, 
a beetle is strolling in the currants while the 
panting of hungry strangers can be heard off 
the frame. 

It  is  not  only  bugs  that  are  feasting. 
Dogs in their madness are unable to decide 
which piece of meat to devour. The sound of 
consumption is accompanied by the clink of 
falling dishes and cutlery. The guests invited 
to  the  feast  evidently  lack  good  manners. 
They  tear  the  food  apart,  tread  on  it  and 
bring it down to the floor. A sensual feast is 
replaced by compulsive devouring. Although 
the  first  frames  encouraged  us  to  taste  the 
delicacies  and  join  the  animals,  with  the 
lapse of time the rich abundance of the food 
arises a feeling of disgust.

Insatiable hunger and tense stomachs are 
intertwined with ubiquitous vanitas. Feasting 
and devouring. Life and death.

The lamb and wolves

Wojciech Pukocz, Unjustified Violence, 
Trophy, Second Trophy, Sponsored By, 
Untitled, 2014
Five watercolours on paper, 
100× 70 cm each 

In Pukocz’s watercolour paintings, sheep 
are  lifting  a  rabbit,  stags  are  fighting  and 
horses  are  torturing  a  pig.  The  reasons  for 
this bestiality remain unknown to the view-
er. As the title of one of the pieces suggests, 
the  violence  that  we  witness  may  be  totally 
unjustified.

The  tension  arising  from  the  contents  of 
the  work  is  further  increased  by  the  torn 
and  cut  paper.  It  not  only  adds  dynamism 
to  the  depicted  situation,  but  also  seems  to 
purposefully diminish the value of the work 
and  undermine  its  aesthetic  status.  The 
wrinkled paper makes the silhouettes of the 
characters  deformed,  not  fully  visible  and 
unclear.

Animal  masks  are  hiding  human  faces 
and the true intentions of the people wearing 
them.  Unrecognisable  and  impudent,  they 
revel  in  real  Funny Games.  A  game  of 
oppression  and  harm  becomes  an  everyday 
occurrence  –  after  all,  the  artist  simply 
depicts  scenes  resulting  from  a  range  of 
interpersonal  behaviours.  The  masks  do 
not represent any given  type of personality, 
do not single out one kind of an “evil man”. 
A  person  could  be  a  victim  on  one  sheet 
of  paper  only  to  become  the  torturer  on 
another. Chaos reigns!

Volcano

Paweł Sokołowski, Portraits of Miners – the 
Last Generation, from the series Men of 
Black Gold, 2003–2008
Six b/w photographs, 50 × 60 cm each

Sokołowski’s  photographs  trigger 
associations  with  images  known  from 
western films, in which the characters – gold 

diggers  in  all  likelihood  –  pose  against  the 
backdrop of cardboard decorations imitating 
objects that never actually existed. However, 
Sokołowski’s  western  is  devoid  of  the  fever 
that made the diggers go mad. The adventure 
is long over, and the depicted men are left all 
alone.

The  cobwebbed  mineshafts  and 
abandoned buildings are but a memory of a 
glorious past, of a duty fulfilled deep in the 
hot bowels of the earth. Although seemingly 
still willing to take up work, the miners have 
become redundant here.

Sokołowski’s  pictures  constitute  an  at-
tempt to preserve the memory of people who 
created an ethos of overworking for the sake 
of  the  community,  of  efforts  that  overcame 
every  obstacle.  Confronting  the  past  and 
the  present,  juxtaposing  the  miners’  faces 
and  the  postindustrial  architecture,  ecomes 
a  testament  to  the  transformation  that  oc-
curred in the Lower Silesian Coal Basin and 
tangibly affected its  inhabitants’  lives. They 
were  abandoned  atop  an  earth  that  forever 
fell asleep.

The lamb

Tom Swoboda, Portrait, Part 1. Draw God 
for Me, 2013

Magdalena Broda (a pastor) – video, 
duration: 10’27’’, ceiling coffer (artifact), 
wood in black, portrait photograph, digital 
printout, Dibond panel, Plexiglas 

Kazimierz Barczuk (a messianic Jew) – 
video, duration: 10’30’’, frame, wood in 
French polished black, pane of glass, frame 
(artifact, photograph), portrait photograph, 
digital printout, Dibond panel, Plexiglas 

Adam Boniecki (a priest)
ceiling coffer (object), wood in French 
polished white, a cast of priest Adam 
Boniecki’s right hand inside, a frame 
(written document), wood in French 
polished black, a pane of glass, a framed 
photograph, a portrait photograph, digital 
printout, Dibond panel, Plexiglas 
 

As legend has it, 70 Jewish scholars were 
asked  to  translate  their  holy  books  into 
Greek.  Although  they  worked  separately 
for 70 days,  it  turned out  that each of  them 
identically  translated  the  books.  The  word 
that was in the beginning and that was God 
was seen as a revelation of the Creator.

The characters in the first part of Portrait 
also  refer  to  the  word.  Swoboda  depicts 
the figure of the Christian God Yahweh by 
means of an intimate iconosphere of the 
people involved in his project.  Kazimierz 
Barczuk  (the  messianic  Jew)  duplicates  the 
name of Yahweh using a previously prepared 
template; pastor Magdalena Broda makes a 
face  mask  covered  with  God’s  vices;  father 
Adam  Boniecki  writes  a  letter  which  is  a 
poetic  refusal  to  do  a  task.  The  innocuous 
request to draw God becomes impossible to 
grant.

The descriptive  language used by Judeo-
Christian  clergymen  is  full  of  mysticism, 
metaphors  and  devotion.  The  only  way  to 
address  a  question  is  by  posing  another 
question,  which  reveals  the  ineffectuality 
of  human  cognition.  Using  a  simple  trick, 
Swoboda  reveals  the  metaphysical  aspect 
of  the  human-God  relationship,  which  is 
based on a belief in the invisible and the un-
fathomable. Where should we look for him, 
then? In the nature around us, gazing at the 
mountains and  the blinding  sun? Staring at 
earthly  shadows while believing  in  their di-
vine reverse? In the grace we experience? In 
ourselves?

Father Boniecki says that humans dream 
of adapting everything to their ideas. Even 
God. Meanwhile, any attempt to come closer 
to  this  idea  is  worth  as  much  as  Exupéry’s 
box.  The  box  will  be  displayed  in  the 
exhibition. 

IT  IS  HAPPENING HERE  
[THERE IS / THERE ISN’T]

M I C H A Ł  G R Z E G O R Z E K ,  I W O N A  K A Ł U Ż A
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SZTUKA  
DLA CZŁOWIEKA 
PRZYSZŁOŚCI
O kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych, kolekcjonowaniu i roli sztuki rozmawiamy 
z Sylwią Świsłocką‑Karwot.

Jak klimat polityczny wpływa na 
rynek sztuki i jej kolekcjonowanie, 
zwłaszcza w przypadku kolekcji 
instytucji państwowych?
Rozdzieliłabym pojęcie rynku sztuki 

od  kolekcjonowania.  Pierwszy  termin 
odnosi nas do merkantylnego czynnika 
kształtującego pewien zekonomizowany 
obszar  funkcjonowania  dzieł  sztuki, 
drugi – może, ale nie musi tego czynnika 
w ogóle brać pod uwagę.

Klimat  polityczny,  jako  taki,  nie 
wpływa  na  rynek  sztuki.  Na  rynek 
sztuki  wpływają  ludzie,  nierzadko  też 
umiejętność wpływania tychże na decy-
zje innych.

Czy to znaczy, że nie ma on żadnego 
związku z polityką?
Jako historyk sztuki muszę potwier-

dzić  –  sztuka  romansuje  z  polityką  od 
wieków.  Przez  setki  lat  towarzyszyła 
władzy świeckiej czy religijnej. Nie prze-
ceniałabym jednak takiej perspektywy 
jej postrzegania. Sztuka przede wszyst-
kim jest świadectwem czasu, w którym 
powstaje. Jeżeli sfera polityczna, czy jak 
Państwo to nazywają, klimat polityczny, 
w  jakiś  znaczący  sposób  determinuje 
w danym momencie ważny dla artysty 
obszar życia społecznego – sztuka nie-
wątpliwie  jej  towarzyszy.  W  pewnym 
sensie zanurza się w tym tzw. politycz-
nym klimacie.  Jej uwikłanie w  rzeczy-
wistość  jest  jednak  o  wiele  bardziej 
złożone, a polityka stanowi tylko jeden 
z bardzo wielu czynników ją konstytu-
ujących. 

Musimy jednak przyznać, że 
z pewnością reaguje na zmiany, do 
których w polityce dochodzi.
Jeśli pytanie zrodziło się w kontekście 

ostatniej zmiany, interpretowanej przez 
większość z nas jako „zmiana polityczna 
w naszym kraju”, to chciałabym wierzyć 
i ufam, że nie przeszkodzi ona rozwijać 
się  twórcom  w  sposób  niezależny.  Tę 
niezależność, czy dążenie do wolności, 
wciąż jeszcze dzisiaj chcemy postrzegać 
jako niekwestionowaną wartość sztuki. 
Temu jej ostatecznemu zerwaniu się na 

wolność, przeszkadzamy my – historycy, 
krytycy sztuki, którzy uparcie tropimy 
metody i sposoby rozlicznych zanurzeń 
artysty wraz ze swym dziełem w rzeczy-
wistość. Państwowość czy niepaństwo-
wość  instytucji  kolekcjonującej  –  poza 
dostępem  lub  jego  brakiem  do  pań-
stwowego źródła finansowania – dzisiaj, 
w sensie merytorycznym, raczej nie ma 
znaczenia. 

Czy państwo, rozumiane jako 
osoby sprawujące władzę, nie 
wpływa na decyzje w sprawie 
budowania kolekcji?
Wydaje się, że tworząc kolekcje dzieł 

sztuki współcześnie, dokonujemy suwe-
rennych wyborów. Jako historyk jednak 
muszę  uwzględnić  wpływ  zanurzenia 
w rozległe heteronomie współczesności 
również  nas  –  wybierających,  kupują-
cych. Jeżeli chodzi o wpływ państwa na 
sztukę, jej kolekcjonowanie, to mówimy 
o tzw. interwencjonizmie państwowym. 

Mecenat?
Tak,  wiąże  się  on  ściśle  z  pojęciem 

mecenatu,  a  dokładniej  z  tym  przy-
padkiem,  gdy  funkcję  mecenasa  pełni 
państwo, jego organy władzy na szczeblu 
centralnym,  regionalnym  i  lokalnym, 
a także organizacje czy instytucje pań-
stwowe. Tutaj chodzi i powinno chodzić 
o  utrzymanie  harmonijnego  rozwoju 
wszelkich  przejawów  życia  kultural-
nego,  dbałość  o  zaspokajanie  potrzeb 
społeczeństwa w odniesieniu do górnych 
poziomów piramidy Maslowa (potrzeby 
samorealizacji),  których  nie  zaspokoją 
żadne przedmioty,  towary ani też, ma-
terialne  czy  niematerialne,  skomercja-
lizowane  przejawy  sztuki.  Olbrzymie 
znaczenie odgrywa tu także cały system 
edukacji  artystycznej  oraz  ochrony 
dziedzictwa i dorobku kulturalnego i nie 
można o tym zapominać. 

Czy wiek rynku sztuki  
w Polsce liczymy od transformacji 
1989 roku? 
Polski rynek sztuki na tle światowym, 

bądź też europejskim, wciąż jawi się jako 

rynek stosunkowo młody. Cezura roku 
1989 jest oczywiście ważka. Ostatecznie 
w  1989  roku  gospodarka  centralnego 
sterowania przegrała z wolnym rynkiem, 
dyktatura  totalitaryzmu  przegrała  ze 
społeczeństwem.  Od  tego  momentu 
datujemy w Polsce wolny rynek – dzisiaj 
liczy on sobie 26 lat. W nowych realiach 
gospodarczych  dzieła  sztuki  stały  się 
formą  lokaty  kapitału  i  nabywane  są 
coraz  częściej  przez  instytucje,  banki 
oraz  osoby  prywatne.  W  tym  sensie 
to  również  bardzo  ważna  data  dla 
DTZSP. Wydarzenia lat 80. z ich kulmi-
nacją w 1989 roku musiały zainicjować 
refleksję dotyczącą obszaru sztuki  i  jej 
kolekcjonowania.  Dostrzeżono  w  tym 
względzie  liczne  zaniedbania  z okresu 
PRL-u. Jedne wynikały z konformizmu, 
strachu,  chęci  ułatwienia  sobie  życia, 
inne z braku „uczciwego drżenia w chro-
nieniu” dóbr kultury, jeszcze inne były 
efektem zwyczajnego zaniedbania. 

W 2004 pojawia się Dolnośląskie 
Towarzystwo Zachęty Sztuk 
Pięknych.
Między  innymi  z  powodów,  o  któ-

rych  wcześniej  wspomniałam,  z  ini-
cjatywy  ówczesnego  Ministra  Kultury 
Waldemara  Dąbrowskiego  oraz 
Prezydenta  Miasta  Wrocławia  Rafała 
Dutkiewicza,  w  ramach  Narodowego 
Programu  Kultury  „Znaki  Czasu”, 
zainicjowano  w  2004  roku  powstanie 
naszego Stowarzyszenia. 

Kto przyczynił się do jego rozwoju?
Komitet  założycielski  tworzyli: 

Marzena Bednarska-Dąbrowska, Rafał 
Dutkiewicz,  Paweł  Skrzywanek  oraz 
Barbara  Zdrojewska.  Dzięki  finanso-
wemu  wsparciu  Gminy  Wrocław  oraz 
Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa 
Narodowego możemy wciąż działać na 
rzecz  tworzenia  kolekcji  sztuki  współ-
czesnej  we  Wrocławiu,  choć  warto 
też  wspomnieć  o  innych  podmiotach, 
patronach,  partnerach  przedsięwzięć, 
którzy wspierali nas w poszczególnych 
momentach,  byli  to  m.in.:  Eurobank, 
Muzeum  Architektury  we  Wrocławiu, 

ART FOR THE  
HUMAN OF  
THE FUTURE
Sylwia Świsłocka‑Karwot in conversation about the collection 
of the Lower Silesian Society for the Encouragement of Fine Arts 
(DTZSP), amassing collections and the role of art.

How does the political climate influence 
the art market and its collecting, 
especially by state institutions?
I would rather separate the notion of the 

art  market  and  collecting  art.  The  former 
refers  to  a  commercial  factor  shaping  a 
certain  profit-driven  area  of  artworks’ 
functioning  while  the  latter  may  or  may 
not  take  this  factor  into  consideration.  The 
political  climate  as  such  has  no  bearing  on 
the  art  market.  What  does  have  bearing  is 
people and their ability to influence decisions 
made by others.

Does it mean that the art market is in no 
way affected by politics?
As an art historian I must say that art has 

been  involved  with  politics  for  centuries.  It 
has accompanied both secular and religious 
authorities  for  hundreds  of  years.  However, 
I would not attach  too much  importance  to 
this viewpoint. Art  is primarily a testimony 
to the time when it is created. If the political 
sphere or, as you call it, the political climate 
does significantly determine which fragment 
of  social  life  is  important  to  an  artist  at  a 
given  time,  then  art  undoubtedly  is  accom-
panied  by  it.  In  a  sense,  art  is  immersed  in 
the so-called political climate. The entangle-
ment of art in reality is much more complex, 
however, and politics is just one of very many 
factors constituting it.

But we must agree that art does react to 
the changes occurring in politics?
If this question arose in the context of the 

most recent change, which most of us view as 
“a political change in our country”, I would 
prefer  to  believe  and  I hope  that  it will  not 
stop  artists  from  pursuing  their  own  paths 
of  development.  We  still  want  to  perceive 
their independence, or struggle for freedom, 
as  an  unquestionable  value  of  art.  What 
actually  prohibits  art  from  breaking  free  is 
us – art historians and critics who stubbornly 
trace  artists’  methods  and  how  they  and 
their  artworks  are  immersed  in  reality.  In 
terms  of  the  actual  choices  made,  whether 
the  collecting  institution  is  state-owned  or 
not  is  rather  insignificant  today,  apart  from 
whether  it  has  access  to  public  sources  of 
financing or not. 

Doesn’t the state, defined as people 
exercising power, influence the decisions 
pertaining to building a collection?
It  seems  that  nowadays  we  make  inde-

pendent  choices  while  assembling  a  collec-
tion. However, as a historian I must take into 
account the impact of our – those who choose 
and purchase – immersion in the vast heter-
onomies of contemporariness. As far as the 
state’s  influence  on  art  and  its  collecting  is 
concerned, we could talk about the so-called 
state interventionism.

Patronage?
Yes, it is tightly connected with the notion 

of patronage, or, to be more precise, with the 
case when  the  function of  the patron  is  ful-
filled  by  the  state,  its  central,  regional  and 
local  organs  as  well  as  state  organisations 
and institutions. It is or should be about sus-
taining  the  harmonious  development  of  all 
the manifestations of cultural life, satisfying 
the  society’s  needs  pertaining  to  the  upper 
levels of Maslow’s pyramid (the need for self-
actualisation),  which  cannot  be  satisfied  by 
any  objects,  commodities  or  other  tangible 
or  intangible  commercial  manifestations  of 
art.  What  is  tremendously  important  here 
is the entire system of artistic education and 
the  protection  of  the  national  heritage.  We 
mustn’t forget about it.

Should the age of the art market 
in Poland be counted from the 
transformations of 1989?
Compared to  its global or European ver-

sions,  Poland’s  art  market  still  seems  to  be 
relatively young. Of course, the turning point 
of 1989 is important. In this year the central-
ly-controlled  economy  lost  to  the  free  mar-
ket,  the  totalitarian  dictatorship  lost  to  the 
society. Free market in Poland dates back to 
this year – it is currently 26 years old. In the 
new economic reality, artworks have become 
a  store  of  value  and  are  therefore  increas-
ingly often purchased by institutions, banks 
and individuals. For this reason, this is a very 
important  date  for  the  DTZSP.  The  events 
of  the  1980s  and  their  climax  in  1989  were 
bound to  initiate a reflection on the field of 
art and its collecting. Years of neglect of the 
People’s Republic of Poland became visible. 

It partially stemmed from conformism, fear 
or a willingness to make life easier, and also 
– from the lack of “honest anxiety in the pro-
tection” of  culture artifacts, or  simply  from 
ordinary neglect.

The Lower Silesian Society for the 
Encouragement of Fine Arts appears in 
2004.
As a result of  the reasons I have already 

mentioned,  the  Society  was  established  in 
2004  on  the  initiative  of  the  then  Minister 
of Culture Waldemar Dąbrowski and Mayor 
of  Wrocław  Rafał  Dutkiewicz,  as  part  of 
the  “Signs  of  the  Time”  National  Culture 
Programme.

Who contributed to its development?
The  founding  committee  consisted  of 

Marzena  Bednarska-Dąbrowska,  Rafał 
Dutkiewicz, Paweł Skrzywanek and Barbara 
Zdrojewska. Thanks to the financial support 
of  the Gmina of Wrocław and  the Ministry 
of  Culture  and  National  Heritage,  we  have 
been able to make efforts to create a collec-
tion of contemporary art in Wrocław. Other 
entities, patrons and partners who supported 
as  at  different  times  also  ought  to  be  men-
tioned,  especially  Eurobank,  the  Museum 
of Architecture in Wrocław, BWA Wrocław, 
WRO  Art  Center,  Entropia,  the  Academy 
of Fine Arts in Wrocław, the Faculty of Art 
History of Wrocław University, regional me-
dia  and  Wrocław  Contemporary  Museum, 
which  cooperates  with  us  and  is  the  custo-
dian of our collection. 

Who makes the decisions about what 
should be included in the DTZSP 
collection?
The key we use is and can only be based 

on  merit.  The  selection  of  artworks  falls 
within the competence of the Artistic Board, 
whose members are appointed and dismissed 
by  the  resolution  of  the  DTZSP  Board  of 
Directors.  The  Artistic  Board  consists  of 
experts from cultural and artistic circles, art 
connoisseurs  and  artists  who  come  up  with 
their own programme of assembling the col-
lection of contemporary art, promoting cul-
ture  and  art,  supporting  creative  activities 
and art initiatives.

Could you tell us more about the Artistic 
Board’s functioning?
One  of  its  competences  is  advising  the 

Board of Directors in matters concerning the 
Society’s  strategic  directions  of  action.  It  is 
also particularly responsible for the program-
matic  strategy  and  the  development  plan  of 
the  DTZSP  collection  of  contemporary  art. 
Currently  in  force  is  the  2014–2018  plan, 
which was prepared by the Artistic Board of 
the third term. I must also mention the other 
members of the Society, who are outstanding 
experts and advisors. Each of them has a right 
to  express  the  need  to  discuss  the  program-
matic strategy of the collection. 

Is it justifiable to talk about a given 
character of the DTZSP collection?
Our aim is not to collect works by certain 

artists  but  to  acquire  outstanding  pieces, 
amass a collection for us and for the poster-
ity, whose importance would be strategic for 
Wrocław, the region and maybe even Poland. 
We  focus  on  strengthening  the  trends  that 
have existed in the collection since the begin-
ning of the DTZSP’s activity. What I mean in 
particular  is  the multi-form collection of  in-
stallations, media art works and the archives. 
We are also interested in complementing the 
collection with works representing the tradi-
tional art genres that are significant both from 
the  historical  standpoint  and  as  phenomena 
anticipating  certain  currents  in  art.  We  col-
lect  works  that  today  still  seem  relevant  or 
important against the backdrop of the global 
historical perspective after 1945.

Is the DTZSP collection 
programmatically different from 
other collections of contemporary 
art in Poland?
I don’t think I am able to comment on this 

question. Answering  it would require study-
ing  in  detail  the  programmatic  conceptions 
of other institutions collecting contemporary 
art. In view of the fact that these conceptions 
are constantly corrected and evolve, it would 
be a time-consuming task, almost a research. 
One  day  somebody  will  surely  examine  the 
collections  from  this  point  of  view.  There 
was  a  time  when,  as  the  DTZSP  coordina-
tor, I was deeply involved in assembling and 
differentiating various conceptions of collec-
tions created within the “Signs of the Time” 
programme.  I  met  representatives  of  differ-
ent entities that were the beneficiaries of the 
programme  all  over  Poland.  But,  unfortu-
nately,  it was a  long  time ago. These discus-
sions were  really  stimulating,  they  somehow 
formalised and developed the dissimilarity of 
individual  collections.  We  learn  about  our-
selves by establishing contact with the Other. 
It  is difficult  to  identify one’s  true  separate-
ness without this contact. In order to honestly 
evaluate  it,  a  certain  amount  of  time  must 
elapse. Sometimes we look at a collection and 
receive  the  distinct  impression  that  we  have 
already seen it – even when the size or tech-
nique  is  different,  or  it  is  simply  a  different 
version of a certain series or edition of works. 
Many  contemporary  art  collections  include 
works by the same artists; what is more, they 
are often strikingly similar. The dissimilarity 
of  a  certain  collection  often  results  from  its 

ars genius loci,  sometimes  from  an  element 
of inertia – gravitating towards traditionally-
defined art, sometimes due to openness to the 
broadly defined field of the new media art. It 
would be unjustified to deprecate a work just 
because it represents a certain genre. But we 
must be aware of the fact that we are subject 
to  fashions  and  trends  as  well  as  our  weak-
nesses, which we manage to rationalise with 
the lapse of time.

What affects the price of an artwork?
I  would  like  to  believe  that  it  is  the 

combination  of  its  artistic  and  historical 
value.  As  far  as  pricing  is  concerned,  in  a 
sense it  is  the artist who estimates the value 
of his or her work. As a buyer, we must later 
rationalise  it  with  the  artist.  I  should  add 
that when purchasing items without the price 
tag, as is the case with artworks, the price is 
always negotiated by both sides.

What is the purpose of assembling 
collections of artworks?
The  most  prosaic  reason  is  the  love  of 

things.  As  you  know,  attachment  to  things 
can  become  a  force  so  potent  that  painters 
were commissioned to make portraits of ob-
jects  in  order  to  prolong  their  duration,  to 
testify  to  their  existence.  Thanks  to  this,  a 
peculiar  painting  genre  emerged  –  still  life. 
Later,  painters  would  be  commissioned  to 
paint  the  depiction  of  entire  collections,  of 
galleries and shops with pictures on display. 
Art history  includes depictions of scenes  in-
side collectors’ offices, preserving events that 
occurred  in  exhibitions  or  even  the  exhibi-
tions themselves. People have always felt the 
need to collect items, to adorn their places of 
residence. Other stimuli emerged later – per-
ceiving  the  artistic  and  scientific  values  that 
favoured  evolution  and  self-cognition.  The 
field of art is a creative field. It would be hard 
to  imagine  evolutionary  progress  without  it. 
As Mark Twain put it, “The man with a new 
idea is a crank until the idea succeeds.”

And people need this field to…
The  field  of  art  is  a  field  where  human 

integrity  emerges,  which  endows  us  with 
a  sense  of  identity  that  is  indispensable 
to  functioning.  It  is  a  field  of  longing  for 
self-cognition  and  self-actualisation,  which 
can  sometimes  evolve  into  self-perfection. 
It  is  probably  the  last  bastion  of  unlimited 
freedom  of  speech,  which  grants  special 
rights to more sensitive people. Last but not 
least,  it  is  a  field  where  human  sensitivity  is 
shaped, without which it would be difficult to 
imagine my or your grandchildren – humans 
of the future.

Privately, do you have your favourite 
work in the DTZSP collection?
If  I  were  to  select  one  artwork  as  my  fa-

vourite,  it would be  tantamount  that  I don’t 
like  all  the  others  in  the  collection.  I  have 
never felt the need to own artworks although 
I have always wanted to be near them. My lik-
ing is time-based, it is changeable and almost 
always connected with the personal meeting 
of my “ego” and an artwork’s “ego” as I see 
it. As an art historian I am not solely guided 
by my taste or my experience of an artwork. 

Its artistic value matters to me. I perceive it as 
the  work’s  significance  in  art  history,  which 
I  treat  as  the  history  of  people/humanity 
written  throughout  the  ages.  Dealing  with 
art history is one of the most beautiful ways 
of  learning about people and  the world. We 
could learn about more or less pretty objects, 
or we can venture further and use art to learn 
about  ourselves,  other  people,  the  whole 
world;  it stimulates a reflection on life or, as 
Martin Heidegger said, “being at home with 
oneself.”
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Professor at the Faculty of Art History of Wrocław 
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of the 20th century, with particular emphasis on 
social, political and market conditions. She has 
been connected with the Lower Silesian Society 
for the Encouragement of Fine Arts since 2007. 
She currently serves as the Society’s Deputy 
President. 

 
 

BWA  Wrocław,  WRO  Art  Center, 
Entropia,  Akademia  Sztuk  Pięknych 
we Wrocławiu, Instytut Historii Sztuki 
Uniwersytetu  Wrocławskiego,  media 
regionalne oraz współpracujące z nami 
Muzeum Współczesne Wrocław – depo-
zytariusz naszej kolekcji. 

Kto decyduje o wyglądzie kolekcji 
DTZSP?
Klucz,  którym  się  posługujemy,  jest 

i  może  być  tylko  i  wyłącznie  meryto-
ryczny.

Wyborem  dzieł  sztuki  zajmuje  się, 
powoływana  i odwoływana na podsta-
wie  uchwały  Zarządu  DTZSP,  Rada 
Artystyczna. Tryb i sposób jej działania 
oraz liczbę członków określa regulamin 
uchwalony  przez  Zarząd.  Tworzą  ją 
wywodzący  się  ze  środowiska  kultury 
i sztuki eksperci, znawcy sztuki i twórcy, 
którzy we własnym gronie wypracowu-
ją  program  tworzenia  kolekcji  sztuki 
współczesnej, promocji kultury i sztuki 
oraz  wspierania  aktywności  twórczej 
i inicjatyw artystycznych. 

Przybliży nam Pani działalność 
Rady Artystycznej?
Do  jej  kompetencji  należy  doradza-

nie Zarządowi w sprawach dotyczących 
strategicznych  kierunków  działania 
Towarzystwa  i  to  ona  w  szczególności 
tworzy strategię programową oraz plan 
rozwoju  kolekcji  sztuki  współczesnej 
DTZSP.  Obecnie  obowiązującym  jest 
opracowany  przez  Radę  Artystyczną 
trzeciej kadencji plan na lata 2014–2018. 
Nie  mogę  tu  pominąć  pozostałych 
członków stowarzyszenia, wspaniałych 
ekspertów  i  doradców.  Każdy  z  nich 
może zgłosić potrzebę przedyskutowa-
nia strategii programowej kolekcji. 

Czy możemy mówić o określonym 
charakterze kolekcji DTZSP?
Naszym celem nie  jest gromadzenie 

prac  określonych  artystów,  lecz  pozy-
skiwanie wybitnych dzieł, tworzenie ko-
lekcji dla nas i potomnych, ale i kolekcji 
o strategicznym dla Wrocławia, regionu, 
może i Polski znaczeniu. Koncentrujemy 
się  na  wzmacnianiu  nurtów  tworzo-
nych  w  kolekcji  od  początku  istnienia 
DTZSP. Myślę tu o wielopostaciowych 
zbiorach instalacji, dziełach sztuki me-
dialnej  czy archiwach. Zainteresowani 
też  jesteśmy  uzupełnianiem  kolekcji 
o  dzieła  sztuki  reprezentujące  trady-
cyjne gatunki sztuk, znaczące zarówno 
w  perspektywie  historycznej,  jak  i  ja-
wiące  się  jako  zjawiska  antycypujące 
pewne nurty w sztuce. Kolekcjonujemy 
dzieła, o których można powiedzieć, że 
z dzisiejszej perspektywy wciąż jawią się 
jako aktualne albo znaczące w globalnej 
perspektywie historii po 1945 roku. 

Czy możemy mówić o programowej 
odrębności kolekcji DTZSP wobec 
innych zbiorów sztuki współczesnej 
w Polsce? 
Chyba nie mogę się odnieść do tego 

pytania. Odpowiedź na nie wymagałaby 

ode  mnie  rzetelnego  zapoznania  się 
z  koncepcjami  programowymi  innych 
instytucji  kolekcjonujących  sztukę 
współczesną.  Biorąc  pod  uwagę  fakt, 
że  koncepcje  te  podlegają  korektom, 
zmieniają się – byłoby to czasochłonne 
zadanie  o  charakterze  niemal  badaw-
czym.  Niewątpliwie,  ktoś  kiedyś  spoj-
rzy  na  nasze  kolekcje  pod  tym  kątem. 
Był  moment,  kiedy  jako  koordynator 
DTZSP bardzo angażowałam się w spra-
wy tworzenia i różnicowania koncepcji 
kolekcji powstających w ramach progra-
mu  „Znaki  Czasu”.  Spotykaliśmy  się 
wówczas  z  przedstawicielami  różnych 
podmiotów  –  beneficjentów  progra-
mu  z  całej  Polski.  Ale  to  już  dawne 
dzieje.  A  szkoda,  bo  ta  dyskusja  była 
niezwykle  twórcza,  jakoś  zakorzeniała 
i rozwijała tę odrębność poszczególnych 
kolekcji.  Poznajemy  się  w  kontakcie 
z  Innym.  Bez  tego  kontaktu  trudno 
dostrzec  rzeczywisty  wymiar  swojej 
odrębności.  To  zresztą  będzie  można 
rzetelnie ocenić za jakiś czas. Bywa, że 
oglądamy  inne  kolekcje  i  doznajemy 
dojmującego  wrażenia,  że  gdzieś  już 
to  widzieliśmy  –  nawet  jeśli  różni  się 
rozmiarem,  techniką  wykonania  lub 
jest  zwyczajnie  innym  wariantem  prac 
z jakiejś serii, edycji. W wielu kolekcjach 
sztuki współczesnej odnajdziemy prace 
tych  samych  artystów,  warto  dodać  – 
czasem są to łudząco podobne prace. Na 
odrębność kolekcji częściej wpływa  jej 
ars genius loci, czasem też jakiś element 
bezwładności  –  ciążenia  ku  wyborom 
tradycyjnie pojmowanej sztuki, czasem 
większego  otwarcia  na  szeroko  rozu-
miany  obszar  sztuki  nowych  mediów. 
W gruncie rzeczy chodzi o pozyskiwanie 
i  chronienie wartościowej artystycznie 
sztuki. Nadużyciem byłoby jakiekolwiek 
„gatunkowe  deprecjonowanie”  dzieł. 
Warto jednak też zdawać sobie sprawę 
z faktu, że podlegamy modom, trendom, 
ale  i  naszym  tradycjonalizującym  się 
z czasem słabościom. 

Co wpływa na cenę dzieła sztuki? 
Chciałabym  wierzyć,  że  zawsze 

wartość artystyczna sprzężona z histo-
ryczną.  Jeśli  chodzi  o  ustalanie  cen, 
w pewnym sensie  twórca w pierwszym 
rzędzie szacuje wartość swojego dzieła. 
Jako kupujący musimy ją później wspól-
nie z artystą zracjonalizować. Powinnam 
dodać, że przy zakupach nieopatrzonych 
metką, a tych dzieła sztuki nie posiada-
ją, ceny są obustronnie negocjowane. 

W jakim celu tworzy się kolekcję 
dzieł sztuki?
 Najbardziej prozaiczny powód two-

rzenia kolekcji to miłość wobec rzeczy. 
Jak  Państwo  wiedzą,  przywiązanie  do 
rzeczy bywało  siłą  tak potężną,  że  za-
mawiano u malarzy portrety ulubionych 
przedmiotów, aby przedłużyć ich trwa-
nie, potwierdzić istnienie. Dzięki temu 
ukształtował  się  specyficzny  gatunek 
malarstwa  –  martwa  natura.  Później 
w pracowniach malarzy zamawiano tak-
że  wizerunki  całych  kolekcji,  wyobra-

żenia galerii i sklepów z wystawianymi 
malowidłami.  Z  historii  sztuki  znamy 
przedstawienia  scen  w  gabinetach  ko-
lekcjonerów i uwiecznianie zdarzeń na 
wystawach i samych wystaw. Od najdaw-
niejszych czasów człowiek miał potrzebę 
gromadzenia wokół siebie przedmiotów, 
ozdabiania  swojego  miejsca  na  ziemi. 
Z  czasem  pojawiły  się  inne  pobudki  – 
dostrzeżenie  wartości  artystycznych, 
naukowych,  sprzyjających  ewolucji, 
samopoznaniu. Obszar sztuki to obszar 
kreatywności. Bez niej trudno sobie wy-
obrazić ewolucyjny postęp. Jak powie-
dział Mark Twain: „Człowiek z nowymi 
pomysłami  jest  wariatem,  dopóki  nie 
odniesie sukcesu”. 

A człowiek potrzebuje tego obszaru 
do…
Obszar  sztuki  to  obszar  budowania 

integralności  człowieka,  dającej  mu 
niezbędne do funkcjonowania poczucie 
tożsamości.  To  obszar  tęsknoty  czło-
wieka  za  samopoznaniem,  samoreali-
zacją, czasem mogących się przerodzić 
w  samodoskonalenie.  Poza  tym  to  da-
jący szczególne przywileje wrażliwszym 
ludziom  –  artystom  być  może  wciąż 
ostatni  bastion  nieskrępowanej  wypo-
wiedzi  człowieka.  To  w  końcu  obszar 
kształtowania w człowieku wrażliwości, 
bez której trudno wyobrazić sobie moje 
i Państwa wnuki – ludzi przyszłości. 

 Czy prywatnie ma Pani swoją ulu-
bioną pracę w kolekcji DTZSP? 

Wskazać,  że  moją  ulubioną  pracą 
w  kolekcji  DTZSP  jest  ta,  to  jakby 
powiedzieć  –  nie  lubię  wszystkich  po-
zostałych.  Nigdy  nie  miałam  potrzeby 
posiadania dzieł, zawsze natomiast mia-
łam  potrzebę  obcowania  z  nimi.  Moje 
lubienie dzieł ma charakter temporalny, 
zmienia się i prawie zawsze jest związa-
ne z tym osobistym spotkaniem mojego 
„ja” i jawiącym mi się „ja” dzieła. Jako 
historyk sztuki nie kieruję się wyłącznie 
osobistym  gustem,  doświadczeniem 
dzieła  czy  jego  przeżywaniem.  Ważna 
jest dla mnie artystyczna wartość pracy, 
zawsze jednak widziana przez pryzmat 
jej  znaczenia  w  historii  sztuki,  którą 
traktuję  jako  historię  ludzi/ludzkości 
zapisaną  w  dziełach.  Zajmowanie  się 
historią sztuki to jeden z piękniejszych 
sposobów poznawania człowieka i świa-
ta. Można poznawać mniej lub bardziej 
ładne  przedmioty  i  tu  się  zatrzymać, 
można też pójść dalej  i poprzez sztukę 
poznawać siebie, ludzi, świat, pobudzać 
własną refleksyjność bycia, jak to mówił 
Martin Heidegger „bycia sobą u siebie”. 

dr Sylwia Świsłocka-Karwot
Adiunkt w Instytucie Historii 
Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W obszarze jej zainteresowań 
badawczych znajduje się sztuka XX wieku 
ze szczególnym uwzględnieniem 
uwarunkowań społecznych, politycznych 
i rynkowych. Od 2007 roku związana 
z Dolnośląskim Towarzystwem 
Zachęty Sztuk Pięknych, gdzie 
obecnie pełni funkcję wiceprezesa.Janek Simon, Bez tytułu (Patyki) [Untitled (Sticks)], 2007, Fot. Marek Gardulski, dzięki uprzejmości Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie

Urszula Wilk, Niewysłane listy z Pekinu [Unsent Letters from Beijing], 2012

Tom Swoboda, Konterfekt, cz. I Narysuj mi Boga [Portrait, Part 1. Draw God for Me], 2013
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Do kolekcji DTZSP 
w 2014 oraz w 2015 roku 
zostały dołaczone prace 
artystów takich, jak: / 
Works by the following 
artists were included 

in the DTZSP collection 
in 2014 and 2015:

  Anna Kutera 
Urodziła się w 1952 roku w Zgorzelcu. 

W  1975  roku  ukończyła  Państwowe 
Liceum  Sztuk  Plastycznych  we 
Wrocławiu.  Dwa  lata  późnej  obroniła 
dyplom  w  pracowni  malarstwa  prof. 
Konrada  Jarodzkiego  na  Wydziale 
Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jeszcze 
w  trakcie  nauki  w  liceum  (od  1973  do 
1978)  zaangażowała  się  w  działalność 
Międzynarodowej  Galerii  Sztuki 
Najnowszej i Galerii Sztuki Najnowszej 
w  Klubie  Studenckim  Pałacyk  we 
Wrocławiu.  W  latach  1975–1985  wraz 
z Janem Świdzińskim współorganizowa-
ła program sztuki kontekstualnej. 

Jej  twórczość  odznacza  się  próbą 
rejestracji  rzeczywistości  za  pomocą 
aparatu  i  kamery,  czego  efektem  jest 
przenikanie  się  realności  z  pojęciem 
sztuki. Wyłonienie drobnych wydarzeń 
i  wyodrębnienie  ich  z  rzeczywistości 
stało  się  cechą  charakterystyczną  jej 
prac, w których na pozór banalne komu-
nikaty stają się rozwinięciem obserwacji 
otoczenia. W zakres swoich działań włą-
czyła  problematykę  feministyczną,  by 
zerwać ze schematem wizualnym obrazu 
kobiety  funkcjonującym  w  zachodniej 
cywilizacji. Przy czym Kutera jako jedna 
z nielicznych artystek sama się oszpeciła 
(praca Fryzury, 1978), by zwrócić uwagę 
na  seksistowski  wymiar  ograniczający 
kobiety jedynie do obiektów pożądania. 
Jej najnowsze prace odnoszą się do ana-
lizy konsumpcyjnego świata i  idealizo-
wanych obrazów przekazywanych przez 
mass  media.  Do  najważniejszych  prac 
należy  zaliczyć:  Literka „O”. Literka 
„Y” (1972),  cykle Morfologia nowej 
rzeczywistości (1975–1976), Sytuacje sty-
mulowane (1976–1990), Moje domy (od 
1990), Genetyczne konteksty (od 2009), 
POST mass media (od 2010).

She  was  born  in  Zgorzelec  in  1952.  In 
1975 she finished the State Secondary School 
of  Fine  Arts  in  Wrocław.  Two  years  later, 
she  defended  her  diploma  at  Prof.  Konrad 
Jarodzki’s studio at  the Faculty of Painting, 
Graphics  and  Sculpture  of  the  Academy  of 
Fine  Arts  in  Wrocław.  When  she  was  still 
a  secondary  school  student  (from  1973  to 
1978),  she  became  involved  in  the  activ-
ity of  the  International Recent Art Gallery 
and  the  Recent  Art  Gallery  at  the  Pałacyk 
Student Club in Wrocław. From 1975 to 1985, 
together with Jan Świdzinski, she co-created 
the programme of contextual art.

Her  practice  is  characterised  by  an  at-
tempt  to  capture  reality  using  a  photo  and 
video  camera,  which  results  in  the  mutual 
permeation of  reality and  the notion of art. 
Zooming in trifle events and separating them 
from  reality  became  the  hallmark  of  her 
practice, in which seemingly banal messages 
deepen  the  perception  of  the  surroundings. 
In  order  to  depart  from  the  visual  pattern 
of depicting women in the Western civiliza-
tion, she incorporated feminist issues in her 
art. Kutera was one of few women artists who 
deliberately marred her looks in order to em-
phasise the sexist dimension reducing women 
to  objects  of  desire.  Her  most  recent  works 
analyse the consumerist world and idealised 
images  propagated  by  the  mass  media.  Her 

most  important  works  include:  The Letter 
“O”. The Letter “Y” (1972), the Morphology 
of the New Reality  series  (1975–1976), 
Stimulated Situations (1976–1990),  My 
Houses (since 1990), Genetic Contexts (since 
2009), POST Mass Media (since 2010).

Leszek Knaflewski
Urodził się w 1960 roku w Poznaniu, 

zmarł  w  2014  roku.  Artysta  z  zakresu 
sztuk  audiowizualnych  oraz  peda-
gog.  W  latach  1980–1985  studiował 
w  Państwowej  Wyższej  Szkole  Sztuk 
Plastycznych  w  Poznaniu  (obecnie 
Uniwersytet Artystyczny) na Wydziale 
Malarstwa.  Współtworzył  grupę  Koło 
Klipsa,  której  także  był  członkiem 
w latach 1983–1990. Od 1990 roku pro-
wadził zajęcia na Wydziale Komunikacji 
Mu l t i me d i a l ne j   Un iwer s y t et u 
Artystycznego  w  Poznaniu  oraz  na 
Wydziale  Artystycznym  Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.  Poza  działalnością 
dydaktyczną był współtwórcą zespołów 
punkowych  takich,  jak:  Rasa,  Sten, 
Socrealizm, Art. Sound Project, Drum 
Machina czy formacji Kot. 

W swojej twórczości zajmował 
się szeroko pojętym obrazem oraz sferą 
dźwiękową,  przez  co  starał  się  silnie 
oddziaływać  na  wyobraźnię  widza, 
a  ponadto  wszcząć  dyskusję  na  temat 
współczesnej kultury. Wizualna elegan-
cja jego prac jest zestawiona z krytyczną 
analizą społeczną. Prace Knaflewskiego 
stanowią impuls do rozmowy na temat 
rzeczywistości  czy  człowieczej  egzy-
stencji, gdzie dźwięk staje się bodźcem 
do wszczęcia opowieści o otaczającym 
świecie  oraz  kondycji  jednostki.  Do 
najważniejszych prac podejmujących tę 
tematykę należą: cykl Kalendarz (1993), 
Elektryczna trumna (2002), Killing me 
Softly (2005), White Power (2008), Full 
Screen (2011), Preface (2011). 

He was born in Poznań in 1960 and died 
in  2014.  He  was  an  audiovisual  artist  and 
teacher.  From  1980  to  1985,  he  studied  at 
the  Faculty  of  Painting  of  the  State  Higher 
School  of  Fine  Arts  in  Poznań  (today: 
University of Arts). He co-created the Koło 
Klipsa group and was its member from 1983 
to  1990.  In  1990  he  began  teaching  at  the 
Faculty  of  Multimedia  Communication  of 
Poznań  University  of  Arts  and  the  Faculty 
of  Arts  of  the  University  of  Zielona  Góra. 
Apart  from  his  work  as  a  teacher,  he  was 
the co-creator of punk bands  such as Rasa, 
Sten, Socrealizm, Art Sound Project, Drum 
Machina and Kot. 

In  his  artistic  practice  he  dealt  with  the 
broadly-defined image and the sound sphere. 
He was intent on influencing the viewer’s im-
agination and initiating discussions about the 
contemporary  culture.  The  visual  elegance 
of his works is juxtaposed with a critical so-
cial  analysis.  Knaflewski’s  oeuvre  provides 
a  stimulus  for  conversation  about  reality  or 
human existence, where sound triggers tales 
about  the  surrounding  world  and  the  con-
dition  of  individuals.  The  most  important 
works  by  Knaflewski  that  raise  these  issues 
include:  the Calendar series (1993), Electric 
Coffin (2002),  Killing Me Softly  (2005), 
White Power (2008),  Full Screen (2011), 
Preface (2011).

Urszula Wilk 
Absolwentka  Akademii  Sztuk 

Pięknych  we  Wrocławiu.  W  roku 
1986  obroniła  dyplom  z  wyróżnie-
niem  w  pracowni  prof.  Zbigniewa 
Karpińskiego. W latach 80. dwukrotna 
stypendystka Ministra Kultury i Sztuki 
(1987,  1988).  W  1989  roku  została 
wyróżniona  Nagrodą  Główną  na 
I Pokonkursowej Wystawie Malarstwa 
im.  Eugeniusza  Gepperta.  W  1995 
otrzymała  stypendium  The  Pollock-
Krasner Foundation (Nowy Jork, USA). 
Ma w swoim dorobku ponad 30 wystaw 
indywidualnych oraz udział w kilkudzie-
sięciu wystawach zbiorowych w Polsce 
i na świecie. 

Jej  prace  malarskie  powstają  poza 
kontrolą  artystki.  Efekt  jest  po  części 

dziełem  człowieka,  po  części  dziełem 
przypadku. Krople farby, tuszu rozpły-
wają się, tworząc kompozycje pełne eks-
presji. Od początku  twórczości  tworzy 
prace z  zakresu malarstwa abstrakcyj-
nego, m.in. powstały w latach 2009–2011 
cykl Mój prywatny obszar chronionego 
krajobrazu, czy  powstałe  w  2012  roku 
podczas  pobytu  artystki  w  Chinach 
Niewysłane listy z Pekinu. 

She  graduated  from  the  Academy  of 
Fine  Arts  in  Wrocław.  In  1986,  she  de-
fended her diploma with distinction at Prof. 
Zbigniew  Karpiński’s  studio.  In  the  1980s, 
she was twice awarded the scholarship of the 
Minister  of  Culture  and  Art  (1987,  1988). 
In 1989, she received the Grand Prix of  the 
Eugeniusz  Geppert  1st  Post-competition 
Painting Exhibition. In 1995, she was award-
ed  The  Pollock-Krasner  Foundation  grant 
(New  York,  USA).  She  has  had  her  works 
presented  in  more  than  30  individual  exhi-
bition and several dozen collective shows in 
Poland and abroad.

Her paintings are created beyond the art-
ist’s  control.  The  effect  is  partially  a  result 
of human activity and partially – of chance. 
Drops  of  paint  and  ink  are  spilled  to  cre-
ate  expressionist  compositions.  Since  the 
beginning  of  her  practice,  she  has  executed 
abstract  paintings,  including  the  2009–2011 
series  titled  My Private Area of Protected 
Landscape,  or Unsent Letters from Beijing, 
which she created in 2012 during her sojourn 
in China.

Wojciech Pukocz 
Urodził  się  w  1970  roku.  Dyplom 

we  wrocławskiej  Akademii  Sztuk 
Pięknych w pracowni malarstwa u prof. 
Stanisława  Kortyki  obronił  w  1997 
roku.  Obecnie  jest  profesorem  nad-
zwyczajnym  w  Katedrze  Malarstwa 
Architektonicznego  i  Multimediów, 
prowad z i   P rac ow n ię   Med iów 
Elektronicznych  oraz  Multimediów 
na macierzystej uczelni. Od 2012 roku 
pełni  funkcję  dziekana  Wydziału 
Malarstwa i Rzeźby. Jego aktywność we 
wrocławskiej  ASP  została  dwukrotnie 
uhonorowana nagrodą rektora za dzia-
łalność organizacyjną (2008 i 2012).

Twórczość  Wojciecha  Pukocza 
jest  wielowątkowa.  Poza  malarstwem 
i  rysunkiem  tworzy  we  współpracy 
z  Michałem  Sikorskim  prace  łączące 
obraz  wideo  z  muzyką.  W  wielopłasz-
czyznowej  działalności  artystycznej 
w bardzo atrakcyjny sposób podejmuje 
problematykę o charakterze uniwersal-
nym. Pytając o naturę ludzką, wartości 
we współczesnym świecie, kulturę, nie 
zapomina  o  doskonałym  warsztacie, 
który cechuje jego prace. Ponadto obok 
twórczości  artystycznej  jest  autorem 
kilkunastu wystaw indywidualnych oraz 
kilkudziesięciu  zbiorowych,  a  także 
kuratorem  i  twórcą  licznych  tekstów 
o sztuce. 

He was born in 1970. In 1997, he defend-
ed his diploma at Prof. Stanisław Kortyka’s 
studio  at  the  Eugeniusz  Geppert  Academy 
of  Art  and  Design  in  Wrocław.  He  cur-
rently  works  as  Associate  Professor  at  the 
Department  of  Architectural  Painting  and 
Multimedia,  and  he  runs  the  Electronic 
Media  and  Multimedia  Studio  at  his  alma 
mater. Since 2012 he has served as the dean 
of the Faculty of Painting and Sculpture. He 
has twice received the rector’s award for or-
ganizational work at the Eugeniusz Geppert 
Academy  of  Art  and  Design  (in  2008  and 
2012).

Pukocz’s  practice  is  multilayered.  Apart 
from  painting  and  drawing,  he  cooperates 
with  Michał  Sikorski  to  create  works  com-
bining  video  and  music.  In  his  multidimen-
sional practice as an artist, he raises univer-
sal subject matters in an extremely attractive 
way.  While  posing  questions  pertaining  to 
human  nature  or  values  in  the  contempo-
rary  world  or  culture,  he  is  always  particu-
lar about exquisite technique. Alongside his 
artistic  practice,  he  has  designed  a  dozen 
individual exhibitions and several dozen col-
lective ones; he also works as a curator and 
often writes texts on art. 

Janek Simon
Urodził  się  w  1977  roku.  W  la-

tach  1996–2001  studiował  psycho-
logię  i  socjologię  na  Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Działalność artystyczną 
rozpoczął  w  2001  roku.  Jako  VJ  Jansi 
współpracował  z  grupą  Commbo, 
tworząc wizualizacje do muzyki w klu-
bach.  Jednak  najważniejsze  w  jego 
twórczości są instalacje i obiekty opar-
te  na  obliczeniach  matematycznych 
i  danych  statystycznych,  w  których 
teorie  naukowe  zderzają  się  z  aktu-
alnymi  zjawiskami  socjologicznymi 
i  politycznymi.  Jego  obiekty  powstałe 
według  zasady  DIY  są  alternatywną 
strategią  dla  powszechnie  panującej 
kultury  masowej.  Dziedziny  takie, 
jak  geografia  czy  ekonomia  stają  się 
zalążkiem do prezentacji zachodzących 
zmian  cywilizacyjnych.  W  2007  roku 
został  laureatem  Nagrody  Spojrzenia 
Deutsche Bank oraz  jest uczestnikiem 
programów rezydencjalnych Headlands 
Artist  in  Residence  w  San  Francisco 
oraz Gasworks w Londynie.

He was born in 1977. From 1996 to 2001, 
he  studied Psychology and Sociology at  the 
Jagiellonian University in Cracow. He began 
his artistic practice in 2001. As VJ Jansi, he 
cooperated with the Commbo group by pre-
paring  the visualizations  for music  in clubs. 
However, his most  important works  include 
installations and objects based on mathemat-
ical calculations and statistical data, in which 
scientific  theories  clash  with  current  socio-
logical  and  political  phenomena.  His  DIY 
objects  provide  an  alternative  strategy  to 
the widespread mass culture. Fields  such as 
geography  or  economy  constitute  the  start-
ing point for the presentation of the ongoing 
changes  in civilization. In 2007, he received 
the  Deutsche  Bank  New  Looks  Award; 
he  has  also  participated  in  the  Headlands 
Artists  in  Residence  programme  in  San 
Francisco and Gasworks in London.

Tom Swoboda
Urodził  się  w  1972  roku.  Ukończył 

rzeźbę  w  Akademii  Sztuk  Pięknych 
we  Wrocławiu  (1995–1998).  Związany 
z Cieszynem. Tam był współzałożycie-
lem galerii Szara oraz jej prowadzącym 
w latach 2002–2004. Współtwórca, w la-
tach  2004–2005  dyrektor  artystyczny 
i  programowy  The  Underground  Art 
Centre w Clitheroe w Wielkiej Brytanii 
oraz  pomysłodawca  i  organizator mię-
dzynarodowego  projektu  rezydencji 
artystycznych   Incydenty  w  Cieszynie, 
czeskim  Cieszynie,  Bielsku-Białej 
i Wielkiej Brytanii (2005–2009). 

W  jego  twórczości  wybrzmiewa 
duchowość,  pamięć  oraz  kontempla-
cja.  Jednak  jego  multimedialne  prace 
o  mistycznym  charakterze  sytuują  się 
poza granicami zinstytucjonalizowanej 
religii. Do najważniejszych prac należy 
zaliczyć  projekt  artystyczno-badawczy 
Konterfekt, w  którym  jednym  z  ele-
mentów  jest  praca Narysuj mi Boga. 
Naśladowanie jego wizerunku stało się 
przedmiotem  badań  Swobody,  w  któ-
rych  przenosi  w  obszar  widzialności 
duchowy aspekt życia człowieka. 

He  was  born  in  1972.  He  graduated  in 
Sculpture  from  the  Eugeniusz  Geppert 
Academy  of  Art  and  Design  in  Wrocław, 
where he studied from 1995 to 1998. He is as-
sociated with Cieszyn, where he co-founded 
the  Szara  gallery  and  ran  it  from  2002  to 
2004.  He  was  the  co-founder  and  artistic 
director of The Underground Art Centre in 
Clitheroe, UK (2004–2005) and the instiga-
tor  and  organiser  of  the  Incydenty  interna-
tional  residence  programme  for  artists  in 
Cieszyn,  Czech  Teschen,  Bielsko-Biała  and 
the UK (2005–2009).

His  practice  resonates  with  spirituality, 
remembrance and contemplation. Although 
his multimedia works have a mystic charac-
ter, they lie outside the boundaries of institu-
tionalised  religion.  Among  his  most  impor-
tant  works  is  the  Portrait  art  and  research 
project, which includes the Draw God for Me 

work. Imitating God’s depiction has become 
Swoboda’s  main  research  subject,  in  which 
he moves  the  spiritual aspect of human  life 
into the visible sphere. 

Wojtek Doroszuk
Urodził  się  w  1980  roku.  W  2006 

roku  ukończył  studia  na  Wydziale 
Malarstwa  Akademii  Sztuk  Pięknych 
w Krakowie. Studiował również sztuki 
wizualne w Stambule (na Uniwersytecie 
Sabanci, w pracowni Yoong Wah Alexa 
Wonga).  Brał  udział  w  wystawach 
w kraju  i za granicą. Realizował swoje 
prace  m.in.  w  Stambule,  Ankarze, 
Berlinie, Szwajcarii, Norwegii, Nowym 
Jorku.  Obecnie  pracuje  w  Rouen  we 
Francji.

Jest  artystą  z  zakresu  sztuk  wizual-
nych oraz filmów wideo, w których re-
jestruje otaczającą go rzeczywistość bez 
wcześniej przygotowanego  scenariusza 
oraz  scenografii.  Jego  prace  ze  wzmo-
żoną estetyzacją własnych wizji  zadają 
pytania o rozumienie pojęcia piękna czy 
też poruszają kwestie wyeliminowania, 
śmierci oraz wykluczenia. Najpełniej to 
widać w filmach Tumor Imaginis (2008), 
Dissection Theater (2006),  Reisefieber 
(2007)  czy  Raspberry Days  (2008). 
Prace  te  o  wysmakowanej  kompozy-
cji  kadru,  powolnej  narracji  i  ścieżce 
dźwiękowej,  gdzie  cisza  przeplata  się 
z  bardzo  zróżnicowaną  muzyką,  stają 
się zapisami sytuacji, relacji międzyludz-
kich o charakterze niezwykle kontem-
placyjnym i metaforycznym, co sytuuje 
artystę  w  czołówce  polskich  twórców 
sztuki wideo.

He  was  born  in  1980.  In  2006  he  gradu-
ated  from  the  Department  of  Painting  of 
the  Academy  of  Fine  Arts  in  Cracow.  He 
also  studied  the  visual  arts  in  Istanbul  (at 
Yoong  Wah  Alex  Wong’s  studio  at  Sabanci 
University).  He  has  participated  in  exhibi-
tions in Poland and abroad. He created works 
in  Istanbul,  Ankara,  Berlin,  Switzerland, 
Norway and New York, among other places. 
He currently works in Rouen, France.

As an artist he works in the domain of the 
visual arts and video, which he uses  to  reg-
ister  the  surrounding  reality  with  no  prior 
script  or  pre-planned  scenery.  His  works 
are  characterised  by  strong  aestheticisa-
tion  of  his  own  visions  and  pose  questions 
about  our  understanding  of  the  notion  of 
beauty,  elimination,  death  and  exclusion.  It 
is  most  fully  visible  in  films  such  as  Tumor 
Imaginis (2008), Dissection Theater  (2006), 
Reisefieber (2007) or Raspberry Days (2008). 
Using  a  refined  composition  of  the  frame, 
slow  narration  and  a  score  in  which  silence 
is  interspersed with varied music, his works 
constitute  contemplative  and  metaphorical 
registrations  of  situations  and  human  rela-
tionships, which makes him one of  the best 
Polish video artists. 

Katarzyna Kmita
Urodziła  się  w  1972  roku.  W  1996 

roku  uzyskała  dyplom  z  zakresu 
malarstwa  na  Wydziale  Malarstwa 
i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu w pracowni prof. Stanisława 
Kortyki. Brała udział w licznych wysta-
wach  indywidualnych oraz zbiorowych 
w kraju  i  za granicą, m.in. w Berlinie, 
Pradze,  Amsterdamie,  Londynie, 
Budapeszcie. 

Znana  jest  przede  wszystkim  z  wy-
cinanek  stylizowanych  na  ludowe, 
w  które  wplata  współczesne  akcenty 
w  postaci  znanych  elementów  po-
pkultury.  Jej  szyderczy  komentarz  do 
pragnienia  dóbr  kulturowych  widać 
poprzez śmiałe zestawienie światowych 
marek  z  tradycyjnym  łowickim  stylem 
ludowym.  Prace  wyraźnie  odnoszą  się 
do  konsumpcjonizmu,  który  zrodził 
się  w  Polsce  na  przełomie  lat  90.  oraz 
do dążenia społeczeństwa, by posiadać 
podróbki  niedostępnych  dóbr  luksu-
sowych.  Hiperrealistyczne  obrazy  lub 
fotografie  reklamowe  do  złudzenia 
przypominają  pożądane  towary,  które 
nie zawsze są osiągalne dla społeczeń-

stwa.  Problem  ten  został  poruszony 
w  pracach  Channel  2011),  Konverse 
(2011) i Torebka Victoria (2011) – wiel-
koformatowych glamourowych fotogra-
fiach.

She  was  born  in  1972.  In  1996,  she 
obtained  her  degree  in  Painting  at 
Prof.  Stanisław  Kortyka’s  studio  at  the 
Department  of  Painting  and  Sculpture  of 
the Eugeniusz Geppert Academy of Art and 
Design in Wrocław. She has taken part in nu-
merous individual and collective exhibitions 
in  Poland  and  elsewhere,  including  Berlin, 
Prague, Amsterdam, London and Budapest.

She  is  mostly  known  for  her  paper  cut-
tings resembling folk art, in which she smug-
gles contemporary accents, e.g. familiar pop 
culture  elements.  She  mockingly  comments 
on  the  desire  for  cultural  goods  by  boldly 
juxtaposing global logos with the traditional 
folk art of Łowicz. The works clearly refer to 
consumerism,  which  emerged  in  Poland  in 
the 1990s, and to people’s aspirations to own 
at least the counterfeited goods bearing oth-
erwise  unaffordable  brands.  Her  hyper-real 
paintings  and  advertising  photographs  look 
almost  exactly  like  the  desired  goods.  This 
subject is present in many of her works, e.g. 
Channel (2011), Konverse (2011) or Victoria 
Handbag (2011)  –  large-format  glamour 
photographs. 

Paweł Sokołowski 
Urodził  się w 1977 roku. Absolwent 

poznańskiego  Uniwersytetu  Arty-
stycznego.  W  2008  roku  ukończył 
studia  l icencjackie  na  kierunku 
Real i zac ja  Obrazu  Fi lmowego 
i  Telewizyjnego  na  specjalizacji  foto-
grafia. Równocześnie realizował II etap 
studiów  uzupełniających  –  ukończył 
fotografię  na  Wydziale  Komunikacji 
Multimedialnej.  Jest  laureatem  licz-
nych konkursów fotograficznych (m.in. 
zajął I miejscee na Międzynarodowych 
Konfrontacjach  Fotograf icznych 
w  Gorzowie  Wielkopolskim  w  2008, 
finalista  GD4PhotoArt  Competition 
2009  w  Bolonii)  oraz  autorem  wy-
staw  indywidualnych  (m.in.  Ludzie 
Czarnego Złota, Fotografia 2000–2007, 
Wałbrzych Fabryczny).  Prowadził 
Galerię Fotografii w Świdnicy. Od 2012 
roku należy do ZPAF. 

Jego zdjęcia odnoszą się do miejsca, 
gdzie  się  wychował  –  Dolnego  Śląska. 
Fotografie przedstawiają konsekwencje 
zmian  gospodarczych,  które  dotknęły 
mieszkańców  Wałbrzycha  i  okolic. 
Likwidacja kopalni dających pracę przy-
czyniła  się  do  utraty  poczucia  bezpie-
czeństwa, co widać na jego fotografiach 
konfrontujących przeszłość z teraźniej-
szością.  Używa  technik  dawnych.  Od 
2013 roku, wraz z rozpoczęciem projek-
tu Street Collodion Art, wykonuje prace 
w technice ambrotypii.

He was born in 1977. He graduated from 
the  University  of  Arts  in  Poznań.  In  2008, 
he  completed  his  B.A.  studies  in  Film  and 
Television  Photography,  specialising  in  still 
photography. He simultaneously studied for 
an  M.A.  degree,  which  he  obtained  at  the 
Department of Multimedia Communication. 
He  has  won  many  photography  com-
petitions  (including  the  International 
Photography  Confrontations  in  Gorzów 
Wielkopolski in 2008; he was also the finalist 
of GD4PhotoArt Competition in Bologna in 
2009) and had several individual exhibitions 
(e.g.  Men of the Black Gold, Photography 
2000–2007, Wałbrzych Fabryczny).  He 
ran  the  Photography  Gallery  in  Świdnica. 
Since  2012,  he  has  been  a  member  of  the 
Association of Polish Artist Photographers.

His  photographs  are  rooted  in  Lower 
Silesia,  a  region  where  he  grew  up.  They 
depict  the consequences of economic trans-
formations that painfully affected the inhab-
itants  of  Wałbrzych  and  the  nearby  towns. 
The closure of mines resulted in massive re-
dundancies and the loss of the sense of secu-
rity, which is visible in Sokołowski’s pictures 
contrasting the past and the present. He uses 
old  techniques.  Since  2013,  when  he  began 
the Street Collodion Art project, he has been 
working in ambrotype.

Anna Kutera, Na przejeździe kolejowym [Level Crossing], 1978

Wojtek Doroszuk, Festin, 2013
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Wojciech Pukocz, Nieuzasadniona przemoc [Unjustified Violence], 2014
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