
Przewodnik
po wystawie



W socjalistycznych krajach Europy Wschodniej, mimo 
istniejących różnic, poezja i performans charakteryzowały 
się podobnymi cechami. W działaniach tego typu artystki 
i artyści podważali konwencjonalne postrzegania pisma 
i słów jako neutralnych środków, co było niedopuszczalne 
w ówczesnych realiach kulturowo-politycznych i skazywało 
ich na funkcjonowanie w ramach nieoficjalnej lub tylko 
częściowo tolerowanej sceny kulturalnej.

Praktyka samodzielnie wydawanych podziemnych publikacji 
(samizdatów), często wykorzystujących środki typowe dla 
poezji konkretnej i wizualnej, była już przedmiotem badań 
i prezentacji. Do tej pory jednak mniej uwagi poświęcano 
okolicznościom tworzenia performansów. Tymczasem, 
równolegle do powielanych maszynowo wydawnictw, 
środowiska artystyczne przywiązywały szczególną wagę do 
ustnej recytacji wierszy, instalacji poetyckich na samodzielnie 
organizowanych wystawach, działań poetyckich i interwencji 
artystycznych w przestrzeni publicznej. Wzajemne sprzężenie 
między tekstem a sytuacją w działaniach poetyckich było 
czynnikiem wyzwalającym akcje, spektakle i happeningi, 
stanowiąc niezwykle specyficzną, typową dla Europy 
Wschodniej cechę sztuki performatywnej. Skupienie się 
na wystawie na postawach artystów z Europy Wschodniej 
nie oznacza jednak terytorializacji tego tematu. Użycie 
terminu „perspektywa” ma na celu zmianę punktu widzenia, 
otwarcie nowych horyzontów refleksji nad tym, co robimy 
i co jesteśmy w stanie robić z językiem. A przecież 
właśnie w Europie Wschodniej możemy zaobserwować 
szczególne, trwające od dziesięcioleci uwrażliwienie na siłę, 
a jednocześnie kruchość i delikatność języka.

Twórczość poetycka i performatywna doprowadziła do 
wykształcenia się specyficznych środowisk w różnych 
częściach Europy Wschodniej. Mimo żelaznej kurtyny 
oddzielającej artystów od tego, co działo się na Zachodzie, 
ale także, paradoksalnie, mimo barier pomiędzy kulturami 
wschodnioeuropejskimi, daje się zauważyć paralele między 
poszczególnymi ruchami i podejściami. Jednak tym, co 
możemy postrzegać jako cechę charakterystyczną całego 
nurtu, jest przekroczenie konwencji kultury narodowej 

i powstanie sieci międzynarodowych. Wystawa ma na celu 
przyczynić się do ponownego odkrycia tych powiązań. 

Szczególną uwagę poświęca ona napięciom między 
indywidualnymi postawami twórczymi a fenomenem grup 
artystycznych powstających w lokalnych środowiskach 
i społecznościach. Intencją jest przywrócenie świadomości 
istnienia tych grup oraz odtworzenie ich składów. 
Koncentrując się na tematach podejmowanych przez 
poszczególne grupy, chcemy również umożliwić 
dostrzeżenie funkcjonujących wśród nich podobieństw. 
Prezentacja wystawy w tak szczególnym dla działań 
performatywnych i poetyckich miejscu, jakim jest Wrocław, 
nie może obejść się bez zaakcentowania wątków 
lokalnych. Fasada Muzeum Współczesnego Wrocław, 
którego siedziba znajduje się w poniemieckim schronie, 
ze słowną klepsydrą Stanisława Dróżdża wybrzmiewa 
w tym kontekście jeszcze mocniej. Kruchość języka 
spotyka się tutaj z mocą materialności słów, widocznych 
i zawsze obecnych. 

Wystawa składa się z unikatowych i wzajemnie 
uzupełniających się eksponatów: partytur tekstowych, 
obiektów inter- aktywnych, nagrań audio i wideo, filmów 
dokumentujących performansy oraz z instalacji. Taki 
dobór ma na celu zaprezentowanie działań artystycznych 
podejmowanych w ramach kultur niezależnych 
w krajach socjalistycznych, jak również współczesnych 
postaw kontynuujących dziedzictwo łączenia poezji 
i performansu, podkreśla dążenia poetek i poetów, artystek 
i artystów do uwolnienia się od kontroli językowej oraz 
norm komunikacyjnych.

Poezja i performans. Perspektywa wschodnioeuropejska 
przygląda się także aktualnym wyzwaniom społecznym 
w krajach postsocjalistycznych przez pryzmat języka 
i ideologii, nie zapominając jednak o perspektywie 
historycznej. Poezja i performans nabierają wyjątkowej 
aktualności w okresach kryzysu politycznego, ponieważ 
ich efemeryczna i elastyczna forma odzwierciedla relacje 
i konteksty, które inaczej pozostałyby niezauważone.

W drugiej połowie XX w. poetki, poeci, artystki i artyści wizualni z Europy 
Wschodniej podjęli próbę zmierzenia się ze zjawiskiem instrumentalizacji 
języka w komunikacji oraz dla celów polityczno-ideologicznych. 
Poprzez sytuacje performatywne z udziałem publiczności testowali różne 
formy wypowiedzi werbalnych, zwracali uwagę na możliwość kształtowania 
języka oraz jego materialny i medialny wymiar. W poetyckim performansie 
granice języka i mowy stały się namacalne.
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W performansie tekst poetycki jest równocześnie tworzony 
i odbierany. Eksperymenty typograficzne stanowią zaś 
przekroczenie formy drukowanej, ewolucję od fizycznego 
procesu pisania ręcznego i na maszynie do pism często 
zyskujących status obiektów estetycznych. Prezentacja 
utworów podczas poetyckich odczytów oznacza dalsze 
przejście od indywidualnej formy odbioru do percepcji poezji 
w sytuacjach performatywnych (Lew Rubinstein). Poeci dążą 
do nawiązania bezpośredniego kontaktu z publicznością. 
W performansie dokamerowym pt. Rozmowa z lampą 
Andrei Monastyrski, jeden z członków założycieli grupy 
Kolektywne Działania, analizuje ewolucję koncepcji 
performatywności poezji, przedstawiając retrospektywę 
rosyjskich poetów XIX i XX w. Innym ważnym założeniem 
wielu artystów i poetów jest dążenie do uwolnienia języka 
od uzurpacji ideologicznej, próby zrozumienia, do jakiego 
stopnia sami nieświadomie zinternalizowali ideologię (dobrym 
przykładem jest Dmitri Prigov wcielający się podczas 
swoich odczytów w radzieckiego milicjanta). To właśnie do 
tego gestu nawiązała 25 lipca 2018 roku grupa Pussy Riot 
w akcji Policjant wkracza do gry, zakłócając w 53. minucie 
mecz finałowy Pucharu Świata w Piłce Nożnej. Było to 
radykalne połączenie poetyki i polityki poprzez interwencję 
w przestrzeń medialną.

W przeciwieństwie do metajęzykowych praktyk 
moskiewskiego konceptualizmu słowacki konceptualista 
Ľubomír Ďurček systematycznie bada znaczenie 
pojedynczych słów, na przykład słowa „prawda”, 
w zależności od kontekstu. Posługuje się w tym celu kartką 
papieru reprezentującą ograniczoną, modelową przestrzeń 
– obszar miniaturowego performansu. Natomiast prace 
Monogramisty T.D podkreś- lają intymność procesu pisania, 
w trakcie którego manipulacja językiem figuratywnym 
zmienia słowo w materialny obraz lub obiekt przestrzenny. 
Tymczasem Tamás Szentjóby w swojej wczesnej twórczości, 
począwszy od pierwszego węgierskiego happeningu Obiad 
(In memorium Batu-chan), 1966, nazywał się „poetą przy 
maszynie do pisania”.

Z kolei dla polskiego neoawangardowego artysty Andrzeja 
Partuma narzędziem badania znaczenia i wagi słów stały 
się kartki pocztowe z prowokacyjnymi hasłami. Rozsyłał on 
je w świat, działając na zasadzie pocztowego performansu, 
gdzie kluczową rolę pełniły adresat i jego (często 
niezwykle kreatywna) reakcja. Działalność ta wpisywała 
się w międzynarodowy ruch mail art i realizowana była 
w ramach Biura Poezji założonego przez Partuma w 1971 
roku w Warszawie. W twórczości duetu artystycznego 
Doroty Gawędy i Eglė Kulbokaitė (Young Girl Reading 
Group) kolektywne odczytywanie z mobilnych wyświetlaczy 
słów buduje unikatowe doświadczenie wspólnoty. 
Czytanie tekstu zostaje nie tylko przeniesione do sytuacji 
performatywnej, ale dzięki instalacji następuje przekroczenie 
jego wymiaru wirtualnego w postaci silnie oddziałujących na 
zmysły obiektów. 

Pisanie-
 -czytanie

Grupa Kolektywne Działania, Slogan, 1977 

Dzięki uprzejmości artystów

Ľubomír Ďurček, Gość (pięć wizyt), 1980

Dzięki uprzejmości artysty
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Od czasu pojawienia się opartych na języku działań 
artystycznych w latach 60. XX w. poezja zaczęła być 
traktowana dosłownie jako potencjalne pole do badania 
języka jako takiego. Poezja stwarza możliwość analizy 
oddziaływania słów w różnych kontekstach i w różnych 
mediach. Język jest tu często rozumiany nie tylko jako 
środek komunikacji czy przez pryzmat materialności, ale 
także jako dynamiczne pole relacji. Wypowiedzi Mladena 
Stilinovicia wielokrotnie naśladują formę sloganów 
używanych w polityce i marketingu. Jego zainteresowanie 
skupia się na języku postrzeganym nie jako forma wyłącznie 
lingwistyczna, ale jest on dla niego dynamicznym polem 
konfrontacji z ideologiami. W twórczości Stilinovicia 
wyrażenia zaczerpnięte z codziennej mowy są wpisane 
w złożoną matrycę relacji społecznych. Natomiast 
wykorzystując tautologię Vlado Martek wraca do synergii 
elementarnych praktyk i konkretnych materiałów używanych 
do pisania poezji konwencjonalnej. Honza Zamojski 
jest artystą, który kreuje osobliwy kosmos, gdzie szkice 
ołówkiem, poezja wizualna i znaczeniowe właściwości 
książki artystycznej przenikają się z obiektami rzeźbiarskimi 
i instalacjami, tworząc nierozerwalną całość. Zamojski 
eksploruje tym samym związki między światem zamkniętym 
w ramach książki i architektoniczną przestrzenią wystawy. 
Buduje wizualno-poetyckie narracje, nie stroni od absurdu, 
autoironii, humoru, lecz bywa też śmiertelnie poważny 
i niepokojący.

Gry
  językowe

Mladen Stilinović, Praca to słowo, 1982 

Dzięki uprzejmości Branki Stipančić   

Honza Zamojski, bez tytułu [Dear Fear], 2018 

Dzięki uprzejmości artysty oraz Galerii Leto, Warszawa
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Słowo mówione lub pisane w przestrzeni publicznej 
konfrontuje poezję z polityką, angażuje społeczność 
poprzez bezpośrednie dzielenie się pomysłami lub 
interakcję z przypadkowymi przechodniami. W latach 
70. akcje wystawowe realizowane przez zagrzebską 
Grupę Sześciu Autorów czy publiczne interwencje Grupy 
Bosch+Bosch z Suboticy opierały się na czymś, co 
można nazwać poezją o natychmiastowym oddziaływaniu. 
Testując granice wolności, artyści wykorzystywali ulicę 
jako otwartą, interaktywną scenę, zastępującą stronę 
książki lub konwencjonalną przestrzeń wystawienniczą. 
Performansy Tomislava Gotovaca opierały się często 
na bezpośredniej komunikacji z widzami w przestrzeni 
publicznej, posługiwał się on w nich swoim nagim ciałem, 
czym wywoływał kontrowersje. W jednym ze swoich późnych 
performansów Degraffiting (1990) artysta maluje na biało 
ścianę, demonstrując w ten sposób problematyczny proces 
definiowania nowej tożsamości po rozpadzie Jugosławii, 
ponieważ palimpsest starego graffiti (polityczne hasła 
i wulgaryzmy) są cały czas widoczne pod warstwą farby.

Polska artystka Ewa Partum wykorzystywała dostępne 
w sklepach tekturowe litery służące do dekoracji 
pomieszczeń mieszkalnych i roboczych, w których 
układane były one w slogany. Losowo rozrzucała je 
w przestrzeni miejskiej oraz naturalnej i w ten sposób 
uwolniła od pierwotnego znaczenia. Seria tych działań 
zatytułowana została Poezja aktywna. Podczas akcji ulicznej 
po protestach robotników w 1976 roku grupa Akademia 
Ruchu zaprezentowała zgromadzonym tłumom wersy 
poezji zapisane na transparentach. Z kolei Pomarańczowa 
Alternatywa kpiła z rzeczywistości politycznej, zmieniając 
pojedynczą literę w sloganie i wypaczając w ten sposób sens 
zakazanych, antyreżimowych sztandarów. Współczesna 
polska artystka Liliana Piskorska także dokonuje 
performatywnych aktów odzyskiwania przestrzeni publicznej. 
W tym wypadku nie chodzi jednak o walkę z reżimem 
politycznym, lecz o stawiający równie silny opór seksizm 
językowy. Poprzez zmianę męskich końcówek na żeńskie 
w napisach widniejących na ścianach zwraca ona uwagę na 
potrzebę genderowego dostosowania polskiej fleksji.

Natomiast we współczesnej Rosji artyści tacy jak Pavel 
Arsenev i Roman Osminkin z petersburskiego Laboratorium 
Poetyckiego Akcjonizmu czy Kirill Medvedev, moskiewski 
poeta, aktywista i lider politycznie zaangażowanego zespołu 
rockowego Arkady Kots, eksperymentują z działaniami 
mającymi na celu wyprowadzenie sztuki z bezpiecznych 
przestrzeni wystawienniczych. Podejmują też bezpośrednie 
interwencje społeczne, w których wykorzystują również 
media społecznościowe. Damir Avdić, bośniacki muzyk, 
pisarz i krytyk postjugosłowiańskiej rzeczywistości 
społecznej, działa w podobny sposób.

Interwencje 
  w przestrzeni publicznej

Ewa Partum, Poezja aktywna, 1971 

Dzięki uprzejmości artystki 

Tomislav Gotovac, Degraffiting, 1990 

Z kolekcji Sary Gotovac / Instytut Tomislava Gotovaca, Zagrzeb  
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Ta sekcja koncentruje się na ciele jako fizycznej przestrzeni 
dla aktów mowy. Z jednej strony jest to przywrócenie 
języka do jego materialnych początków, z drugiej zaś 
konieczność zapośredniczenia działania cielesnego przez 
proces dokumentowania wprowadza dystans między 
samym aktem a jego percepcją w przedstawieniach 
fotograficznych i filmowych. Koncentrując się na tym, 
jak ucieleśniane są akty mowy, ta grupa prac dotyka 
podstawowych kwestii radykalnego narcyzmu, retoryki 
ciała, polityki tożsamości, płci i spojrzenia. W wyniku 
przekroczenia norm dyscyplinujących i kontrolujących ciało 
to, co prywatne, w latach 70. staje się publiczne. Powtarzana 
w wideoperformansie Rašy Todosijevicia formuła Was ist 
Kunst? inicjuje złożony ciąg pytań związanych ze sztuką 
jako instytucją. Automatyzm despotycznej, fonocentrycznej 
maszyny posłużył w tej pracy jako ogólna metafora 
połączenia dyskursu totalitarnego z instytucją sztuki. 
Jiří Valoch bada intymność ciała ze szczególnym naciskiem 
na relacje obraz – tekst i obraz – dźwięk. W performansie 
przed obiektywem aparatu fotograficznego wypowiada 
słowo, które widz może odczytać tylko z ruchu jego ust. 
Współczesna artystka Paulina Ołowska oparła serię fotografii 
Alfabet na podobnym pomyśle – wygina ona w niej swoje 
ciało na kształt liter alfabetu. Ubrana w charakterystyczny 
czerwono-błękitny strój nawiązuje do fotografii mody, 
ale przede wszystkim odnosi się do mocy, jaką ma język 
w kształtowania ludzkiego świata. Bálint Szombathy 
również analizuje relacje między obrazem a tekstem, ale 
jego prace są bardziej osadzone w obszarze konkretnych 
doznań cielesnych, np. gdy konfrontuje biurokratyczny gest 
stemplowania z kruchością ludzkiej skóry. W performansie 
Arytmia Barbara Kozłowska wykorzystała konstruującą, 
porządkującą wartość języka, słów, zarówno tych 
wypowiadanych, jak i zapisywanych. Nazwy części ciała 
odczytywane przez jej asystenta z atlasu do anatomii były 
następnie przez nią zaznaczane i zapisywane na płótnie, 
model zaś stanowiło ciało artystki. Katalin Ladik w pracy 
pt. Shaman Poem zaciera granice między poetyckim 
performansem, muzyką i body artem. Poezja Ladik 
przekształca się w formę dźwiękową, zawierającą elementy 
archaicznego rytuału, szamańskiej mitologii, folkloru i muzyki 
tworzonej przy użyciu tradycyjnych oraz nowatorskich 
instrumentów, takich jak bębny i dudy. W przypadku 
wschodnioniemieckich artystów „autoperformatywnych” 
działających na nieoficjalnej scenie artystycznej ciało 
staje się obszarem wywołujących niepokój praktyk, np. 
samookaleczania. W pracach współtworzonych przez Via 
Lewandowsky’ego i Dursa Grünbeina widoczne jest napięcie 
między cielesną estetyką a strukturyzującym potencjałem 
tekstu poetyckiego. W 1984 roku w Erfurcie z inicjatywy 
Gabriele Stötzer powstała grupa Exterra XX, stanowiąca 
jeden z nielicznych przykładów grup skupiających artystki 
w Niemczech Wschodnich. To kolektywne działanie 
stworzyło przestrzeń performatywnego doświadczenia na 
pograniczu literatury, filmu i pokazu mody.

Poezja
  ciała

Bálint Szombathy, Guma i mięso, 1979/2014 

Dzięki uprzejmości artysty

Durs Grünbein / Via Lewandowsky, Niemiecka dokładność, 1989 

Dzięki uprzejmości artystów  

1)

2)

5



We wschodnioeuropejskich środowiskach niezależnych 
poezja nieustannie wkracza w intermedialny związek 
z obrazem ruchomym. W filmach Naško Križnara oraz 
Nušy i Srečo Draganów z grupy OHO z lat 60. poetyckie 
badanie materialności języka łączy się z wizualnymi 
eksperymentami kinematograficznymi. Konstelacje liter, 
zdań, cytatów, przedmiotów i ciał ewoluują w sytuacje 
filmowe. Podobnie dzieje się w eksperymentach z medium 
filmowym podejmowanych przez Romualda Kuterę 
należącego w latach 70. do wrocławskiego środowiska 
skupionego wokół Galerii Sztuki Najnowszej. W jego 
pracy Tu (1975) słowo, film i gest zostają ze sobą ściśle 
powiązane. Jeszcze o krok dalej idzie współczesna artystka 
Agnieszka Polska – w swoich animowanych komputerowo 
filmach bada językowo warunkowane ograniczenia 
w pojmowaniu rzeczywistości. 

Poezja odgrywała także kluczową rolę w samookreśleniu 
się wschodnioniemieckich subkultur w latach 80., a istotne 
znaczenie w tym procesie miały nowe związki między 
poezją i filmem. Nie istniała wówczas techniczna możliwość 
dokumentowania odczytów poezji za pomocą kamery Super 
8, ponieważ nagranie audio nie było zsynchronizowane 
z ruchem ust. Potrzeba stała się jednak matką wynalazku dla 
wielu poetów i twórców filmowych, którzy znaleźli oryginalne 
rozwiązania tego problemu, posługując się np. tekstami 
lektorskimi, powtarzanymi recytacjami lub stopklatkami 
opartymi na sekwencjach słów i liter. 

W 2000 roku artysta i poeta Yuri Leiderman oraz reżyser 
filmowy Andrey Silvestrov opracowali specyficzną formę 
geopoetyki kinematograficznej, bawiąc się literackimi 
stereotypami na tle różnych krajobrazów kulturowych na 
całym świecie.

Poezja
  kinematograficzna

Naško Križnar (OHO / Grupa OHO), Gówno, 1968 

Z kolekcji Marinko Sudaca, Zagrzeb 

Yuri Leiderman, Andrey Silvestrov, Birmingham Ornament, 2011 

Dzięki uprzejmości artystów
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Poezję foniczną można rozumieć jako dalszy etap rozwoju 
poezji dźwiękowej, ponieważ obejmuje ona nie tylko dźwięk 
języka i transgresyjny potencjał głosu, ale także dobrze 
współpracuje z technicznymi możliwościami nagrywania 
dźwięku. Jednym z wielkich przełomów technologicznych 
lat 60. był magnetofon, umożliwiający nie tylko nagrywanie 
dźwięku, ale również edytowanie, cięcie, modulowanie 
i miksowanie. Pod koniec lat 60. Ladislav Novák, który 
zaczynał od eksperymentów z magnetofonem w domu, 
podjął współpracę ze studiem radiowym w Libercu 
w Czechach. Wraz z innymi poetami, m.in. Josefem Hiršalem 
czy Bohumilą Grögerovą, przez wiele miesięcy prowadził 
serię audycji pt. Semestr Twórczości Eksperymentalnej 
nadających innowacyjne kompozycje dźwiękowe. 
Ta sekcja zwraca również uwagę na istnienie silnych 
powiązań międzynarodowych, łączących poetów 
eksperymentalnych na całym świecie. 

W latach 80. działalność łotewskiego kolektywu 
artystycznego NSRD (Warsztat Odzyskiwania 
Nieodczuwanych Uczuć), założonego przez Hardijsa 
Lediņša i Jurisa Boiko, opierała się na produkcji 
eksperymentalnych albumów muzycznych i realizacji działań 
interdyscyplinarnych. W swoich kompozycjach dźwiękowych 
Jelena Glazova, reprezentująca młode pokolenie artystka 
z Rygi, wykorzystuje archiwalne nagrania łotewskich 
pieśni ludowych z 1927 roku, zachowane na woskowych 
cylindrach, i łączy je z włas- nymi cyfrowo przetworzonymi 
nagraniami głosowymi. Dla polskiego artysty Wojciecha 
Bąkowskiego szum taśmy magnetofonowej czy tani sprzęt 
muzyczny z lat 80. są obiektami nostalgii, które chętnie 
wykorzystuje on zarówno w działaniach performatywnych, 
jak i w instalacjach.

Gesty 
  audio

Ladislav Novák, Taśma i pudełko, 1965–1969

Z kolekcji Pavla Novotnego

NSRD–Warsztat Odzyskiwania Nieodczuwanych Uczuć, 

Trzeci spacer do Bolderāja (Spacerujący do Bolderāja wyruszyli na 

poszukiwanie śniegu), 1982 

Dzięki uprzejmości Archiwum Hardijsa Lediņša i Łotewskiego 

Centrum Sztuki Współczesnej (LCCA)

1)

2)
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Artyści

Akademia Ruchu 
(Polska)
Teatr Akademia Ruchu powstał w Warszawie w 1973, 
a jego założycielem i dyrektorem artystycznym był Wojciech 
Krukowski (zm. 2014). Od samego początku znany jest jako 
teatr gestu i narracji wizualnej. Twórczość grupy, będąca 
połączeniem teatru, sztuk wizualnych, performansu i filmu, 
koncentruje się na wspólnych elementach ruchu, przestrzeni 
i przekazu społecznego. Jest to związane z poczuciem, 
że radykalizm artystyczny i wpływ na społeczeństwo nie 
muszą się wzajemnie wykluczać. Działania Akademii Ruchu 
w przestrzeni publicznej, realizowane nieprzerwanie od 
1974 (ok. 600 przedstawień, wydarzeń i akcji ulicznych), 
są pierwszym w Polsce przykładem systematycznej 
praktyki twórczej prezentowanej poza oficjalnymi ramami 
instytucjonalnymi w przestrzeniach nieartystycznych: 
na ulicach, w domach prywatnych czy obiektach 
przemysłowych. Przeniesienie elementów codziennej 
rzeczywistości w niezmienionej formie do uświęconej 
przestrzeni sztuki (na scenę, do galerii) pozwoliło 
wzbogacić antropologiczny wymiar sztuki bez utraty waloru 
estetycznego. Akademia Ruchu prezentowała swoje prace 
w prawie wszystkich krajach Europy, a także w Ameryce 
Północnej i Ameryce Południowej oraz w Japonii w ramach 
tournée i dużych festiwali teatralnych, np. w Instytucie Sztuki 
Współczesnej (ICA) w Londynie, Documenta 8 w Kassel, 
NRL Live Art w Glasgow, Muzeum PS1 / Clocktower Gallery 
w Nowym Jorku, Ludwig Forum w Aachen, na Wystawie 
Sztuki Współczesnej w Los Angeles (LACE), w Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Jokohamie i Walker Art Center 
w Minneapolis.

Nikita Alekseev  
(Rosja)
Nikita Alekseev (ur. 1953, Moskwa) w latach 1968–1972 
studiował na Wydziale Grafiki Przemysłowej i Reklamy 
moskiewskiego Kolegium Sztuki oraz w latach 1973–
1976 w Moskiewskim Instytucie Poligraficznym (Wydział 
Projektowania Artystycznego i Technicznego Materiałów 
Drukowanych). W latach 1976–1983 był członkiem grupy 
Kolektywne Działania, w 1979 był jednym z organizatorów 
Moskiewskiego Archiwum Nowej Sztuki (MANI), a w latach 
1982–84 współzałożycielem i dyrektorem Galerii AptArt. 
Od 1985 do 1987 Alekseev był członkiem grającego 
„rock symulacyjny” zespołu Central Russian Upland. Jest 
malarzem, grafikiem oraz autorem akcji artystycznych, 
obiektów i instalacji. Jest także kuratorem wystaw sztuki 
współczesnej, dziennikarzem, krytykiem sztuki i autorem 
licznych publikacji w prasie rosyjskiej i zagranicznej. 
Mieszka i pracuje w Moskwie.

Gábor Altorjay 
(Węgry)
Gábor Altorjay (ur. 1946, Budapeszt) jest poetą, akcjonistą 
i filmowcem. W 1966 r., po okresie eksperymentów 
ze zbiorową improwizacją poetycką, wraz z Tamásem 
Szentjóbym zapoczątkował zjawisko happeningu jako 
nowe medium w sztuce węgierskiej. Obiekty i happeningi 
łączą twórczość w duchu Fluxusu z zaangażowaniem 
politycznym, zwłaszcza po emigracji atysty do Niemiec 
Zachodnich w 1967 r. i dołączeniu do radykalnych środowisk 
artystycznych skupionych wokół Wolfa Vostella. Altorjay 
intensywnie zaangażował się w krytyczną reinterpretację roku 
1968, tworząc koncepcje i dzieła-wydarzenia konfrontujące 
pojęcia i ideologie reprezentowane przez Wschód i Zachód.

Pavel Arsenev
(Rosja)
Pavel Arsenev (ur. 1986, Leningrad) jest artystą, poetą, 
teoretykiem i członkiem założycielem grupy Laboratorium 
Poetyckiego Akcjonizmu. Jako artysta zajmuje się kwestiami 
graficznymi i materializacją tekstu (poetyckiego). Brał udział 
w kilku międzynarodowych wystawach i projektach, takich 
jak Manifesta 10 (Sankt Petersburg), Büro für kulturelle 
Übersetzungen (Lipsk), Disobedient Objects (Muzeum 
Wiktorii i Alberta), 3. Międzynarodowe Biennale Sztuki Młodej 
w Moskwie oraz Festiwal Sztuki Subvision w Hamburgu. Jest 
autorem kilku zbiorów wierszy, które zostały przetłumaczone 
na angielski, włoski, duński, holenderski, bułgarski, polski 
i słoweński, redaktorem naczelnym magazynu literackiego 
„Translit” oraz laureatem Nagrody im. Andrieja Biełego 
(2012).

Damir Avdić 
(Bośnia i Hercegowina / Słowenia)
Damir Avdić Graha (ur. 1964, Tuzla, Bośnia i Hercegowina) 
jest poetą, pisarzem, muzykiem i kompozytorem muzyki 
filmowej oraz założycielem punkowego zespołu Rupa u zidu 
(Dziura w ścianie), z którym nagrał pięć albumów. Występuje 
również solowo jako wokalista i gra na gitarze elektrycznej. 
Do tej pory opublikował trzy powieści: Na krvi ćuprija (Most 
nad krwią, 2005), Enter džehenem (2009) oraz Tiket za 
revoluciju (Bilet na rewolucję, 2012). Współtworzył muzykę 
do punk’n’rollowej baśni Branka Šimicia Ein Kind unserer 
Zeit (Dziecko naszych czasów), a także w niej wystąpił. Avdić 
jest uważany za zaangażowanego społecznie komentatora 
i krytyka zajmującego się jugosłowiańską przeszłością 
i postjugosłowiańską teraźniejszością. Ważnym czynnikiem 
stanowiącym o aktualności jego tekstów i występów jest 
używanie mowy potocznej. Mieszka w Lublanie.
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Wojciech Bąkowski 
(Polska)
Wojciech Bąkowski (ur. 1979) jest artystą wizualnym, 
poetą, muzykiem, liderem grup muzycznych KOT 
i NIWEA. Studiował w ASP w Poznaniu. W 2007 wspólnie 
z Radosławem Szlagą, Tomaszem Mrozem, Konradem 
Smoleńskim i Piotrem Bosackim utworzył grupę artystyczną 
Penerstwo. W swojej sztuce skupia się na apoteozie 
doświadczania banalnej rzeczywistości, na brutalistyczno-
-lirycznej fascynacji „prozaicznością, podstawowymi faktami 
i przedmiotami”. Jest laureatem Nagrody „Spojrzenia” 
Deutsche Bank i Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki (2009) 
oraz nagrody Paszporty POLITYKI 2010, a także nagród na 
festiwalach filmów animowanych i krótkometrażowych (m in. 
Grand Prix na Festiwalu w Oberhausen, 2014). Współpracuje 
z warszawską galerią Stereo i nowojorską Bureau.

Bosch+Bosch 
(Serbia)
Bosch+Bosch to grupa artystyczna założona w 1969 
w Suboticy przez Slavko Matkovića wraz z Balintem 
Szombathym i László Szalmą. Jej członkami byli również 
Katalin Ladik, Lásló Kerekes, Attila Csernik i Ante Vukov. 
Działalność kolektywu obejmowała m.in. interwencje 
w przestrzeni publicznej, land art, arte povera, technikę 
mieszaną, sztukę projektową, poezję konkretną, sztukę 
konceptualną, semiotykę wizualną, komiks i mail art. 
Szombathy i Matković, oprócz twórczości artystycznej, 
rozwinęli także praktykę teoretyczną i krytyczną. Ich 
działalność można określić jako „nową twórczość 
artystyczną” (nova umjetnička praksa) lub semio-art. 
Członkowie grupy w swoich eksperymentach skupiali się 
na hybrydowych dziedzinach sztuki, a każdy z nich celowo 
sytuował swoją twórczość w opozycji do innych. Kerekes 
przeprowadzał interwencje w otwartej przestrzeni, Szalma 
realizował neodadaistyczne projekty interwencjonistyczne, 
Csernik działał w dziedzinie poezji wizualnej i behawioralnej, 
Ladik brała udział w działaniach performatywnych – od 
poezji fonicznej i przedstawień poetyckich po behawioralne 
działania feministyczne, a Vukov koncentrował się na 
pracach konceptualnych.

Attila Csernik
(Serbia)
Attila Csernik (ur. 1941, Bačka Topola, Serbia) jest artystą 
wizualnym, twórcą performansów i poetą. Większość jego 
prac koncentruje się na typografii, tekście i ich związku 
z obrazem i ciałem. W latach 70., jako członek grupy 
Bosch+Bosch (Slavko Matković, Bálint Szombathy, Katalin 
Ladik, László Szalma i in.), uczestniczył w radykalnej 
praktyce neoawangardowych artystów z Vojvodiny, których 
celem było poszerzenie pola sztuki poprzez wykorzystanie 
estetyki szoku i wprowadzenie codziennych czynności 
życiowych. Ta forma działalności wykraczała poza 
ograniczenia narzucane przez biurokratyczne, umiarkowanie 
modernistyczne środowiska socjalistycznej Jugosławii.

Nuša & Srečo Dragan 
(Słowenia)
Nuša Dragan (ur. 1943, Jesenice, zm. 2011) i jej partner 
Srečo Dragan (ur. 1944 w Spodnji Hrastniku) są ważnymi 
przedstawicielami słoweńskiej sceny neoawangardowej. 
Nuša Dragan ukończyła pedagogikę i socjologię na 
Uniwersytecie Lublańskim. Srečo Dragan skończył Akademię 
Sztuk Pięknych w Lublanie (dyplom z malarstwa), a w 1971 
studiował sztukę nowych mediów w Londynie. W latach 
1967–1988 Nuša i Srečo Dragan pracowali razem jako duet 
artystyczny. W 1969 zrealizowali pierwszą pracę wideo 
w byłej Jugosławii – Białe mleko z białych piersi. W latach 
1968–1969 współpracowali z grupą OHO. Ich wczesne 
prace powstawały w kontekście reizmu, arte povera, 
konceptualizmu, kontekstualizacji języka oraz instalacji 
wykorzystujących nowe media. Od 1988 pracowali osobno.

Ľubomír Ďurček 
(Słowacja)
Ľubomír Ďurček (ur. 1948, Bratysława) to artysta 
konceptualny, performer, dokumentalista, autor tekstów 
eksperymentalnych, książek i filmów. Studiował malarstwo 
na Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie i przez większość 
życia pracował jako nauczyciel w szkole średniej. W 1977 
był współorganizatorem przełomowej wystawy Photorecords 
prezentującej zdjęcia czeskich i słowackich akcjonistów 
i konceptualistów. Pod koniec lat 70. współpracował 
z Teatrem Labirynt i Tymczasowym Towarzystwem 
Intensywnych Doświadczeń. Ďurček brał udział 
w podziemnych działaniach performerów, współpracował 
z artystami amatorami i organizował spotkania. Jego 
pierwsza wystawa indywidualna odbyła się dopiero po 1989.

Exterra XX 
(Niemcy)
Exterra XX powstała w 1984 w Erfurcie jako pierwszy 
kolektyw artystek w NRD. Za pomocą takich środków 
wyrazu jak performans, poezja, sesje fotograficzne, 
nagrania filmowe, pokazy mody i wielu innych działań grupa 
testowała granice gatunków artystycznych. Dla artystek 
istotne było stworzenie przestrzeni umożliwiającej 
swobodę działań oraz realizację subiektywnych form 
wyrazu artystycznego. Rozumiane to było jako wyzwolenie 
nie tylko od monotonnej rzeczywistości wizualnej NRD, 
lecz także od z góry zdefiniowanych i narzuconych przez 
panujące normy ról związanych z płcią. Od 1988 artystki 
zdobyły większą rozpoznawalność, przede wszystkim dzięki 
występom performatywnym i inscenizacjom wykonanym 
z wykorzystaniem wyrazistych kostiumów. Pośród członkiń 
grupy były m.in.: Verena Kyselka, Gabriele Stötzer, Monika 
Andres, Tely Büchner, Gabriele Göbel, Ina Heiner, Angelika 
Hummel i Birgit Quehl. W 1990 roku grupa założyła 
Kunsthaus Erfurt.
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Else Gabriel 
(Niemcy)
Else Gabriel (ur. 1962, Halberstadt, NRD) to artystka tworząca 
instalacje i sztukę wideo. Z wykształcenia jest muzykiem 
liturgicznym, w 1982 rozpoczęła studia scenograficzne na 
Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie. Jako studentka założyła 
grupę artystyczną Autoperforationsartisten (wraz z Michaelem 
Brendelem, Rainerem Görssem i Via Lewandowskym.) Studia 
ukończyła w 1987 – była pierwszą artystką w NRD, która jako 
swoją pracę dyplomową przedstawiła performans grupowy. 
Tuż przed zjednoczeniem Niemiec Gabriel wyemigrowała 
do Niemiec Zachodnich, gdzie rozwijała zarówno twórczość 
indywidualną, jak i działania w duecie artystycznym “(e.) Twin 
Gabriel (wraz z Ulfem Wrede). Obecnie jest profesorem sztuki 
i rzeźby w Akademii Sztuki w Weissensee. Wzniosła miłość to 
jedyny film zrealizowany przez nią w Niemczech Wschodnich.

Dorota Gawęda, Eglė Kulbokaitė 
(Young Girl Reading Group)
(Polska, Litwa)
Dorota Gawęda (ur. 1986) i Eglė Kulbokaitė (ur. 1987) 
to duet artystyczny działający w Bazylei (Szwajcaria). 
Gawęda i Kulbokaitė korzystają z różnych mediów, m.in. 
performansów, instalacji, fotografii, zapachu, rzeźby 
i wideo. Artystki są absolwentkami Royal College of Art 
w Londynie (2012) i twórczyniami rozbudowanych projektów 
Agatha Valkyrie Ice (2014–2017) oraz Young Girl Reading 
Group (od 2013). Ich prace były pokazywane w różnych 
krajach w ramach wystaw indywidualnych, takich jak Fri 
Art / Kunsthalle Fryburg; Galeria Futura, Praga; Lucas 
Hirsch Gallery, Düsseldorf; Cell Project Space, Londyn; 
Amanda Wilkinson Gallery, Londyn; Kunstverein für die 
Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, i zbiorowych: 
Lafayette Anticipations, Paryż; HKW, Berlin; Spazio Maiocchi, 
Mediolan; ANTI – 6. Biennale Ateńskie; Palais de Tokyo, 
Paryż; Kunstverein Freiburg (DE); MMOMA, Moskwa; 
13. Bałtyckie Triennale, Centrum Sztuki Współczesnej, 
Wilno; ICA, Londyn; Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 
Warszawa; Berlin Biennale 9; Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris. W najbliższym czasie artystki zaprezentują prace 
na wystawach indywidualnych w: Amanda Wilkinson Gallery 
w Londynie, Kolekcji Julii Stoschek w Düsseldorfie i Galerii 
Trafo w Budapeszcie. W 2020 Gawęda i Kulbokaitė odbędą 
rezydencje artystyczne w Onassis Cultural Foundation 
(Grecja), La Becque (Szwajcaria) i Alserkal (ZEA).

Rimma Gerlovina 
(Rosja/USA)
Rimma Gerlovina (ur. 1951, Rosja) jest artystką konceptualną 
wykorzystującą fotografię, tekst i performans. Przed 
przyjazdem do USA w 1980 uczestniczyła wraz z Walerijem 
Gerlovinem w podziemnym ruchu konceptualnym 
w sowieckiej Rosji. Ich twórczość, często oparta na 
grze paradoksów, zawiera liczne odniesienia filozoficzne 
i mitologiczne, które są również obecne w ich tekstach. 
Prace wizualne nierzadko nawiązują do ikonografii wiedzy 
powszechnej – z odniesieniami do symboliki chrześcijańskiej, 
alchemii, numerologii. Ich książka Koncepcje została 
opublikowana w Rosji w 2012. Prace Rimmy i Walerija 
Gerlovinów były wielokrotnie prezentowane na arenie 
międzynarodowej i znajdują się w kolekcjach m.in. 
Guggenheim Museum oraz J. Paul Getty Museum. 
Rimma Gerlovina mieszka w Stanach Zjednoczonych.

Jelena Glazova 
(Łotwa)
Jelena Glazova (ur. 1971) jest artystką dźwiękową, 
wizualną i poetką mieszkającą w Rydze. Porusza się 
w interdyscyplinarnych obszarach sztuki współczesnej, 
łącząc w swojej twórczości obraz, tekst poetycki, instalację 
i eksperymentalną działalność muzyczną, np. noise/droning, 
zwykle zbudowaną z przetworzonych wokali. Jako artystka 
wizualna i dźwiękowa uczestniczyła w licznych wystawach 
zbiorowych, festiwalach i projektach na Łotwie i za granicą, 
w tym w wystawach indywidualnych w Łotewskim Muzeum 
Fotografii (2010) i Łotewskim Centrum Sztuki Współczesnej 
(LMC, 2011). Jako poetka wydała zbiory wierszy Transfery 
(2013, wyd. Orbita, w języku rosyjskim i łotewskim) oraz 
Plazma (2014, wyd. Paranoia.ee, w języku angielskim 
i estońskim). Poezja Jeleny Glazowej została przetłumaczona 
na łotewski, angielski, fiński, polski, estoński, litewski 
i szwedzki.

Tomislav Gotovac 
(Chorwacja)
Tomislav Gotovac (ur. 1937, Sombor, Serbia, zm. 2010, 
Zagrzeb) był artystą interdyscyplinarnym uważanym 
za prekursora sztuki performansu w byłej Jugosławii. 
Uczęszczał na Uniwersytet w Zagrzebiu i Akademię Sztuk 
Performatywnych w Belgradzie. Jego filmy w warstwie 
wizualnej łączyły życie osobiste i twórczość Gotovaca, 
ponieważ artysta postrzegał siebie zarówno w roli aktora, 
jak i obserwatora niekończącego się filmu. Gotovac był 
prekursorem łączenia konceptualizmu i performansu. 
W latach 60. zaczął tworzyć autoportrety fotograficzne, 
w których traktował własne ciało jak ready made. W ciągu 
tej dekady wyreżyserował również filmy eksperymentalne 
– zapętlone obrazy służyły w nich do ukazywania osobistej 
historii. Filmy Gotovaca nawiązują do wielu elementów: 
do całości, którą jest jego życie, do jego innych dzieł, 
do polityki, historii jego kraju, a także – a może przede 
wszystkim – do filmów innych reżyserów.
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Grupa Kolektywne Działania 
/ Kollektivnye deistviia 
(Rosja)
Grupa Kolektywne Działania powstała w 1976 z inicjatywy 
Andrei Monastyrskiego, Nikity Alekseeva, Georgi Kizevaltera 
i Nikołaja Panitkowa. Wśród późniejszych jej członków 
byli m.in.: Jelena Jelagina, Igor Makarewicz, Siergiej 
Romaszko i Sabine Hänsgen. W ich działaniach brało udział 
wielu znanych artystów i pisarzy z kręgu konceptualizmu 
moskiewskiego. Często miały one formę wycieczek za 
miasto, podczas których pole nietkniętego śniegu stawało 
się sceną minimalistycznych performansów skupionych na 
wzorcach postrzegania i kategoriach abstrakcyjnych, takich 
jak obecność/nieobecność, pojawianie się/znikanie, dźwięk/
cisza, sekwencja rytmiczna, interwał, pauza. Na późniejszym 
etapie członkowie grupy zaczęli tworzyć materiały 
dokumentujące swoją działalność. Przybierały one różne 
formy, m.in. były to teksty opisowe, narracje uczestników, 
komentarze teoretyczne, dyskusje, zdjęcia, rysunki 
i diagramy, tworząc niezależne dzieła opisowe, narracyjne 
i interpretacyjne.

Grupa OHO 
(Słowenia)
Grupa OHO była kolektywem artystycznym powstałym 
pod koniec lat 60. XX wieku. Jego głównymi członkami byli 
Milenko Matanović, David Nez, Marko Pogačnik i Andraž 
Šalamun. Grupa OHO odniosła sukces na przełomie lat 
60. i 70., biorąc udział w wystawach sztuki konceptualnej 
w kraju i za granicą. Jej twórczość była związana z arte 
povera, land artem, happeningami i różnymi rodzajami 
body artu. Członkowie kolektywu eksplorowali duchowość 
i możliwość włączenia aspektów spirytualnych do swojej 
praktyki artystycznej. Ich zainteresowanie rytuałem jako 
medium pozwoliło im przekroczyć granice codzienności 
i nawiązać głębszą więź z naturą. Na późniejszym etapie 
członkowie grupy OHO zrezygnowali z działań w ramach 
zinstytucjonalizowanego świata sztuki i założyli komunę 
we wsi Šempas w dolinie Vipavy (Słowenia).

Grupa Sześciu Autorów 
/ Grupa šestorice (Chorwacja)
Grupa Sześciu Autorów była kolektywem założonym 
w Zagrzebiu w 1975 przez Borisa Demura, Željko Jermana, 
Vlado Martka, Mladena Stilinovicia, Svena Stilinovicia 
i Fedora Vučemilovicia. Działalność wystawienniczą 
rozpoczynali w otwartej przestrzeni, próbując w ten sposób 
ominąć pułapki zastawiane przez instytucje sztuki. Swoje 
pokazy nazywali „akcjami wystawienniczymi”, ponieważ 
większość prac powstawała na miejscu, w reakcji na zastaną 
sytuację. W swej twórczości podkreślali tautologię jako 
dziedzictwo konceptualizmu oraz, poprzez bezpośrednią 
komunikację z odbiorcami, kwestionowali status zarówno 
artysty, jak i dzieła sztuki. Działalność grupy dokumentowali 
w filmach eksperymentalnych oraz na łamach samodzielnie 
wydawanego magazynu „MAJ/75” (1978–1984).

Bohumila Grögerová – Josef Hiršal 
(Czechy)
Josef Hiršal (ur. 1920, Chomutičky, zm. 2003, Praga) był 
poetą i tłumaczem. W młodości był zwolennikiem poetyki 
surrealizmu. Okres bliskiej współpracy ze swoją partnerką 
Bohumilą Grögerovą w latach 1962–1970 uważał za 
najszczęśliwszy i najbardziej produktywny czas w życiu. 
Tak zwana poezja eksperymentalna Hiršala i Grögerovej 
stanowiła reakcję na wszechobecną dewaluację tego terminu 
i próbę ponownego nadania słowom energii i znaczenia 
poprzez ujawnienie ich niejednokrotnie groteskowej struktury 
semantycznej. Przekład Hiršala od lat 50. obejmował utwory 
powstałe na przestrzeni dwóch tysięcy lat: chińskie traktaty, 
poezję renesansową, twórczość poetów hiszpańskich, 
angielskich, francuskich i jugosłowiańskich, w tym znanych 
autorów, takich jak Morgenstern, Heine, Heissenbüttel, 
Enzensberger, Jandl i Artmann. Jego własna twórczość 
ewoluowała od tradycji surrealistycznej awangardy do 
klasycznej książki eksperymentalnej JOB-BOJ (z Bohumilą 
Grögerovą, 1968) i zbioru Píseň mládí (Pieśń młodości).
Bohumila Grögerová (ur. 1921 w Pradze, zm. 2014 w Pradze) 
była poetką i tłumaczką. W latach 60. wraz z Josefem 
Hiršalem była współautorką wielu eksperymentalnych 
wierszy, wykorzystujących szeroki zakres technik, od czysto 
wizualnych kreacji po filozoficzne zagadki. Jej prace sytuują 
się w obszarze, w którym spotykają się literatura, muzyka 
i sztuka wizualna; badają nie tylko znaczenie słów, ale 
także ich starożytne, audiowizualne korzenie, a co za tym 
idzie – myśli.

Durs Grünbein 
(Niemcy)
Durs Grünbein (ur. 1962, Drezno) w 1985 przeprowadził się 
do Berlina Wschodniego, gdzie rozpoczął studia teatralne. 
Współpracował z malarzami, fotografami i performerami oraz 
regularnie pisał teks- ty do wielu czasopism, magazynów, 
projektów wystawienniczych i wydawniczych. W 1986 
poznał Heinera Müllera, który przedstawił go Siegfriedowi 
Unseldowi. W 1988 opublikował w wydawnictwie Suhrkamp 
swój pierwszy zbiór wierszy Grauzone morgens. Grünbein 
mieszka w Berlinie i Rzymie, gdzie pracuje jako poeta, 
tłumacz i eseista. Po upadku żelaznej kurtyny podróżował 
przez Europę do Azji Południowo-Wschodniej i Stanów 
Zjednoczonych. Był gościem Wydziału Studiów Niemieckich 
na New York University i Villa Aurora w Los Angeles. 
Za swoją pracę otrzymał wiele nagród, w tym Nagrodę 
im. Petera Huchela, Nagrodę im. Georga Büchnera, 
Nagrodę Literacką Wielkanocnego Festiwalu w Salzburgu 
w 2000, Nagrodę im. Friedricha Nietzschego w 2004 oraz 
Nagrodę Literacką w Berlinie w 2006. Jego książki zostały 
przetłumaczone na wiele języków.
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Gino Hahnemann 
(Niemcy)
Gino Hahnemann (ur. 1946, Jena, NRD, zm. 2006, Berlin) był 
pisarzem i filmowcem. Po studiach architektonicznych zajął 
się literaturą, filmem i scenografią. Jako artysta samouk był 
postacią integrującą różne subkultury wschodnioniemieckie 
i jednym z kluczowych twórców niezależnej sceny 
artystycznej w Berlinie Wschodnim i całym NRD. Od 1982 
do 1986 Gino Hahnemann zrealizował wiele filmów na taśmie 
Super 8, inspirując innych artystów do pracy z tym medium. 
Od śmierci w 2006 jego spuścizną literacką i osobistą 
zarządza Akademia Sztuk Pięknych w Berlinie.

Tibor Hajas 
(Węgry)
Tibor Hajas (ur. 1946, Budapeszt, zm. 1980, Szeged) 
określał się przede wszystkim jako poeta, który tworzył 
także radykalne performansy z wykorzystaniem własnego 
ciała. W 1964, w wyniku konfliktu z podległymi ZSRR 
władzami węgierskimi, został skazany na karę więzienia. 
Ważnym elementem jego twórczości poetyckiej w tym 
okresie była żydowska tożsamość. Pod koniec lat 60. 
Hajas zaczął rozwijać działania artystyczne i fotograficzne 
w duchu Fluxusa. Dziesięć lat później, w 1978, rozpoczął 
bardziej radykalną praktykę performatywną we współpracy 
z fotografem Jánosem Vető. Współpraca ta opierała się na 
jednoosobowych akcjach Hajasa dokumentowanych przez 
Vető na fotografiach, które – jako medium docelowe – były 
następnie montowane w charakterystycznym formacie 
tableau. Oprócz współpracy z Vető, Hajas realizował 
autonomiczne performansy zakorzenione w tradycji filozofii 
tybetańskich, będących duchowym badaniem fizycznej 
egzystencji. Zginął w wypadku samochodowym w 1980.

Jörg Herold 
(Niemcy)
Jörg Herold (ur. 1965, Lipsk, NRD) jest niemieckim artystą 
wizualnym. Z zawodu jest sztukatorem, w 1987 rozpoczął 
studia malarskie na Akademii Sztuk Pięknych w Lipsku, 
po czym przeniósł się do Akademii Sztuki w Weissensee. 
Podczas pobytu w Lipsku Herold był aktywnym członkiem 
grupy artystycznej PIG (Plagwitzer Interessengemeinschaft), 
w skład której wchodził także Gerd Harry Lybke, późniejszy 
znany marszand i mecenas Herolda. Jego prace były 
pokazywane m.in. na Biennale w Wenecji w 1995 oraz 
Documenta x Kassel w 1997. Był stypendystą Villa Massimo 
w Rzymie. Jego twórczość artystyczna nadal obejmuje 
filmy, chociaż po likwidacji NRD porzucił taśmę Super 8 na 
rzecz wideo.

Josef Hiršal 
zob. Bohumila Grögerová – Josef Hiršal

Vladimir Kopicl 
(Serbia)
Vladimir Kopicl (ur. 1949, Đeneral Janković, Kosowo) 
jest poetą, krytykiem, teoretykiem, redaktorem i autorem 
antologii. Na początku lat 70. był członkiem kilku kolektywów 
sztuki konceptualnej, w tym grupy. Brał udział w wielu 
międzynarodowych wystawach, m.in. Septième Biennale 
de Paris (1971), Aspects (1975), Edinburgh Art Festival 
(1975), oraz w festiwalach literackich, konferencjach, 
spotkaniach, sympozjach i rezydencjach artystycznych. 
Był redaktorem magazynów „Index” i „Tribina mladih” 
(„Trybuna młodych”), w 1972 zredagował i przetłumaczył 
książkę Telo umetnika kao subjekt i objekt umetnosti (Ciało 
artysty jako podmiot i przedmiot sztuki) – międzynarodową 
antologię tekstów i dokumentów dotyczących body 
artu. Pracował również z filmem jako narzędziem 
dokumentowania sztuki.

Jiří Kolář 
(Czechy)
Jiří Kolář (1914–2002) był czeskim poetą, pisarzem, 
malarzem i tłumaczem, kluczową postacią artystyczną 
i kulturalną w Czechach. W młodości pracował między 
innymi jako pracownik budowlany, ochroniarz i barman. 
Nie miał formalnego wykształcenia. Kolář – którego prace 
nawiązują dialog z inspirowanymi kubizmem dadaistami: 
Raoulem Hausmannem, Manem Rayem, Hannah Höch, 
Kurtem Schwittersem czy Maxem Ernstem – unikał 
konwencjonalnej estetyki. Już na pierwszej wystawie 
w 1937 zaprezentował kolaże i rzeźby wykonane techniką 
mieszaną, zakłócającą pole widzenia. W swojej pracy 
często sięgał po technikę rolażu, w zabawny sposób łącząc 
pionowe wycinki reprodukcji obrazów starych mistrzów 
z poszarpanymi kawałkami czasopism i przedmiotów 
codziennego użytku. Pierwszy opublikowany zbiór wierszy 
Kolářa Křestní list (Akt urodzenia, 1941) zawierał elementy 
egzystencjalne odnoszące się do rozważań kolektywu 
Skupina 42, czyli powstałej pod koniec lat 30. XX wieku 
czeskiej grupy poetów. Po 1953 Kolář porzucił twórczość 
pisarską na rzecz sztuk wizualnych – „poezji ciszy”. W 1977 
podpisał Kartę 77 – deklarację domagającą się uznania 
międzynarodowych porozumień dotyczących praw człowieka 
przez czechosłowackie władze komunistyczne. Następnie 
wyemigrował do Berlina, później mieszkał także w Paryżu 
i wystawiał na całym świecie.

Dávid Koronczi 
(Słowacja)
Dávid Koronczi (ur. 1990, Lučenec, Słowacja) jest artystą, 
poetą, grafikiem i organizatorem wydarzeń. Jego działalność 
artystyczna koncentruje się na zgłębianiu stereotypowych 
klisz, przez które postrzegamy świat. Jest organizatorem 
platform skupiających krytycznych myślicieli oraz 
założycielem niezależnych stowarzyszeń. W latach 
2010–2015 był głównym kuratorem galerii sztuki Priestor 
w Lučencu. W 2013 rozpoczął współpracę z Martiną Szabó, 
tworząc kreatywny inkubator Pinchof.
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Barbara Kozłowska 
(Polska) 
Barbara Kozłowska (ur. 1940, Tarnobrzeg, zm. 2008, 
Wrocław) była absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, gdzie w 1965 obroniła 
pracę dyplomową z zakresu malarstwa architektonicznego. 
Pracowała na pograniczu dziedzin: malarstwa, rysunku, 
rzeźby; interesowały ją akcje parateatralne, poezjografia, 
działania w krajobrazie; realizowała prace wideo 
i performansy. Była autorką manifestów i tekstów z zakresu 
teorii sztuki. Uczestniczyła m.in. w Sympozjum Plastycznym 
Wrocław’70, Plenerze Osieki’70, Zjeździe Marzycieli, 
Atelier’72, ruchu Poezji Konkretnej. W latach 1972–1981 
i 1989–1993 prowadziła założoną w swojej pracowni 
niezależną galerię Babel.

Naško Križnar 
(Słowenia)
Naško Križnar (ur. 1943, Lublana, Słowenia) jest etnologiem 
i archeologiem (Uniwersytet w Lublanie, 1970). Był członkiem 
Grupy OHO, a w 1982 założył i stanął na czele Laboratorium 
Audiowizualnego w Centrum Badań Naukowych 
Słoweńskiej Akademii Nauki i Sztuki. Jest autorem licznych 
filmowych materiałów dokumentujących etnograficzne 
badania terenowe, filmów etnograficznych i publikacji. 
W 1996 uzyskał doktorat z etnografii wizualnej. Od 2004 
jest profesorem antropologii wizualnej na Uniwersytecie 
Primorska w Koprze, gdzie założył Centrum Etnografii 
Wizualnej. Od 1979 organizuje coroczną Letnią 
Szkołę Etnografii Wizualnej w Novej Goricy, a od 2006 
prowadzi międzynarodowy festiwal o nazwie Dni Filmu 
Etnograficznego w Lublanie.

Romuald Kutera
(Polska)
Romuald Kutera (1949–2020) w latach 1970–1975 studiował 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we 
Wrocławiu, gdzie uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni 
prof. Alfonsa Mazurkiewicza. W latach 1975–1985 był 
pracownikiem dydaktycznym tej uczelni. Od 1975 do 1980 
wraz z Anną Kuterą prowadził Galerię Sztuki Najnowszej 
przy Akademickim Centrum Kultury „Pałacyk” we Wrocławiu. 
Po roku 1975 wraz z Janem Świdzińskim i Anną Kuterą 
propagował program sztuki kontekstualnej. Miał ponad 30 
wystaw indywidualnych. W latach 2008–2015 pełnił funkcję 
kuratora Galerii Sztuki Najnowszej przy Miejskim Ośrodku 
Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim. Tworzył filmy, fotografie, 
instalacje przestrzenne, zajmuje się także rysunkiem 
i malarstwem.

Katalin Ladik 
(Węgry)
Katalin Ladik (ur. 1942, Nowy Sad, Serbia) jest poetką 
stosującą różne formy ekspresji. Tworzy kolaże i fotografie, 
występuje na scenie i w filmach oraz realizuje performansy. 
Uważa, że papier – tradycyjne medium poezji – jest zbyt 
statyczny i zastępuje go swoim (często nagim) ciałem: 
zmysłowym, indywidualnym i politycznym. W poetyckich 
performansach często wykorzystuje improwizowane 
partytury graficzne. Jej kompozycje wokalne, których 
punktem wyjścia jest materialność dźwięku, pozbawiają 
język znaczenia, dzielą go na fonemy i ukazują jego 
instynktowne, mechaniczne aspekty. Ladik mieszka i pracuje 
w Nowym Sadzie, w Budapeszcie oraz na wyspie Hvar.

Yuri Leiderman 
(Ukraina)
Yuri Leiderman (ur. 1963, Odessa) jest artystą i pisarzem. 
W latach 80. i 90. XX wieku mieszkał w Moskwie i należał 
do tamtejszego środowiska konceptualistów. W 1987 
był jednym z założycieli grupy Hermeneutyka Medyczna, 
z której odszedł w 1990. Leiderman brał udział w wielu 
międzynarodowych wystawach sztuki współczesnej, w tym 
w biennale w Wenecji (1993, 2002), Stambule (1992), 
Szanghaju (2004), Manifesta (Rotterdam, 1996). Jest autorem 
kilku zbiorów esejów, wierszy i utworów prozatorskich. 
W 2005 otrzymał Nagrodę im. Andrieja Biełego. Leiderman 
mieszka i pracuje w Berlinie.

Via Lewandowsky 
(Niemcy)
Via Lewandowsky (ur. 1963, Drezno, NRD) to niemiecki 
artysta wizualny. W 1982 rozpoczął studia scenograficzne 
w Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie, gdzie założył grupę 
artystyczną Autoperforationsartisten, do której należeli 
również Michael Brendel, Else Gabriel i Rainer Görss. Studia 
ukończył w 1987, prezentując, po raz pierwszy w NRD, 
performans grupowy jako swoją pracę dyplomową. Krótko 
przed rozwiązaniem NRD Lewandowsky wyemigrował do 
Niemiec Zachodnich, gdzie brał udział w wielu wystawach 
oraz prezentował prace w przestrzeni publicznej. W latach 
1985–1988 Via Lewandowsky zrealizował wiele filmów na 
taśmie Super 8, zarówno z Autoperforationsartisten, jak 
i samodzielnie.
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Vlado Martek 
(Chorwacja)
Vlado Martek (ur. 1951, Zagrzeb) to multimedialny 
artysta konceptualny, poeta i pisarz. Ukończył studia na 
Uniwersytecie w Zagrzebiu w zakresie literatury i filozofii. 
Jego twórczość obejmuje akcje, agitacje, działania 
środowiskowe, murale, graffiti, teks- ty o własnej sztuce 
i sztuce innych artystów, grafiki, pocztówki artystyczne, 
rzeźby, obiekty poetyckie, obrazy, książki artystyczne 
i aranżowane fotografie. Działalność Martka można 
postrzegać przede wszystkim jako poezję awangardową, 
stojącą w opozycji do dominującego w literaturze 
europejskiej paradygmatu lirycznego. Jedną z kluczowych 
koncepcji Martka jest teoria „przed-poe- zji”, w myśl której 
poezja nie jest skończonym, zamkniętym dziełem, ale 
procesem powstającym w trakcie twórczości poetyckiej 
artysty. W latach 1975–1978 Martek był członkiem 
nieformalnej Grupy Sześciu Autorów.

Slavko Matković
(Serbia)
Slavko Matković (ur. 1948, Subotica, zm. 1994, Subotica) był 
artystą konceptualnym wykorzystującym poezję wizualną, 
body art, komiks, poezję, malarstwo, performans, film i mail 
art. W swojej twórczości skupiał się na kwestii autorstwa, 
a także związku między sztuką a językoznawstwem. 
W 1969 w Suboticy Matković wraz z Bálintem Szombathym 
założył grupę artystyczną Bosch+Bosch. W latach 70. 
tworzył interwencje na papierze lub na stronach książek 
za pomocą kodów komputerowych. Był również autorem 
eksperymentalnych komiksów, w których podważał 
narrację poprzez akcentowanie autonomii pojedynczych 
słów. W 1981 rozdawał przypadkowym przechodniom na 
ulicach Rijeki zaproszenia na swoją indywidualną wystawę 
w Mali Salon, a zdjęcia dokumentujące tę czynność, 
wykonane przez Bálinta Szombathyego, zostały użyty na 
wystawie. Mniej więcej w tym samym czasie Matković 
zaczął „podpisywać” swoje prace stemplem z wizerunkiem 
bohaterów komiksów.

Kirill Medvedev  
(Rosja)
Kirill Medvedev (ur. 1975, Moskwa) to poeta, lewicowy 
działacz i frontman zespołu Arkady Kots. Jego książki zostały 
wydane w Stanach Zjednoczonych, Estonii, Anglii i Holandii. 
Twórczość Medvedeva to kolaż poezji, krytyki i akcji, 
badający minione możliwości w poszukiwaniu luk i szczelin, 
w których protest, opozycja i utopizm mogą wciąż istnieć. 
Jego zbiór wierszy Pokhod na meriiu (Marsz na ratusz), 
opublikowany przez założone przez niego wydawnictwo 
Free Marxist Press, otrzymał Nagrodę im. Andrieja Biełego. 
Przetłumaczone eseje Medvedeva na temat polityki i estetyki 
były publikowane m.in. przez „The London Review of Books” 
i „The New Left Review”. Przetłumaczona i nagrana przez 
niego nowa wersja utworu Steny (słynny kataloński protest 
song Lluisa Llacha L’Estaca z 1968, w Polsce znany jako 
Mury – hymn NSZZ „Solidarność” w latach 80.) stała się 
w Rosji jednym z hymnów długiego roku 2012.

Jan Měřička 
(Czechy)
Jan Měřička (ur. 1955, Pardubice) jest grafikiem i artystą. 
W 1983 ukończył praską Szkołę Plastyczną im. Václava 
Hollara. Wykłada na Wydziale Filmowym i Telewizyjnym 
(FAMU) w Pradze oraz pracuje jako kurator Galerii 
50°47’55.9”N 14°57’22.6”E. Koncepcja Měřički opiera są 
na zapisach ruchu człowieka w określonych przestrzeniach, 
np. na stacji metra, które są następnie przekształcane 
w modele ludzkiego ruchu i przedstawiane za pomocą 
sitodruku. Od 2000 Měřička tworzy książki artystyczne na 
podstawie tekstów Jaromira Typlta, H. M. Enzensbergera, 
Guillaume’a Apollinaire’a, Pavla Novotnego i własnych. Jego 
książki mają często charakter procesualny, np. fotogramy 
szkieletów ryb zjadanych przez artystę w ciągu roku. 
Měřička otrzymał m.in. 1. Nagrodę na 7. Międzynarodowym 
Biennale Sztuki Miniatur (Serbia, 2003) oraz 1. Nagrodę na 
4. Międzynarodowym Egipskim Triennale Grafiki (Kair, 2000).

Andrei Monastyrski 
(Rosja)
Andrei Monastyrski (ur. 1949, Petsamo k. Murmańska) jest 
poetą, artystą i teoretykiem. Ukończył studia filologiczne 
na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym. W 1973 
rozpoczął cykl prac opartych na powtarzających się 
strukturach z wykorzystaniem minimalistycznych kompozycji 
dźwiękowych. W 1975 zainteresował się obiektami i akcjami 
poetyckimi. W 1976 był jednym z członków założycieli 
grupy Kolektywne Działania, a później opracował publikacje 
dokumentujące działalność grupy zatytułowane Wycieczki 
za miasto. Był także redaktorem licznych publikacji, m.in. 
pierwszego numeru Moskiewskiego Archiwum Nowej Sztuki 
(MANI). W 2003 otrzymał Nagrodę im. Andrieja Biełego za 
wkład w literaturę rosyjską, a w 2009 Nagrodę za Innowację 
w Teorii Sztuki. W 2011 Monastyrski wraz z Kolektywnymi 
Działaniami reprezentował Rosję na Biennale w Wenecji.

Monogramista T.D 
(Słowacja – Czechy)
Dezider Tóth (ur. 1947, Výčapy-Opatovce) od 1997 
używa pseudonimu Monogramista T.D. Jest jednym 
z najważniejszych przedstawicieli sztuki konceptualnej 
na Słowacji. W 1970 współorganizował i brał udział 
w legendarnej nieoficjalnej wystawie w 1. Otwartym Atelier. 
Później organizował wystawy w mieszkaniach prywatnych, 
m.in. Depozit (1976–1977) oraz Przesunięcie – Mistrzostwa 
Bratysławy w przesuwaniu artefaktu (1979–1986). Jego 
prace konceptualne obejmują sztukę akcji, instalacje, 
książkę artystyczną, malarstwo, obiekty i minimalistyczne 
interwencje. Od 1991 wykłada na Akademii Sztuk Pięknych 
w Bratysławie. W 2012 Tóth otrzymał Nagrodę Literacką 
im. Dominika Tatarki. Mieszka i pracuje w Brnie.
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Ladislav Novák 
(Czechy)
Ladislav Novák (ur. 1925, Turnov, zm. 1999, Třebíč) był 
artystą i poetą zajmującym się dźwiękiem i obrazem. 
W latach 1945–1950 studiował na praskim Uniwersytecie 
Karola, gdzie uzyskał stopień magistra za pracę Rym 
i asonans w twórczości Vítězslava Nezvala. Odegrał kluczową 
rolę w rozwoju poezji konkretnej i poezji dźwiękowej, 
którą nagrywał w latach 50. Wraz z Jiřim Kolářem 
i Josefem Hiršalem był założycielem Czeskiej Grupy Poezji 
Eksperymentalnej. W 1962 zakupił mały magnetofon Sonet 
Duo i zaczął eksperymentować z nagrywaniem własnego 
głosu. W 1969, dzięki redaktorowi Czechosłowackiego Radia 
w Libercu, otrzymał możliwość nagrania kilku swoich wierszy 
w profesjonalnym studiu, które następnie trafiły za granicę. 
Jego prace były pokazywane na wystawach zbiorowych 
obok dzieł takich twórców jak Henri Chopin, Bob Cobbing, 
Pierre Garnier, Ernst Jandl i Maurice Lemaître.

Pavel Novotný 
(Czechy)
Pavel Novotný (ur. 1976, Liberec) jest poetą i uczonym. 
Pracuje w Instytucie Języka Niemieckiego na 
Wydziale Edukacji w Libercu, pisze wiersze, pieśni 
i kompozycje radiofoniczne. Jest także autorem tekstów 
eksperymentalnych, które powstają poprzez przełożenie 
mowy na formę pisemną. Novotný opublikował kilka 
zbiorów wierszy, a także utwory napisane prozą wspólnie 
z Heleną Skalicką. Jego trwający całe życie projekt 
o nazwie Tramvestie jest niekończącym się zbiorem nagrań 
dźwiękowych i tekstowych, mapujących przejazd tramwajem 
między Libercem a Jabloncem nad Nysą. Wraz z Jaromírem 
Typltem jest autorem nowej adaptacji dadaistycznej 
kompozycji Kurta Schwittersa Ursonate. Niemieckie 
wydawnictwo Arco opublikowało jego rozprawę na temat 
literackiego kolażu i montażu.

NSRD 
(Łotwa)
NSRD (Nebijušu sajūtu restaurēšanas darbnīca / Warsztat 
Odzyskiwania Nieodczuwanych Uczuć) był kolektywem 
działającym na Łotwie w latach 1982–1989. Został założony 
przez teoretyka architektury Hardijsa Lediņša (1955–2004) 
oraz poetę i artystę Jurisa Boiko (1954–2002), a wśród 
jego członków byli m.in architekt Imants Žodžiks (ur. 
1955), muzyk Inguna Černova (ur. 1962), artysta Leonards 
Laganovskis, muzyk Mārtiņs Rutkis. Twórczość NSRD to 
głównie eksperymentalne nagrania muzyczne, akcje, projekty 
interdyscyplinarne i wystawiennicze. Jako jedni z pierwszych 
łotewskich artystów zaczęli wykorzystywać technologię 
wideo oraz komputerową. Wśród ich projektów były m.in.: 
albumy muzyczne i konceptualne, występy koncertowe, 
wystawy multimedialne i performansy wideo. Dopiero w 1988 
autorstwo niektórych wcześniejszych działań grupy, np. 
Spaceru do Bolderāju, zostało retrospektywnie przypisane 
NSRD przez Jurisa Boiko.

Paulina Ołowska 
(Polska)
Paulina Ołowska (ur. 1976) jest absolwentką School of 
the Art Institute of Chicago oraz Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Naukę kontynuowała na Rijksakademie 
w Amsterdamie. Jest m.in. lureatką nagrody The Aachen Art 
Prize (2014). W 2016 „The New York Times” wyszczególnił 
Paulinę Ołowską w zestawieniu 28 kreatywnych geniuszy, 
którzy redefiniowali kulturę w tym roku. Brała udział w wielu 
projektach artystycznych i wystawach indywidualnych, m.in. 
w Museo del Novecento w Mediolanie (2018), w The Kitchen 
w Nowym Jorku (2017), Tate Modern w Londynie (2015), 
Ludwig Forum für Internationale Kunst w Aachen (2015), 
Zachęcie w Warszawie (2014), Stedelijk Museum 
w Amsterdamie (2013), Kunsthalle Basel w Bazylei (2013), 
CCA Wattis Institute for Contemporary Arts w San Francisco 
(2010), jak i w ważnych wystawach grupowych. Prace 
Pauliny Ołowskiej znajdują się w kolekcjach prywatnych 
i publicznych.

Roman Osminkin
(Rosja)
Roman Osminkin (ur. 1979, Leningrad) jest poetą, krytykiem 
sztuki, twórcą performansów i prac wideo z Petersburga. 
Uzyskał stopień doktora w Rosyjskim Instytucie 
Historii Sztuki za rozprawę na temat rodzajów sztuki 
partycypacyjnej, a od 2007 jest członkiem Związku Pisarzy 
Sankt Petersburga. Osminkin należał do Laboratorium 
Akcjonizmu Poetyckiego, którego twórczość łączyła wideo-
wiersze (rozprowadzające poezję w trzech wymiarach) 
z bardziej agresywnymi interwencjami w przestrzeni 
publicznej. Był także aktywnym uczestnikiem Uniwersytetu 
Ulicznego, założonego w Sankt Petersburgu w 2008. 
Osminkin interesuje się dynamiką poetyki i polityki w formie 
lub strukturze tekstu albo obrazu. Jest często zapraszany 
na gościnne wykłady oraz realizuje performansy w Rosji 
i za granicą.

Andrzej Partum 
(Polska)
Andrzej Partum (ur. 1938, Warszawa, zm. 2002, Warszawa) 
był neoawangardowym poetą, kompozytorem, performerem, 
twórcą obiektów i instalacji, autorem manifestów 
oraz tekstów krytyczno-teoretycznych, malarzem. Wcześnie 
osierocony, nie ukończył żadnej szkoły artystycznej, choć 
uczęszczał na zajęcia Wydziału Kompozycji Warszawskiego 
Konserwatorium jako wolny słuchacz. Był jednym 
z pierwszych artystów w Polsce, który własnym sumptem 
wydawał swoje tomiki poezji. W 1971 założył w Warszawie 
Biuro Poezji. Niewielki pokój na strychu spełniał rolę 
autorskiej galerii (później galeria Pro/La), miejsca prezentacji 
i spotkań oraz punktu wymiany korespondencji w ramach 
międzynarodowego ruchu mail art. W latach 1971–1984 
tworzył archiwum – gromadził w nim dokumentację związaną 
z działalnością Biura Poezji, swoją własną twórczością 
oraz z licznymi artystami z całego świata, z którymi 
utrzymywał kontakt. Partum nie pozostawił po sobie zbyt 
wiele materialnych śladów artystycznych, w dużej mierze 
były to bowiem działania sytuacyjne, gesty, improwizowane 
interakcje, słowa, teksty.
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Ewa Partum 
(Polska)
Ewa Partum (ur. 1945, Grodzisk Mazowiecki) jest artystką 
konceptualną, której twórczość łączy poezję, performans 
i film. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Łodzi oraz Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, gdzie uzyskała dyplom w 1970. Od 1969 jej 
twórczość koncentruje się na zagadnieniach tożsamości 
kobiecej, w tym uprzedzeń płciowych w świecie sztuki. Do 
jej najważniejszych prac należą Poems by ewa (od 1970), 
Kino tautologiczne (seria filmów krótkometrażowych z lat 
1973–1974) oraz Samoidentyfikacja (1980) – performans 
wykorzystujący nagie ciało artystki połączone z serią 
fotomontaży. Jej prace były wystawiane w najważniejszych 
instytucjach sztuki na całym świecie. Ewa Partum mieszka 
w Berlinie.

Liliana Piskorska 
(Polska)
Liliana Piskorska (ur. 1988) jest artystką wizualną, doktorą 
sztuk pięknych, absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2017 obroniła 
pracę doktorską Pragnienie kontaktu na toruńskim Wydziale 
Sztuk Pięknych (promotorka Elżbieta Jabłońska). Od 2013 
jest członkinią Grupy nad Wisłą. Piskorska jest finalistką 
Forecast Forum w Haus der Kulturen der Welt w Berlinie 
w 2017, laureatką Nagrody Publiczności „Spojrzenia” 
Deutsche Bank (2019). W swojej działalności artystycznej 
analizuje problematykę społeczną z perspektywy radykalnej 
wrażliwości, zakorzenionej w praktyce i teorii feministyczno-
queerowej i feministyczno-posthumanistycznej. Ważnym 
elementem jej działań są kwestie tożsamości grupowej, 
pamięci zbiorowej, konstrukcji prawa oraz sposoby 
budowania wyobrażonych wspólnot.

Agnieszka Polska 
(Polska)
Agnieszka Polska (ur. 1985) sytuuje swoje komputerowe 
prace medialne w złożonej relacji między językiem, nauką 
i historią, wykorzystując je do skupienia się na indywidualnej 
i społecznej odpowiedzialności. W swej twórczości opisuje 
obezwładniającą niejednoznaczność etyczną naszych 
czasów za pomocą środków poetyckich. Interesują 
ją również relacje między jednostką a jej otoczeniem, 
które analizuje poprzez bezustanne przesuwanie narracji 
w różnych skalach. Punktem wyjścia jej melancholijnych 
podróży może być mechanika kwantowa, kobiece usta 
lub niedoskonały i kruchy artefakt, natomiast elementem 
końcowym bywa przerażająca katastrofa w kosmicznej skali. 
Wiele jej prac bada różne procesy wpływu, legitymizacji 
lub wykluczenia w obszarze języka, świadomości i historii. 
Do opisu tych procesów celowo wykorzystuje wpływające 
na mózg widza bodźce wizualne i akustyczne. Agnieszka 
Polska jest laureatką niemieckiej nagrody Nationalgalerie 
(2017), uczestniczyła również w pokazie głównym 57. 
Biennale w Wenecji, którego kuratorem była Christine Macel.

Pomarańczowa Alternatywa 
(Polska)
Pomarańczowa Alternatywa to polski ruch podziemny, który 
został założony w latach 80. XX wieku we Wrocławiu przez 
Waldemara „Majora” Fydrycha. Jego głównym celem było 
zaproponowanie alternatywnej formy sprzeciwu wobec 
reżimu autorytarnego, opartej na metodach pokojowego 
protestu szerszej grupy obywateli przy użyciu absurdalnych 
i bezsensownych elementów. Pomarańczowa Alternatywa 
jest postrzegana jako część szerszego ruchu NSZZ 
„Solidarność”, chociaż jednym z głównym wątków jej 
działalności było parodiowanie „Solidarności”. Początkowo 
członkowie ruchu malowali graffiti krasnoludków na farbie 
używanej do zamalowywania antyrządowych haseł na 
ścianach budynków. W latach 1985–1990 Pomarańczowa 
Alternatywa zorganizowała ponad sześćdziesiąt akcji w kilku 
polskich miastach. Działalność ruchu została zawieszona 
w 1989, lecz reaktywacja nastąpiła w 2001 i od tego czasu 
PA działa na małą skalę.

Bogdanka Poznanović 
(Serbia)
Bogdanka Poznanović (ur. 1930, Begeč, zm. 2013, Nowy 
Sad) była artystką, której twórczość obejmowała tradycyjne 
i nowe media, malarstwo i mail art. Ukończyła malarstwo 
na Akademii Sztuk Pięknych w Belgradzie, była członkinią 
redakcji czasopism „Polja” i „Tribina mladih”. Otrzymała 
stypendium rządu włoskiego na 1969/1970, pozwalające 
jej mieszkać i pracować we Florencji i Rzymie, a w 1977 
– w Wenecji. Poznanović była przez wielu lat profesorem 
badań intermedialnych na Akademii Sztuk Pięknych 
w Nowym Sadzie.

Dmitri Prigov 
(Rosja)
Dmitri Prigov (ur. 1940, Moskwa, zm. 2007, Moskwa) 
był rosyjskim pisarzem, artystą i performerem. W 1965 
ukończył studia rzeźbiarskie w Moskiewskim Państwowym 
Artystyczno--Przemysłowym Uniwersytecie im. Stroganowa, 
a w 1971 rozpoczął twórczość pisarską, która obejmowała 
poezję, prozę, minidramaty i obiekty poetyckie. 
W późniejszej sztuce łączył działalność poety, realizatora 
dźwięku i grafika, wiążąc poezję z odczytem konceptualnym, 
performansem i instalacją. Prigov był ucieleśnieniem 
idei Gesamtkunstwerk w środowisku moskiewskiego 
konceptualizmu. W 1986 został na krótko uwięziony 
w szpitalu psychiatrycznym przez KGB w ramach kary za 
performans, w którym publicznie rozpowszechniał swój cykl 
utworów poetyckich Odezwa. W 1993 otrzymał Nagrodę 
Puszkina, a w 2002 Nagrodę Borysa Pasternaka. Jego teksty 
literackie zostały przetłumaczone na wiele języków i były 
prezentowane na wystawach na całym świecie.
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Pussy Riot 
(Rosja)
Pussy Riot to rosyjska feministyczna grupa punkowa 
założona w 2011 w Moskwie. W 2012 miała miejsce szeroko 
nagłoś- niona akcja, w czasie której członkinie Pussy Riot 
nielegalnie wtargnęły do Katedry Chrystusa Zbawiciela 
w Moskwie i zaimprowizowały koncert punkowy (Punk 
Prayer: Mother of God Drive Putin Away). Władze rosyjskie 
zaaresztowały wówczas trzy członkinie zespołu, z których 
dwie zostały skazane na dwa lata więzienia w obozie pracy. 
Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi w 2014 
członkinie Pussy Riot zostały pobite przez kozackich 
ochroniarzy podczas jednego ze swoich flashowych 
występowych. W 2018 cztery członkinie wbiegły na boisko 
podczas finałowego meczu Pucharu Świata w Piłce Nożnej 
w Moskwie. Ten wyczyn miał być hołdem dla Dmitri Prigova, 
rosyjskiego poety i artysty, zmarłego w 2007. Prigov 
używał postaci milicjanta jako głównego bohatera swojego 
najważniejszego cyklu poetyckiego, który miał kluczowy 
wpływ na estetykę moskiewskiego konceptualizmu. 
Do tej spuścizny odwoływały się członkinie Pussy Riot, 
kiedy wtargnęły na murawę w przebraniu współczesnych 
rosyjskich policjantek.

Lev Rubinstein 
(Rosja)
Lev Rubinstein (ur. 1947, Moskwa) jest poetą z kręgu 
moskiewskiego konceptualizmu. W 1971 ukończył filologię 
rosyjską na Wydziale Pedagogicznym Moskiewskiego 
Uniwersytetu Państwowego. Pracując jako bibliotekarz, 
zaczął używać kart katalogowych do pisania sekwencyjnych 
tekstów, określanych przez niego jako „gatunek hybrydowy”, 
który „ślizga się na obrzeżach gatunków i, jak małe lusterko, 
przelotnie odbija każdy z nich, lecz nie identyfikuje się 
z żadnym z nich”. Jego prace były rozpowszechniane 
w formie samizdatu i nielegalnych odczytów na nieoficjalnej 
scenie artystycznej w latach 60. i 70. XX wieku, a dopiero 
pod koniec lat 80. zostały wydane w większym nakładzie. 
Rubinstein, obecnie jeden z najbardziej znanych żyjących 
poetów rosyjskich, mieszka w Moskwie i jest krytykiem 
kulturalnym piszącym dla niezależnych mediów.

Gerhard Rühm 
(Austria/Niemcy)
Gerhard Rühm (ur.1930, Wiedeń) to pisarz, kompozytor 
i rysownik. Rühm jest absolwentem klasy fortepianu 
i kompozycji Uniwersytetu Muzyki i Sztuk Scenicznych 
w Wiedniu. Po ukończeniu studiów brał prywatne lekcje 
u twórcy metody komponowania wszystkimi dwunastoma 
nutami skali chromatycznej Josefa Matthiasa Hauera. 
Od początku lat 50. tworzy poezję dźwięku i słowa 
mówionego, poezję wizualną, fotomontaże, jest autorem 
także wielu publikacji. Pod koniec lat 60. wziął udział 
w Libercu w programie radiowym Semestr twórczości 
eksperymentalnej. Jest współzałożycielem (wraz 
z Friedrichem Achleitnerem, H. C. Artmannem, Konradem 
Bayerem i Oswaldem Wienerem) Grupy Wiedeńskiej, 
jak również wydawcą antologii pod tym samym tytułem. 
W latach 1972–1996 był profesorem w Wyższej Szkole Sztuk 
Pięknych w Hamburgu, a w latach 1978–1982 prezesem 
Stowarzyszenia Autorów w Grazu. Prace Rühma łączą 
w sobie elementy muzyki, literatury, gestykulacji oraz sztuki 
wizualnej. Jego dzieła są wspaniałymi przykładami Nowych 
Słuchowisk i Sztuki Akustycznej. 

Andrey Silvestrov 
(Rosja)
Andrey Silvestrov (ur. 1972, Moskwa) jest reżyserem 
i producentem filmowym. Ukończył studia w zakresie 
historii sztuki na Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie 
Humanistycznym (RGGU), a także uczył się sztuki 
filmowej pod okiem reżysera filmowego i teatralnego 
Borysa Jukananowa. Jest autorem ponad dwudziestu 
filmów krótkometrażowych i projektów wideo. Jego prace 
były pokazywane na wielu festiwalach, m.in. w Wenecji, 
Rotterdamie, Rzymie i na Berlinale. Silvestrov jest także 
dyrektorem założonego przez siebie Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego w Kańsku (Syberia). Od 2010 
współpracuje z Yuri Leidermanem przy realizacji 
performansu filmowego Birmingham Ornament.

Mladen Stilinović 
(Chorwacja)
Mladen Stilinović (ur. 1947, Belgrad, zm. 2016, Pula) był artystą 
konceptualnym, którego prace koncentrowały się na języku 
polityki i jej odbiciu w sztuce i życiu codziennym. W latach 
1969–1976 pracował z filmem eksperymentalnym, a od 1975 
do 1979 był członkiem Grupy Sześciu Autorów w Zagrzebiu. 
Jego twórczość obejmuje rysunki, kolaże, fotografie, książki 
artystyczne, obrazy, instalacje, akcje, filmy i sztukę wideo. 
Prace eksplorują obszar znaków artystycznych i mowy, 
dekodując werbalne i wizualne klisze oraz oddzielając język od 
powszechnych idei i konotacji politycznych.
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Gabriele Stötzer 
(Niemcy)
Gabriele Stötzer (ur. 1953, Emleben, NRD) jest niemiecką 
pisarką, artystką i aktorką. Najpierw kształciła się jako 
technik medyczny w Erfurcie, po czym rozpoczęła 
studia pedagogiczne. W 1976 brała udział w protestach 
przeciwko wypędzeniu kompozytora Wolfa Biermanna, za 
co została wydalona z uczelni i zaaresztowana. Skazana 
na rok więzienia, po wyjściu na wolność zaczęła pracować 
jako artystka, zarówno indywidualnie, jak i jako członkini 
założonej w 1984 grupy Erfurt. Komponowała muzykę, 
pracowała z tkaninami, pisała wiersze i prozę, wystawiała 
performansy i pokazy mody, prowadziła prywatną galerię 
i realizowała filmy na taś- mie Super 8. Obecnie Gabriele 
Stötzer koncentruje się na pracy dydaktycznej i pisarstwie. 

László Szalma 
(Serbia)
László Szalma (ur.1948, Subotica) jest artystą i grafikiem. 
Ukończył studia graficzne w Suboticy. W 1968 był 
współzałożycielem grupy Bosch+Bosch i uczestniczył 
we wszystkich jej wystawach do 1975. Jego działalność 
artystyczna obejmowała akcje i projekty graficzne, 
eksperymentował również z kolażami. W 1980 Szalma 
dołączył do grupy artystycznej Q w Suboticy. Regularnie 
uczestniczy w letniej szkole w Zalaegerszeg. Współpracował 
również z artystami z węgierskiego miasta Csurgó. Od lat 
70. Szalma współpracuje jako grafik i felietonista z kilkoma 
magazynami z obszaru byłej Jugosławii. 

Tamás Szentjóby 
(Węgry)
Tamás Szentjóby (ur. 1944, Fót, Węgry) jest poetą i autorem 
happeningów. Znany jest również pod pseudonimami: 
Tamás St. Auby, Stjauby, Emmy (Emily) Grant, St. Aubsky, T. 
Taub, St. Turba. Jest przedstawicielem jednego z najbardziej 
radykalnych skrzydeł w węgierskiej neoawangardzie. 
W latach 60. porzucił poezję metafizyczną na rzecz 
happeningów i akcji. Wraz z Gáborem Altorjayem zrealizował 
pierwszy węgierski happening Obiad (in memoriam Batu-
chan), który odbył się 25 czerwca 1966. W tamtym okresie 
tworzył także obiekty intermedialne, poezję konkretną 
i wizualną. W 1968 Szentjóby założył Międzynarodową 
Równoległą Unię Telekomunikacji (IPUT), za pośrednictwem 
której, jako szef organizacji, realizował część swoich działań.

Bálint Szombathy 
(Węgry)
Bálint Szombathy (ur. 1950, Paćir, Serbia) to artysta 
wizualny, twórca performansów i teoretyk produkcji 
nomadycznych i hybrydowych. W jego twórczości równie 
ważne jest każde medium. Na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesięciu lat był autorem m.in. performansów 
skupionych na interwencji, prac mail artowych, poezji 
wizualnej, obiektów i instalacji. Szombathy jest znany ze 
swoich semiologicznych fotoperformansów oraz praktyki 
fizycznego rozszerzania wierszy w celu zakłócenia 
funkcjonowania przestrzeni miejskiej. W latach 70. był 
współzałożycielem i siłą napędową grupy Bosch+Bosch. 
Mieszka i pracuje w Budapeszcie.

Slobodan Tišma 
(Serbia)
Slobodan Tišma (ur. 1946, Stara Pazova) jest poetą, 
pisarzem i muzykiem. Studiował literaturę w Nowym 
Sadzie i Belgradzie. Do połowy lat 70. zajmował się sztuką 
konceptualną. Był członkiem grup KôD (KOD) oraz pracował 
jako redaktor w ważnych czasopismach młodzieżowych: 
„Index”, „Polja” oraz „Tribina mladih”. Od końca lat 70. 
i w latach 80. grał muzykę rockową w zespołach Luna i La 
Strada. Opublikował dziewięć zbiorów poezji i książek, 
otrzymał szereg ważnych krajowych nagród literackich. 
Jego utwory zostały przetłumaczone na kilka języków. 
Jest członkiem Serbskiego PEN Clubu, a od lat 90. wygłasza 
odczyty i realizuje performansy poetyckie na różnych 
festiwalach poetyckich. Mieszka w Nowym Sadzie.

Raša Todosijević 
(Serbia)
Raša Todosijević (ur. 1945, Belgrad) jest malarzem, 
rzeźbiarzem i pisarzem. W 1969 ukończył malarstwo na 
Akademii Sztuk Pięknych w Belgradzie. Na początku lat 70. 
należał do grupy artystów skupionych wokół Belgradzkiego 
Centrum Studenckiego, którzy opracowali nową formę 
ekspresji artystycznej, nazwaną później nova umjetnička 
praksa („nowa praktyka artystyczna”). Todosijević tworzy 
instalacje, performansy, filmy, obrazy, rzeźby, a także 
obiekty wykonane z różnych, często kontrastowych 
materiałów organicznych i nieorganicznych: chleba, ryb, 
gumowych roślin, błota, gipsu, wody, metalu, znalezionych 
przedmiotów, tranzystorów itp. W swoich performansach 
prezentuje zachowania totalitarne oparte na relacji ofiara – 
kat, lekceważąc filozoficzne i teoretyczne pytania dotyczące 
definicji sztuki, na przykład pytając w kółko: „Was ist 
Kunst?”, czyli: „Czym jest sztuka?” w jednym z filmów.

Jaromír Typlt 
(Czechy)
Jaromír Typlt (ur. 1973, Nová Paka) jest poetą i historykiem 
sztuki. Ukończył Wydział Sztuki Uniwersytetu Karola 
w Pradze. Obecnie poświęca się organizowaniu wystaw 
sztuki progresywnej i fotografii. Typlt opublikował kilka 
zbiorów wierszy oraz książki beletrystyczne. Około 1999 
zaczął eksperymentować z włączaniem słowa pisanego 
do innych form sztuki, takich jak książki artystyczne, 
przedstawienia sceniczne, nagrania audio i filmy 
krótkometrażowe. Jako historyk sztuki interesuje się 
przede wszystkim art brut. Wzmocnił formę tak zwanego 
„zmutowanego odczytu autorskiego” poprzez wykorzystanie 
nagranych głosów, rytmu języka i znalezionych przedmiotów 
oraz wprowadzenie akcji scenicznej w przestrzeni. 
W ostatnich latach we współpracy z innymi artystami 
koncentruje się na tworzeniu książek-obiektów. 
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Jiří Valoch 
(Czechy)
Jiří Valoch (ur. 1946, Brno) jest teoretykiem sztuki, 
kuratorem, artystą i poetą. Valoch studiował filologię 
czeską, niemiecką oraz estetykę na Wydziale Filozofii 
Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Pracę magisterską 
poświęcił rozwojowi i typologii poezji wizualnej i fonicznej. 
Valoch tworzy poezję wizualną od 1963. Pod koniec lat 60. 
jego twórczość uległa transformacji, zgodnie z kierunkiem 
rozwoju poezji konkretnej i sztuki konceptualnej. W latach 
1972–2001 pracował jako teoretyk i kurator w Domu 
Sztuki w Brnie (Dům umění města Brna), gdzie organizował 
wystawy najważniejszych przedstawicieli sztuki czeskiej 
(V. Boštík, M. Knížák i in.). Na początku lat 70. brał udział 
w organizacji nieformalnych wystaw w różnych miejscach 
w Czechosłowacji.

Honza Zamojski 
(Polska)
Honza Zamojski (ur. 1981) jest absolwentem Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu. Jest artystą, projektantem 
i wydawcą książek, który w swojej praktyce sięga po 
rozmaite media: od rysunku, przez rzeźby rysunkowe, 
aż po infografiki ze świata korporacji czy poezję. 
Ta różnorodność odzwierciedla spektrum zainteresowań 
artysty – ich fundamentem jest utopijna chęć 
uporządkowania i zrozumienia otaczającego świata. Tym, 
co spaja pozornie odległe elementy prac Zamojskiego, 
są prostota form, humor oraz dystans do siebie samego. 
Jest autorem kilkunastu książek oraz cyklu wykładów How 
it’s made, prezentowanego m.in. w Centrum Pompidou, 
MoMA Library czy Printed Matter New York. Mieszka 
i pracuje w Poznaniu.
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