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ŻYCIE WEWNĘTRZNE SZTUKI
Magdalena Ujma

W ostatnich latach niewiele się mówi o młodej sztuce. Poszukiwanie oznak nowej wspólnoty, nowego spojrzenia, a może 
nawet (choćby i nieśmiałego) buntu, przestało pobudzać do dyskusji. Nie ma już tych emocji, jakie panowały w początkach 
XXI wieku, gdy wystawy mające wyłonić nowych twórców, którzy za chwilę zdetronizują stare gwiazdy, wywoływały 
gorące dyskusje. Tymczasem, gdy rozejrzeć się po polskiej scenie, wciąż organizuje się bardzo wiele wydarzeń z kręgu sztuki 
najmłodszej.  

Należy do nich szczeciński „Przeciąg”, mający w tym roku trzecią edycję. Kryteria, jakie postawiono przed artystami,                       
są proste: wysoka jakość pracy, poruszanie aktualnych problemów i wiek do 35 lat. Zgłosiło się aż sto pięćdziesiąt osób.                       
Są to absolwenci i studenci szkół artystycznych, ze Szczecina, Poznania, Wrocławia, Gdańska, a także z Łodzi, Krakowa, 
Warszawy, Lublina. Zgłaszali się dwudziestoparolatkowie, ludzie naprawdę młodzi, którzy wiedzą czego chcą i są już często 
interesującymi artystami. Tegoroczny „Przeciąg” nie świadczy przy tym o jakiejś artystycznej rewolucji, której by się 
oczekiwało od młodych. Ukazuje raczej zmianę stopniową, pełzającą. Mamy sporo wyróżniających się osobowości, którym 
nie w smak bycie kopią artystów opromienionych sukcesem, nie ma małych Sasnalów, Mateckich, Baś Bańd czy Ziółkow-
skich. Młodzi ludzie nie tylko posiedli wiedzę na temat mechanizmów świata sztuki, ale ta świadomość ich nie krępuje. 
Robią swoje.

Tegoroczny „Przeciąg” pokazuje dobrze przemyślane i uzasadnione propozycje. Artyści dużo wiedzą o historii sztuki 
najnowszej, co więcej – aktywnie ją przeżywają, przejmują schedę. Aurelia Nowak pokazuje Chillout Room, który wygląda 
jak typowa minimalistyczna i nudna rzeźba. Jednak artystka odwołuje się nieoczekiwanie do włoskiego futuryzmu,                      
do Luigiego Russolo i jego tworzenia muzyki z hałasu. Skromna drewniana skrzynia pomalowana na biało jest rekonstruk-
cją intonarumori; machin, które miały stać się poprzedniczkami współczesnych syntezatorów. Artystka jednak nie była
perfekcyjnie wierna pierwowzorowi: skrzynię pozbawiła jednej struny, przez co zamilkła. Jak komentuje: Replika intonaru-
mori zmienia się w pustą formę, przywodzącą na myśl niegdysiejsze utopie awangardy. Prosty gest, mocne, aktualne 
znaczenie. Mnie jednak bardziej interesuje odniesienie się do historii, która awangardę uciszyła. Wszystkie intonatory 
hałasu zostały zniszczone w czasie wojny. To przecież historia pozbawiła awangardę wiary w utopię

Agnieszka Popek-Banach i Kamil Banach zdołali pokazać nowe, złowieszcze znaczenia wiersza Lokomotywa znanego każ- 
demu dziecku w Polsce. Jego autor, Julian Tuwim był z pochodzenia Żydem, a wiersz stworzył rok przed wojną, w 1938 roku. 
Para artystów wiersz odczytała jako wizję nadchodzącego nazizmu. Dokonali przy okazji nadużycia: w ich interpretacji 
 





ważniejsze jest nie to, co towarzyszyło Tuwimowi, gdy pisał wiersz, lecz to, co nastąpiło później. W czasie wojny tożsamość 
żydowska zwyciężyła nad genialnym poetą, odnowicielem języka polskiego. A przecież jego wiersz nawiązywał do awan- 
gardowego zachwytu nad maszynami i nowoczesnością. Właśnie o tym mówi praca dwojga artystów: wojna odcisnęła się 
przemocą poprzez rasowe odczytywanie tożsamości, a fascynacja rozwojem techniki odbiła się nie tylko w awangardzie, 
ale i w nazizmie. W interpretacji Agnieszki Popek-Banach i Kamila Banacha Lokomotywa traci niewinność. 

Michał Bugalski i Mariusz Kiszka w wideoinstalacji I have nothing to say / and I’m saying it powołują się na eksperyment 
Johna Cage’a. Amerykański artysta w 1948 roku zamknął się w komorze eliminującej wszelkie dźwięki – pragnął usłyszeć 
ciszę. Usłyszał jednak dwa rodzaje odgłosów: wysokie i niskie. Szum systemu nerwowego i krwioobiegu. Wyobrażam 
sobie, że na czas doświadczenia Cage wstrzymał oddech i mruganie powiekami. Bugalski i Kiszka starali się stworzyć 
wizualny ekwiwalent ciszy. Świadomi, że nie da jej się usłyszeć, pokazali doświadczenie, które skończyło się porażką. 
Starali się znaleźć obrazy, które mogłyby poruszyć wyobraźnię i wrażliwość odbiorcy. Dźwięki przełożone na obrazy, czy 
rzeczywiście obrazy są wyobrażeniem ciszy? A nie po prostu jednokolorowa płaszczyzna?  

Oprawione w drewniane ramki obrazki Mileny Korolczuk przywołują na myśl Czarny kwadrat Malewicza – ikonę sztuki 
awangardowej i jedną z pierwszych abstrakcji. Jakie jest zaskoczenie, gdy przyjrzy się pracom z bliska. Jak przyznaje 
artystka, to są zdjęcia zrobione w parku po zapadnięciu zmroku. Jej cykl poświęcony jest zatem czerni. Staje się ona 
ciemnością, która niczym zasłona zakrywa świat widzialny. Nie jest to jednak malarstwo abstrakcyjne, czerń okazuje się 
coś zakrywać. Jest zasłoną prześwitującą, gdy uważnie się przyjrzeć, to można dostrzec rozmaite sfotografowane scenki. 
Pojawiają się młodzi ludzie, gdzieś na Wschodzie Polski i nagle robi się reportaż socjologiczny. Już nie rozważamy 
zagadnień typu „awangarda dzisiaj”, lecz pytamy dlaczego w ogóle ukrywają się w parku i piją alkohol. Autorka wyznaje: 
ciemność parku pozwala im się ukryć i stwarza chwilowe poczucie uwolnienia.

Do wrażliwości odbiorcy i pamięci obrazów odwołuje się kolejna grupa prac. Seria Black Sun Dariusza Zatoki ma – według 
autora – oddawać to, co niejasne w psychice człowieka i jego seksualności. Autor, stosując zabiegi rodem z surrealizmu, 
tworzy obrazy z lekkim tylko przesunięciem wobec życia na jawie, ale poprzez dodanie szczegółu, zmianę rodzaju 
oświetlenia, scenerii, pokazuje dziwaczną twarz rzeczywistości. Młody mężczyzna z sekatorem o zmroku. Kobieta bez 
twarzy we wściekłej bieli zamiast ciasta na pierogi wałkuje coś dziwnego, organicznego: włosy? Bańkę powietrza? Zatoka 
deklaruje, że zajmuje się stanami niemożności wykonywania niektórych rzeczy. Tematem jego prac jest nadmiar przeczuć.
Sam tytuł stanowi zapożyczenie z poematu Gerarda de Nervala, El Desdichado, który poddała analizie Julia Kristeva,  





badając sposoby przejawiania się melancholii w sztuce i biogra�ach artystów. Bohaterem Black Sun jest światło niemożli-
we. Dwie fotogra�e zanurzone są w białym oślepiającym świetle, a jedno – w mroku. 

Dwie animacje Pauliny Sadowskiej stylistycznie łączą się z zabiegiem stosowanym przez równie młodą, a już uznaną 
artystkę Agnieszkę Polską. To czarno-białe �lmy powstałe z kolaży fotogra�i, w wypadku pracy Wonder Wonder Land są              
to zdjęcia z początku XX wieku lub starsze. Mają urok kiczowatych pocztówek, które stanowiły przecież niewyczerpane 
źródło natchnienia dla surrealistów. Artystka tworzy obrazy słodkie, uwodzicielskie i dające nastrój spotęgowanej dziwno-
ści. Pojawia się park, śpiąca kobieta, widzowie wchodzą w jej sen. Wiodące tematy to natura, związki ludzi ze zwierzętami 
i roślinami, granice realności i możliwości naszych zmysłów. W Daytime artystka zajmuje się samą naturą, bez obecności 
ludzkiej. Melodyjna muzyka, minimalna akcja – po prostu latające pyłki; wszystko to tworzy usypiające obrazy, które 
niepokoją. Dlaczego obrazy roślin są czarno-białe? Skąd takie możliwości maleńkich pyłków? Artystka ma się odnosić             
do kultur rolniczych. Dla mnie ważniejsze jest, że te prace budzą wrażliwość, przywracają sens poczuciu piękna, które ma 
rację bytu we współczesnej sztuce o ile jest niepokojące.

Podobne odwołania i do „starych mistrzów” (w tym wypadku mistrzyń), i do pierwotnych mitów, a także bazowanie              
na szamanizmie, magii, mitologii, zakorzenienie sztuki w przeżywaniu, empatii, we własnym ciele, daje się odnaleźć               
w realizacjach laureatki Grand Prix – Justyny Górowskiej. Jej prace są zapisami performance`ów, które znaczą etapy              
na drodze zdobywania wiedzy i doświadczenia. Praca Mandragora – korzeń uczłowieczony – bazuje na micie związanym               
z rośliną. Jak zauważa Roman Lewandowski, artystka pragnie ożywić mity. Poszukuje pradawnej jedności, kiedy człowiek 
nie był oddzielony od świata, poszukuje sakralności. Stąd wykorzystywanie własnej cielesności, stąd ponawiane próby 
stawania się inną materią. Górowska w �lmie Iris i Reks bawi się z psami, które spijają mleko z jej ust. W innej pracy, FW-JG, 
artystka ożywia zdjęcia Franceski Woodman, zdjęcia mówiące o nierealności istnienia, w których stara się połączyć                             
z innymi bytami: drzewami, wodą i piaskiem na plaży. 

Ewa Juszkiewicz na warsztat bierze autoportrety mistrzyń sztuki dawnej. Niektóre z nich są obrazami znanymi, jak 
autoportret Artemisii Gentileschi, wizerunki Sofonisby Anguissoli czy Elisabeth Vigée Lebrun. To, co namalowane, Ewa 
Juszkiewicz przerysowuje. Rysuje również staroświecką, ozdobną ramę otaczającą obrazy.  Dzieła wyglądają jak oryginały,
kojarząc się odlegle z czymś znajomym. Jednak inwencja artystki nie sprowadza się tylko do przerysowania, mody�kuje 
ona autoportrety, tak naprawdę pozbawia je twarzy. Dodaje a to ob�cie zamotany turban, a to jakiś koronkowy wir, a to 
bogactwo loków. Efekt jest piękny, niepokojący, dziwny, prawdziwie surrealistyczny. Wpisując się w postmodernistyczną





szkołę pracy na obrazach, artystka porusza także idee feministyczne: zadaje pytanie o pamięć o artystkach, o to, jak same 
się przedstawiały – i dlaczego właśnie w ten sposób. 

Jeśli idzie o dziwność, to doskonale jej poczucie wyraża Bartek Otocki. Jak deklaruje, interesuje go odkrywanie w obrazach 
tego, co znajduje się za warstwą bezpośrednio dostępnej widzialności. Stara się uchwycić obrazy innych światów i ich 
mieszkańców, a jego wizje są świadectwem ich dotknięcia, i to dosłownie – przedstawiają bowiem kontury i zarysy czegoś 
– ciał, dłoni, które dotykają jakby półprzezroczystej błony. Pojawia się znowu motyw prześwitywania, ale i przeczuwania, 
no i poznania poprzez dotyk. Artysta pokazuje jedynie zarysy tamtego świata, stąd wiele niewyraźnych kształtów                       
i rozmazanych konturów. Sam określa swoje malarstwo jako postwirtualne piękno i fotorealizm nierzeczywisty.

Prace Stefana Hanćkowiaka to krótkie animacje, w których pojawiają się ludziki z plasteliny.  Forma jak z �lmu dla dzieci               
w Spacequest i Śnie o Warszawie staje się opowieścią drogi, w której mowa jest o bolesnym zdobywaniu doświadczeń,             
by dotrzeć do tego, co najważniejsze w życiu. Z kolei Clap hands zawiera w sobie nawiązania do Nietschego i Buddy; artysta 
powołuje się na buddyjskie podejście do śmierci. 

W nurt odwołujący się do surrealizmu wpisują się także obiekty. Na „Przeciągu” znajdą się AUDIK Tomasza Koszewnika 
Niewiedza Małgorzaty Szymankiewicz. Praca Koszewnika ma wiele wspólnego z audioartem. Sylwetka z powyginanego 
drutu kojarzy się z psem lub – jak sugeruje autor – z opadającym z sił człowiekiem. Zamiast głowy do dziwnej, tymczaso-
wej konstrukcji przymocowana jest zniszczona stara membrana głośnika. Ona z kolei podłączona jest do wzmacniacza. 
Wzmacniacz jest włączony, co wprawia membranę w wibracje i daje dźwięk charczenia, jakby pies czy człowiek warczał lub 
rzęził. Ta praca jest kpiną z samej siebie, a jednocześnie wzbudza niepokój. 

Także Niewiedzę Małgorzaty Szymankiewicz można potraktować jako kpinę, ale bardziej intelektualną. Jest to właściwie 
zdystansowanie się artystki od reguł tworzenia, bo wykorzystała metry stolarskie. Metry stają się swobodnie użytym 
materiałem. Odrzucenie miar i proporcji nie skutkuje chaosem, obiekt jest wykonany z poczuciem dyscypliny i tego,                  
że „mniej znaczy więcej”. Niesie spore wartości estetyczne. Bardziej niż pochwała niewiedzy dla mnie to pochwała instynk-
tu artystycznego i swobodnego korzystania z różnych reguł tworzenia dobrej sztuki. W swoim malarstwie Małgorzata 
Szymankiewicz również zachowuje dyscyplinę. W obrazach z serii Black Hole pracuje nad tym, by dotrzeć do minimum 
materii malarskiej, by zrozumieć czym ona jest i w którym momencie obraz staje się obrazem. Najprostszymi środkami, 
plamami czerni stara się także tworzyć iluzję przestrzenności, światła. Według Michała Suchory (powołującego się                        





na Wittgensteina), badając niedoskonałości ludzkiego wzroku, artystce udaje się ulokować pomiędzy prawdą a pozorem. 

Bartek Kokosiński też interesuje się czernią. W instalacji złożonej z sześciu obrazów, w tym Obrazu pożerającego wypadek 
samochodowy, prace wyglądają – według artysty – jak nadszarpnięte czasem niegdyś idealne przykłady dzieł awangardo-
wych. Teraz ma się wrażenie, jakby pochłaniane były przez zwykłe, rzeczywiste przedmioty. Tak samo jak u Szymankiewicz 
pojawia się rozważanie granic percepcji i szczeliny pomiędzy pozorem a prawdą. Kokosiński oferuje obrazy mocne, bogate. 
Mówi rzecz jasna także o wyczerpaniu malarstwa, malarstwu po malarstwie. Co do czerni, to jest ona u niego brakiem 
widzialności, ciemnością. Czerń przykrywa to, co jest w środku obrazu. Bardzo ciekawy wydaje się także wątek agresji 
stanowiącej motor procesu twórczego. 

Aleksandra Ignasiak jest malarką i to widać w akcji, którą prowadzi w Łodzi. Akcja kałuże łączy w sobie podejście artystycz-
ne i społeczne, wrażliwość na ładne widoki, kolory, faktury i na biedę, sytuację miasta z jego mieszkańcami. Jak sama 
pisała: „Nie mam już siły narzekać – działam!  Wiadomo, jak jest w Łodzi, ciągle to samo: szaro, brudno, bieda i zaniedbanie 
wyziera z każdego kąta. Miasto umiera.” Co z tym może zrobić malarz? Artystka pisze: „Brzydota może stać się inspirująca 
dla malarza.” Artystka barwi kałuże na piękne ostre barwy, róże, błękity. Miasto staje się wielkim obrazem. Aleksandra 
Ignasiak prowadzi prywatne naprawianie w odpowiedzi na bezradność polityków. 

Inną społeczną akcję proponuje Karolina Breguła. Tłumaczenie sztuki to chyba jedyna praca na „Przeciągu”, która wyniknęła 
z myślenia o instytucjach i o tym, dla kogo tak naprawdę sztuka jest tworzona, kto dokonuje jej interpretacji, do kogo owa 
interpretacja dociera. Artystka nie przejawia intencji uderzenia w artystyczną grupę trzymającą władzę. Pragnie tylko 
wprowadzić zamęt na rynku informacji, odhermetyzować język instytucji artystycznych. Jej Biuro Tłumaczeń Sztuki 
współpracuje z grupą ludzi wywodzących się z kręgów zajmujących się profesjonalnie sztuką, jak i amatorów. Tłumaczą oni 
dzieła na zamówienie, proponują inne od ustalonych interpretacje, używają potocznego języka. To działanie po pierwsze 
ośmiela zwykłych widzów do własnych interpretacji, pokazuje, że dzieło sztuki jest otwarte. Po drugie, rewiduje i odświeża 
sposób wypowiadania się profesjonalistów, przypomina instytucjom o potrzebie docierania do szerszych grup publiczno-
ści. Z drugiej strony każe zastanowić się czy mówienie prostym językiem o sztuce jest w ogóle możliwe. 

Eksplorowanie prywatności nie cieszyło się powodzeniem wśród uczestników „Przeciągu”. Jedynie Małgorzata Goliszewska 
w �lmie Ubierz mnie oparła się na wątku rodzinnym. W swej ciepłej i zabawnej pracy, zdołała pokazać kon�ikt pokoleń                      
i właściwie już rytualne żalenie się mam i babć na córki i wnuczki „dziecko, jak ty wyglądasz!” Do krytycznej tyrady na temat 





niechlujnego wyglądu autorki dołączył też jej tato oraz koleżanki i koledzy. W eksperymencie, by odziać się wedle 
upodobań bliskich, artystka pokazuje jak zmienną rzeczą są gusty i jak w sieci oczekiwań innych ludzi gubi się osobowość 
jednostki. Więzi stają się więzieniem. 

Ciekawe w Makatkach Pawła Matyszewskiego jest to, że artysta posłużył się „klasycznym” motywem sztuki kobiet.                  
Są to przysłowia i ilustrujące je stosowne obrazki w mocno kiczowatej, dekoracyjnej formie. Wyhaftowane na płótnie 
różnią się od tradycyjnych makatek tym, że haft został wykonany białą nicią, przez co jest mało widoczny w stosunku           
do tła. Artysta posłużył się świadomie formą i słownictwem, kojarzącymi się z domem, poczuciem bezpieczeństwa, 
sytością, ale i rozleniwieniem. Haftowanie zlecił kobietom z rodziny: mamie, babciom, ciotkom. Dodatkowo scenki 
ilustrujące przysłowia „Miłość i zgoda domu ozdoba” czy „Zimna woda zdrowia doda” są nieco inne niż tradycyjne. Dwóch 
chłopców trzyma się za rączkę, dwie główki wystają z jakiejś topieli wodnej. Jak piszą krytycy, artysta wziął na warsztat 
sprawy, których się nie ujawnia poza domem. Stąd biel – która w wypadku prac Matyszewskiego pełni rolę… czerni: 
zasłania. Jest ciszą. 

Do ciała odnosi się także Anna Bera. Jej Stworzenia to zestaw ubrań: spodni, bluzki i majtek; eleganckich, uszytych                     
z wykwintnej satyny w kolorze beżu. Tkanina została nadrukowana zdjęciami ludzkiej skóry. Zamiast ocelota mamy tutaj 
włoski, szramy, wypryski. Artystka pisze: nadruki dają dziwnie obrzydzający efekt. Ta praca, mówiąc o cielesności, seksual-
ności, prywatności, niewątpliwie nawiązuje do sztuki krytycznej z lat wcześniejszych. Jednocześnie jest w niej nowe 
podejście. Po pierwsze moda, po drugie ekologia, po trzecie – kryminały. No i jeszcze religia czy mitologia przywołujące 
bohaterów, którzy zginęli męczeńską śmiercią przez obdarcie ze skóry. Inspiracją dla artystki była moda, która proponuje 
nadruki we wzory zwierzęce, a beż jest jednym z najbardziej topowych kolorów od kilku sezonów. Jednak ta kpina                     
z pompatyczności mody jednocześnie dochodzi do treści ekologicznych. Nagle nadruk wzoru zdjętego z ciała człowieka 
staje się czymś obrzydliwym, czujemy się jak kanibale, którzy podziwiają wyprawioną skórę ludzką. Zdarta skóra to także 
popularny motyw opowieści o zabójcach-dewiantach, nieustannie obecny w popkulturze. 

Jaki jest zatem tegoroczny „Przeciąg”? Czy młoda sztuka ma receptę na zmianę sztuki? Jak się zachowuje w obliczu kryzysu, 
masowych protestów młodych ludzi na całym świecie, bankructwa kapitalizmu? Na „Przeciągu” młoda sztuka jest pociąga-
jąca, inspiruje się awangardą i antropologią, jest uwodzicielska, tajemnicza, myli pozorami. Tym, co przyciąga jej uwagę, 
są światy wewnętrzne i historia sztuki. 

Światy zewnętrzne muszą poczekać. 



Mandragora – korzeń uczłowieczony

Instalacja
Obiekt: 70x70x150 cm 
Wideo: mov 
2010/2011

W ciągle kontynuowanym cyklu prac wideo pt. Mandragora Justyna Górowska rejestruje prowadzo-
ne przez siebie studia antropologiczne i performances, w których zajmuje się dekonstrukcją �gury 
mandragory, interpretowanej jako roślina o znaczeniu leczniczym, magicznym, mitologicznym                
i eschatologicznym. Artystka, która w rezultacie wielomiesięcznych studiów oraz skądinąd 
„szamańskich” praktyk pośrednio utożsamia się z jej symboliką oraz organicznością, rekonstruuje 
przed odbiorcą niewinną i utraconą wizję świata. Jest to najwyraźniej kosmos, w którym człowiek, 
fauna i �ora stanowią jeden wspólny ekosystem i posiadają – podobnie jak w twórczości Josefa 
Beuysa – jedną wspólną (pan)świadomość. Można zatem powiedzieć za Gilles’em Delleuzem, 
którego zresztą przywołuje w swoich notatkach sama artystka, że ciało w jej realizacjach „nie jest 
(...) de�niowane poprzez konkretne organy zamknięte w funkcjonalną całość, ale poprzez afekty 
krążące w specy�cznie pojmowanym ‘ciele bez organów’, wyznaczonym przez najróżniejsze wpływy, 
jakim ono ulega i jakie samo generuje”.
                               

                                   Roman Lewandowski
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Iris i Reks

Wideo-performance
Format: avi
2009

Wideo jest efektem potrzeby wyrażenia intymnej relacji pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. Jest 
rejestracją spontanicznej zabawy, spijania mleka z ust, pomiędzy kobietą  a dwoma psami. Obraz jest 
swego rodzaju reinterpretacją mitu o Romulusie i Remusie - tutaj jednak role się odwracają. Tym razem  
to człowiek czule poi dwa psowate stworzenia.
              Justyna Górowska
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PAULINA SADOWSKA

Daytime

animacja
widescreen,  16:9
2011

Daytime to obraz natury w jej pierwotnym rozumieniu, jako miejsca urzekającego 
swym pięknem, a zarazem kryjącego tajemnicę. Idylla świetlistego dnia  potęgo-
wana jest przez snujące się i wylatujące spomiędzy roślin pyłki. Niczym babie lato 
unoszą się na wietrze, aż do momentu, w którym łączą się, tworząc transparent-
ną, falującą i żywą strukturę. Owa forma stanowi symboliczny obraz sił drzemią-
cych w naturze. I zgodnie z prawami nią rządzącymi przemierza ona las,                           
aż do momentu kiedy kończy swój żywot – znika wraz z mającym nadejść 
mrokiem nocy. 

W celu uzyskania nastroju wyciszenia narracja została sprowadzona             
do minimum i prowadzona jest przez ruch wzlatujących w powietrze 
pyłków. Ściszonej kolorystyce obrazów towarzyszą łagodne dźwięki utwo- 
ru na harfę autorstwa holenderskiej har�stki Anne van Schothorst.
 
Daytime został zainspirowany przez wierzenia rolniczych kultur pierwot-
nych, które dzieliły przekonanie, że każdy element natury posiada swój 
duchowy pierwiastek.





W
ys

ta
wa

 in
dy

wi
du

al
na

 w
  Zo

ni
e S

ztu
ki

 Ak
tu

al
ne

j Wonder wonder land

animacja
widescreen,  16:9
2010

 „Wonder Wonder Land” to podróż do świata snu, którym rządzą skrywane 
pragnienia, wspomnienia ludzi, miejsc i historii. Mieszając się z realnymi 
obrazami, tworzą nowe, niezrozumiałe historie. 
Niejasna narracja naśladuje tą, którą rządzą się ludzkie sny.  Również wybór 
monochromatycznej kolorystyki odtwarza tą, która jest najbardziej 
rozpowszechniona u większej części ludzkiej populacji.
Animacja jest obrazem zawiłości ludzkiej psychiki, rządzonej skrywanymi 
emocjami. Symbolizuje ją złożona forma parku - pięknej i zawiłej struktury, 
kryjącej w sobie ukryte przestrzenie. 
We śnie ludzki umysł kompiluje wspomnienia miejsc, ludzi i przedmiotów 
widzianych lub znanych tylko z opisu, zasłyszanych faktów. Przetwarzając 
je, ukazuje nasze lęki i marzenia. Pozwala przeżyć spełnienie w tych 
aspektach, które na jawie są niezaspokojone. 
Bohaterka �lmu w swoim śnie zakochuje się w jeleniu symbolizującym 
męską siłę i witalność. Poddając się uczuciu, kobieta rezygnuje z powrotu      
do rzeczywistości. Wyrzeka się swojej tożsamości i przyjmuje nową. W ten 
sposób staje się hybrydą – pół kobietą pół zwierzęciem. Ta przemiana, 
zainspirowana przedstawieniami pół ludzi pół zwierząt obecnymi w wielu 
mitologiach, symbolizuje również wewnętrzne przemiany, jakie determi-
nuje miłość do drugiej istoty.
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BARTEK OTOCKI

Bez tytułu 1

Akryl na płótnie
120 x120 cm
2011

Bez tytułu 2

Akryl na płycie MDF i krośnie
150 x 150 cm
2011

Staram się obrazować coś, co w kategoriach estetyki można by nazwać 
post-wirtualnym pięknem, a de�niując stylistykę prezentowanych prac             
- fotoralizmem nierzeczywistym. Jeżeli bowiem renesans dał nam wyko- 
nane na płótnie „okno na świat”, to moje prace są swego rodzaju wizjerem, 
przez który staram się zajrzeć w inną rzeczywistość. Spoglądanie to jest 
długotrwałym procesem, a odsłanianie tej rzeczywistości jest z konieczno-
ści fragmentaryczne, zamglone, rozmyte. Nie używam ciasnego kadrowa-
nia i rozmycia konturów dla zachowania tajemnicy, swoistej ochrony tego, 
co dane mi było zobaczyć. Dzieje się tak dlatego, że również dla mnie tamta 
rzeczywistość dostępna jest jedynie częściowo.
       
                               Bartek Otocki
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ANNA BERA
Stworzenie

Instalacja: tkanina, szkło, sklejka, re�ektory, lustra
3 elementy, ok. 60 x 60 x 160 cm
2010

Panterka i inne zwierzaki modne były w poprzednim sezonie. Ubrania              
i dodatki rodem z afrykańskiego buszu i południowoamerykańskiej dżungli 
pojawiły sie między innymi na jesienno-zimowych pokazach Valentino, 
Leonard, Blumarine, Donny Karan i Dsquared2. 
W tym sezonie modny jest styl naturalny - po prostu bądź sobą! Pozwól,           
by elegancka włoska satyna spowiła Twoje ciało cudzym ciałem!
Stworzenie jest prezentacją mini-kolekcji ubioru, gdzie po raz pierwszy            
w modzie pojawia się „motyw ludzki”. Desenie na tkaninach zostały 
zaprojektowane na wzór supermodnego motywu zwierzęcego. Zamiast 
wężowej skóry i lisiego futra wykorzystane zostały tu ludzka skóra i owło- 
sienie wyestetyzowane podobnie jak w przypadku zwierzęcych motywów.

Droga, którą przebyły zwierzęta, prowadząca od boskiej o�ary, a kończąca się 
na psim cmentarzu z jego klimatyczną muzyką, od sakralnego wyzwania               
do ekologicznego sentymentalizmu już jest dostatecznym wyrazem wulgary-
zacji samego statusu człowieka - co kolejny raz określa nieoczekiwaną współza-
leżność między nami.        
                      Baudillard 

                  







KAROLINA BREGUŁA
Tłumaczenie sztuki

Performance, wystąpienie w galerii rejestrowane kamerą wideo
format: dvd
2011

Performance Tłumaczenie sztuki to kontynuacja projektu internetowego 
Biuro tłumaczeń sztuki.
Biuro tłumaczeń sztuki jest agencją zajmującą sie interpretowaniem 
sztuki na zamówienie. Współpracuje z nim grupa tłumaczy składająca się 
z ludzi na co dzień działających w obrębie kultury oraz miłośników sztuki 
niezwiązanych z nią zawodowo. Tłumacze proponują interpertacje dzieł 
odbiegające od o�cjalnych, znanych z tekstów kuratorskich i autorskich.
Działanie biura ma przedstawiać każde dzieło sztuki jako nieukończoną 
formę, która otwarta na różne interpretacje, zaprasza odbiorcę do współ- 
tworzenia znaczeń.
Niechęć do współczesnej sztuki często spowodowana jest strachem przed 
zrozumieniem inaczej niż należy. Poprzez niestandardowe interpretacje, 
których nie wstydzą się często znani i szanowani tłumacze, projekt          
ma podważyć popularne myślenie, że dzieło ma tylko jedno prawidłowe 
znaczenie.
Poprzez dopuszczenie do głosu tłumaczy interpretujących nietradycyjnie 
Biuro tłumaczeń sztuki zamierza stworzyć zamęt na rymku informacji                
o znaczeniach prac współczesnych artystów, odhermetyzować język 
instytucji artystycznej.
                   





MICHAŁ BUGALSKI
MATEUSZ KISZKA

I have nothing to say / and I am saying it

wideo
2011

W 1948 roku John Cage przeprowadził eksperyment, którego zamiarem 
było usłyszenie ciszy. W tym celu zamyka się w kabinie antypogłosowej 
w laboratorium akustycznym Uniwersytetu Harvarda. W trakcie przeby-
wania w kabinie słyszy dwa rodzaje szumu: jeden o niskiej, drugi o wyso- 
kiej częstotliwości. Pracownik laboratorium tłumaczy mu, że wysoki dźwięk            
to system nerwowy, a niski to krew krążąca w żyłach. Po tym doświadczeniu Cage 
notuje: póki żyję, będą dźwięki. I będą trwać po mojej śmierci.
Naszą pracę dedykujemy ciszy.









Ubierz mnie

Wideo
Format: dvd
2011

Ponieważ bardzo często słyszę od bliskich mi osób, że jestem źle/ brzydko/ 
nieodpowiednio ubrana oraz że nie mogą na mnie patrzeć, postanowiłam 
umożliwić im zmianę tego. Podczas trwania projektu zostałam ubrana 
zgodnie z życzeniem i idealnymi wyobrażeniami o mnie przez moją mamę, 
babcię i przyjaciółkę. Każdego dnia rejestrowałam reakcję ludzi na mój strój 
oraz swoje własne odczucia. W �lmie chciałam ukazać moje specy�czne 
relacje rodzinne oraz skrawki mojego codziennego życia. Chcę znaleźć 
odpowiedź na pytanie, dlaczego mój strój tak bardzo nie podoba się tym 
ludziom i czy jego zmiana może faktycznie coś znaczyć dla nich. Zastana-
wiam się też, jaki jest wpływ tych relacji rodzinnych i mojej przeszłości            
na to jak teraz się ubieram. Jest to dla mnie bardzo interesujący ekspery-
ment. Najbardziej skupiałam się na relacji z osobą, która mnie ubiera                            
i na zmianie jej stosunku do mnie poprzez nowy strój. Chciałabym, aby ten 
projekt pomógł mi zrozumieć, jak wiele może zależeć od stroju i jak poprzez 
jego zmianę można zmienić również codzienne relacje z najbliższymi 
ludźmi. To jak widzą mnie moi najbliżsi i jak chcieliby mnie widzieć, ich 
akceptacja mojej osoby jest głównym tematem tego �lmu.
    Małgorzata Goliszewska

MAŁGORZATA GOLISZEWSKA





Clap hands

animacja poklatkowa (ciastoplasto)
czas trwania: 1 min 13 s
2010

Animacja Clap hands  opiera się na na słowach Nietzschego: „If we are all 
this fundamental one force that expresses itself in nature, our individual 
death realy does not mean much of anything."(Jeśli jesteśmy tą jedną 
podstawową siłą, która wyraża się w przyrodzie, nasza indywidualna 
śmierć naprawdę nie znaczy prawie nic.) Sampel ten pochodzi z wykładów 
Roberta Solomon i Kathleen Higgins - The Philosophy of Friedrich Nietzsche.
Założeniem artystycznym Clap hands było zmierzenie się z buddyjskim 
podejściem do śmierci: "Narodziny - śmierć. Bycie - niebycie. „Jeśli usuniesz 
to przekonanie będziesz wolny i nie będziesz miał w sobie strachu. Brak 
strachu to prawdziwy fundament bycia naprawdę szczęśliwym.”- cytat z �l- 
mu The Life of Buddha.
                                 Stefan Hanćkowiak





Sen o Warszawie

animacja poklatkowa (ciastoplasto)
czas trwania: 1 min 47s
2010

Animacja Sen o Warszawie jest próbą wyakcentowania iluzji umysłu, które 
przysłaniają nam terażniejszość. 
                                 Stefan Hanćkowiak

                   

Spacequest

animacja poklatkowa (ciastoplasto)
czas trwania: 2 min 48s
2011

Poszukiwanie szczęścia Stefana Hanćkowiaka to obrazy i animacje o świa- 
domie infantylizowanej formie, które dotykają  najważniejszego, uwzględ-
nianego także w konstytucjach, celu.  Ich bohaterów  na drodze poszukiwań 
spotykają  różne doświadczenia, ale nawet negatywne służą wyraźnemu 
określeniu tego, do czego dążą. 
                             Krzysztof  Żwirblis

                   

                   









Odszarzanie Łodzi – malarstwo przyziemne

instalacja: wideo + zdjęcia + malarstwo (pigmenty naturalne, 
łódzki bruk, asfalt, chodniki, kałuże, program wektorowy Corel 
draw, druk cyfrowy na płótnie) 
2011

Łódź – moje miasto. Szarzy ludzie, starość,  bieda, dziurawe ulice, syf, psie 
kupy na trawnikach, smród wylegający z kamienicznych bram, pijacy                       
i skundlone rodwajlery. Nie mam już siły narzekać –  działam. Brzydota 
może stać się piękna, a dla malarza inspirująca. Jestem malarzem... 
malarzem  przyziemnym...

ALEKSANDRA IGNASIAK









Bez tytułu

Ołówek na papierze
Cykl 6 rysunków o wymiarach: 42 x 59,4 cm 
2011

Praca stanowi moją interpretację autoportretów artystek, znanych z  hi- 
storii sztuki, takich jak Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola, 
Élisabeth-Louise Vigée Le Brun oraz Hortense Haudebourt-Lescot.
(..)zależało mi na zachowaniu klasycznej konwencji, chciałam, żeby rysunki 
te na pierwszy rzut oka wyglądały jak potencjalne oryginały, żeby ten 
zgrzyt nastąpił po chwili, kiedy okazuje się, że jednak nie wszystko jest             
na swoim miejscu i w porządku. Właśnie takie wizerunki mnie fascynują: 
odmienne, dziwne, nieidealne, odbiegające od normy.
(...)
Moim celem było również badanie zjawiska transgresji w sensie przekra-
czania norm estetycznych i kanonów obrazowania. Przede wszytkim inte- 
resuje mnie problem kobiecych przedstawień na przestrzeni wieków. 
Pytania jakie, sobie tu stawiam, dotyczą granic piękna i brzydoty. Co kryje 
się za kategorią piękna? Czym jest brzydota w sztuce i jakie reakcje 
wywołuje?
           Ewa Juszkiewicz

 

EWA JUSZKIEWICZ













Bez tytułu (instalacja malarska  złożona z obrazów bez 
tytułu oraz obrazu pożerającego wypadek samochodowy)

malarstwo olejne + technika własna
2011

Obraz pożerający wypadek samochodowy stanowi część cyklu „obrazów 
pożerających” motywy malarskie,  w których to realne przedmioty stają się 
kompozycją obrazu, z jednej strony manifestując trudność kolejnych 
nowatorskich przedstawień w klasycznym podziale na pejzaż, martwą 
naturę, scenę rodzajową itd. z drugiej strony są wynikiem podjęcia  wątku 
agresji obecnej w procesie twórczym (...)
Pozostałe wygięte oleje  w swojej napęczniałej i niejednoznacznej formie 
odnoszą się do „czegoś” nieokreślonego, ukrytego w ich wnętrzu, gdzie 
płótno staje się zakrywającym ciałem obrazu.
Prace mogą przywoływać zniszczone, nadszarpnięte czasem, a niegdyś 
perfekcyjne obrazy abstrakcyjne czy minimalistyczne.
Czerń manifestuje brak lub nadmiar przedstawień doprowadzający                
do ciemnej masy farby. Kolor poważny, sugerujący „profesjonalizm” jak                   
i świadczący o depresji lub braku witamin. (...)
      Bartosz Kokosiński









Bez tytułu

Odbitka fotogra�czna (ok. 70x70 cm)
Oprawa (drewno, szkło, passe-partout)
2010

Moje fotogra�e to rodzaj gry z widzem. To co z pozoru przypomina obrazy 
K. Malevicha jest w rzeczywistości cyklem odpowiednio oprawionych 
fotogra�i wykonanych w parku o zmroku. Próbuję zrewidować znaczenie 
czerni, która w tym wypadku staje się kamu�ażem. Jest rodzajem ucieczki 
przed widzialnością. 
Młodzi ludzie uwiecznieni w moich fotogra�ach to młodzież z miejscowości, 
z której pochodzę. Spędzają oni czas wolny, pijąc duże ilości alkoholu. 
Ciemność nocnego parku pozwala im się ukryć i stwarza chwilowe poczucie 
uwolnienia.
         Milena Korolczuk

 













Audik

obiekt audio (pręty stalowe, głośnik, wzmacniacz, kabel)
100x80x40cm
2011

Obiekt przedstawia istotę, jednak bez wskazania na jej pochodzenie. Forma 
nasuwa skojarzenia z psem wyścigowym lub opadającym z sił człowie- 
kiem. Jest jednak luźną wizualizacją wyobrażenia,którego źródłem był 
przede wszystkim dźwięk zniszczonego głośnika. Obiekt wykonany jest                   
z zespawanych prętów stalowych i głośnika wpiętego we wzmacniacz 
UNITRA. Niskie częstotliwości szumu wzmacniacza wyginają starą membra-
nę, wprowadzając jej elementy w wibrację, co skutkuje mecha- nicznym 
wytwarzaniem dźwięku
 





cykl Makatki: Miłość i zgoda domu ozdoba, Dobrego apetytu!,
Zimna woda zdrowia doda, Gdzie miłość tam zgoda

Haft na płótnie, gwoździe
ok. 53x68cm
2010/2011

Makatki Pawła Matyszewskiego sprawiają mi radość z dwóch powodów.        
Po pierwsze przywołują wspomnienia z dzieciństwa: ciepła buchającego              
z kuchni na fajerki, gotujących się kon�tur oraz zapachu suszących się 
grzybów i ziół. Po drugie są grą z osobą je oglądającą, ponieważ zapraszają 
do zobaczenia „innego wymiaru", artykułując rzeczywistość niewidzianą         
na co dzień, ponieważ uznajemy, że życie rodzinne to sfera prywatna. 
Makatki Pawła rede�niują tradycyjne pojmowanie małżeństwa, związku 
czy rodziny, pokazując relacje, które choć funkcjonują na co dzień, są nie- 
widoczne. Makatki choć „skromne", wpisują się w estetykę innych prac 
artysty, ponieważ emanuje z nich to, co u Pawła Matyszewskiego charakte-
rystyczne: skonceptualizowanie pracy, spokój formalny oraz niewidoczne 
na pierwszy rzut oka skupienie, którego doświadcza się podczas oglądania. 
Jeżeli jego prace „krzyczą", to spokojnym głosem. Analogicznie makatki, 
które nie narzucają swej treści, one ją po prostu uwidaczniają. 
              Anna Kozicka









Chillout room

Obiekt (zrekonstruowany instrument w drewnianej, białej skrzyni), 
kurtyny pcv 
Skrzynia: 139x58x64 cm, kurtyny pcv: format zmienny, w zależności            
od miejsca prezentacji
2011

Urządzenia zwane intonatorami hałasu (intonarumori) skonstruował,               
na początku XX wieku, Luigi Russolo. Wydawane przez nie dźwięki artysta 
układał w nową harmonię szmerów (rumorarmonio). Jego instrumenty               
są pierwowzorem współczesnych syntezatorów dźwięku.
Intonarumori nie przetrwały do dziś – spłonęły w trakcie II wojny 
światowej. Przez 65 lat powstały liczne rekonstrukcje. Najczęściej konstru-
owali je hobbiści oraz muzycy. Dla wielu legendarny intonator hałasu oraz 
manifest Russola stały się podstawowym źródłem inspiracji w muzyce.
Postanowiłam również zrekonstruować intonarumori. Pozbawiłam                       
je jednak kluczowego elementu – jedynej struny – dzięki której można               
by usłyszeć muzykę hałasów, o których pisał w swoim manifeście Russolo.
W wejściu do pomieszczenia, w którym znajduje się niemy intonator 
hałasu, zawieszone zostały kurtyny pcv, wyciszające przestrzeń. Obiekt 
spoczywa w białej, drewnianej skrzyni-futerale. Replika intonarumori 
zmienia się w pustą formę, przywodzącą na myśl niegdysiejsze utopie 
awangardy.
              Aurelia Nowak









Lokomotywa

Książka
21x21 cm
2011

Praca ta jest próbą spojrzenia na wiersz Juliana Tuwima pt. Lokomotywa          
z perspektywy czasu powstania utworu i pochodzenia autora. Wiersz pol- 
skiego poety żydowskiego pochodzenia powstał na rok przed wybuchem     
II wojny światowej. W naszej interpretacji jest on zwiastunem tragicznych 
wydarzeń, jakie niosła ze sobą wojna. Tytułowa „Lokomotywa” może być 
interpretowana jako symbol potężnej machiny jaką był nazizm. 
Tekst utworu został zestawiony z relacjami świadków i opisami tragicznych 
wydarzeń.
                   Agnieszka Popek-Banach i Kamil Banach













Bez tytułu 125b, (seria Black Hole)

akryl na płótnie
165x235 cm
2010

Malarstwo Małgorzaty Szymankiewicz można opisać krótko jako ekspery-
ment, którego przedmiotem jest barwna plama. Plama to jeden z podsta-
wowych środków plastycznej ekspresji. U artystki przybiera jednak 
zupełnie nieoczekiwane formy. Czasami swobodnie ,,rozlewa” się po płót- 
nie, nie licząc się z ramami obrazu, w innym cyklu pojawia się bardziej 
namacalnie. Plama staje się również parafrazą dziury wygryzionej                       
w płótnie przez żarłoczną gąsienicę, a  w kolejnych kompozycjach - formą 
płaską, rozpadającą się na poszczególne kawałki, przechodzącą w kolej- 
nych obrazach od dezintegracji do ponownie, „posklejanej” całości. (...) 
Czarna dziura to obiekt astronomiczny pochłaniający wszystko co znajduje 
się  w jego pobliżu, świecący światłem uwięzionej materii. Czy może zostać 
uznana za metaforę malarstwa współczesnego? (...) Szymankiewicz pro- 
ponuje malarstwo zupełnie różne od tego, które ostatnio najbardziej 
pociąga młodych artystów. Nie znajdziemy tutaj modnych inspiracji 
surrealizmem, wyraźnej fascynacji brzydotą czy mroczną stroną ludzkiej 
natury. Twórczość Szymankiewicz  ucieka od łatwych rozwiązań i oczywi-
stych kontekstów, i chociaż można w niej odnaleźć odwołania do wielu 
zjawisk z najnowszej sztuki eksplorujących podobne obszary (...), to jednak 
nie sposób odmówić jej oryginalności. 
                             Agnieszka Kulazińska, CSW Łaźnia





Niewiedza

stal, marki drewniane, farba akrylowa
165x35x90 cm
2011

Praca odnosi się do stanu niewiedzy, który w kontekście sztuki może być 
ważniejszy i bardziej przydatny niż wiedza. Niewiedza jest punktem 
wyjściowym do eksplorowania świata i badań na polu sztuki, odgrywa 
istotną rolę w działalności, jaką uprawia artysta. Wiedza z kolei często 
przyjmuje cechy schematu – narzuca jednowymiarowe spojrzenie na rze- 
czywistość. Dlatego w pracy twórczej niezwykle istotne jest odrzucenie 
schematów i interpretowanie sytuacji po swojemu, nadawanie nowych 
pojęć i patrzenie z wielu innych punktów widzenia. W takiej pracy  trzeba 
zostawić sobie miejsce na popełnianie błędów i wliczyć to jakby w koszty 
zajmowania się sztuką. Stan niewiedzy to wg mnie permanentne poszuki-
wanie i dystans do tego, co już wiemy o rzeczywistości, akceptacja możliwo-
ści zmiany własnych sądów i przekonań, to swoboda i spontaniczność 
działań. Obiekt z miarkami drewnianymi jest właśnie taką spontaniczną 
demonstracją irracjonalności naszych działań, ideą pracy staje się w zasa- 
dzie sam ,,opis” nieistniejącego obiektu za pomocą miary użytej w inny 
sposób niż jej przeznaczenie. 
                                       Małgorzata Szymankiewicz





z cyklu Black Sun

3 fotogra�e
100 x 70 cm
2011

(...) Szczególnie będzie to widać w najnowszym cyklu zatytułowanym 
Czarne słońce. Tytułowy oksymoron odsyła nas do zjawiska absolutnego 
zaćmienia Słońca, które jest zwiastunem nieoczekiwanego przełomu. 
Światło redukowane przez ciemność w stanie transgresji. Wyraźna 
dychotomia: światło/ciemność może być rozumiana także jako opozycyjne 
pary - ciało/duch; zamieszkanie/bezdomność; pełnia/próżnia. To wew- 
nętrzne pęknięcie, symetria doskonała, metafora należy do Gerarda                     
de Nervala i jego El Desdichado napisanego czerwonym atramentem 
wiersza, wysłanego 14 listopada 1853 roku do Aleksandra Dumasa. 
Fotogra�e z tego cyklu wydziedziczone z pełnego, jaskrawego, dumnego 
światła. Prace otulone dyskretnym cieniem lub stanowiące zapis światła               
w samym sercu ciemności. Jak zarejestrować niepochwytność tego 
momentu, w którym czas zostaje zawieszony, zapowiedź utraty czegoś 
nieokreślonego zanim jeszcze zacznie się ten proces? Tajemniczy, niedoty-
kalny moment, horyzont zmian czasu bezpowrotnie utraconego. Czasu 
zawieszonego, stanowiącego początek niekończącego się ruchu znaczeń, 
interpretacji bez nadziei na pointę. Migotliwość znaczeń w obrębie, 
nowego, nierozpoznanego jeszcze/nigdy porządku. Święty Graal dla tych, 
którzy traktują akt fotografowania w wymiarze acheiropoietycznym. (...)
                                                         Robert Borzęcki

DARIUSZ ZATOKA







z cyklu Black Sun



KAROLINA BREGUŁAANNA BERA

ur. 13.01.1979 w Katowicachur. 04.07.1985

Wybrane wystawy:
Fotogra�e korekcyjne - dokumentacja, Galeria 
Archeologia Fotogra�i, Warszawa, 2011
Miłośnik sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, 
Gdańsk, 2011
Sztuka użyteczna, Galeria Wschodnia, Łódź, 2011
Dobrzy Sąsiedzi, Galeria Szara, Cieszyn, 2010
W środku lato, Pl. Konstytucji, Warszawa, 2010
Pogotowie artystyczne, Galeria WS, Kielce, 2008
Lovebook, Galeria 65, Warszawa, 2008
Mężatki / Kamera wideo, Galeria Nowych Mediów, 
Gorzów Wielkopolski, 2008
Mężatki, Galeria Program, Warszawa, 2006
Widzi mi się pałac, Galeria Jubileuszowa Pałacu Kultury   
i Nauki, Warszawa, 2006
Niech nas zobaczą, Centrum Sztuki Współczesnej 
„Łaźnia”, Gdańsk, 2003

Wybrane wystawy:
such a lot of world – instalacja wideo, wystawa 
„Warszawę oskarżam”, Pracownia Duży Pokój,              
Warszawa, 2011
PARALLEL PRAGA/gambling hole – interwencja w prze- 
strzeni miejskiej, Warszawa Praga Północ, Warsaw 
Ciudades Paralelas/Parallel Cities Festival, 2011
Stworzenie – instalacja, CK Zamek, Poznań, 2010
URZECZOWIENIE 03/WYSPA– instalacja, Stara Rzeźnia, 
Poznań, 2009
MONIDŁO – �lm fabularny, Ośrodek Teatralny Maski, 
Poznań, 2008
WARNING – akcja, CK Zamek, Poznań
Legnicka uczta – fotogra�a, Międzynarodowy Festiwal 
„Miasto”, Legnica, 2007
29000 ducks – akcja (praca zespołowa), Industrial Palace, 
Praga, 2006



MICHAŁ BUGALSKI 
MATEUSZ KISZKA MAŁGORZATA GOLISZEWSKA

ur. 1985 ur. 12.06.1985 w Szczecinie

Wybrane wystawy:
Michał Bugalski
Rybie Oko 6, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, 
Słupsk, 2011
Photo Diploma Award - wystawa pokonkursowa, 
Słodownia +1, Stary Browar Poznań, 2011
Dotyk, Bochenska Gallery, Warszawa, 2011
By their own measure, Galeria PF01, Panenska 29, 
Bratysława, 2010
781km, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, 2010
Obcość, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, 2010
Sittcomm.award �nał, wystawa pokonkursowa, Pawilon 
Wyspiańskiego, Kraków, 2010

Mateusz Kiszka
Fotofestiwal w Łodzi – Fabryka Fotogra�i, 2009
Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu – Zderzenia, 2009
Aula ASP w Poznaniu – Co jest jasne i czyste, 2008

Wybrane wystawy:
Festiwal Pomorze Sztuki – Tożsamość – prezentacja              
3 prac, Gdańsk 25.03.2011 i Szczecin 8.04.2011
Wystawa  „The Pople”  Festiwal Fotogra�czny Organ 
Vida, maj 2011, Zagrzeb, Chorwacja, prezentacja                  
5 fotogra�i, jako jedyna reprezentantka Polski.
6.Triennale Młodych w Orońsku, październik 2011



JUSTYNA GÓROWSKA STEFAN HANĆKOWIAK

ur. 14.06.1988 w Rabce ur. 14.12.1980 w Rawiczu

Wybrane wystawy:
11.08.2011 Festival Filmowy „KRATKOFIL plus 2011", 
Banja-Luka - Bośnia i Hercegowina,
15-17.07.2011 Festiwal Konnektor #04  „Sommerfest", 
Hannover, Niemcy
17.06-10.07.2011 Wystawa  „Play name no name”, 
Galeria Szara Kamienica, Kraków, Polska,
28-29.05.2011 Festiwal D.A. Direct Action,Berlin-Niemcy 
12-16.03.2011 Wystawa  „Wolna Ściana" , Miejska 
Galeria, Gdańsk, Polska,
20.11-12.12.2010 Wystawa  „Samsung Art Master", CSW 
Zamek Ujazdowski, Warszawa, Polska,
10.06.2010 Przegląd Eksperymentalnego Filmu i Video           
w RaumErweiterungsHalle, Berlin, Niemcy,
3-24.07.2010 Strange Age Art Festival 2010, Kulturhuset 
Hausmania-Hjem, Oslo, Norwegia,
28-30.05.2010 International Video Art Festival  „Visioni 
dal Futuro", Torino, Włochy,

Wybrane wystawy:
Galeria Studio, „Poszukiwanie Szczęścia",  Warszawa, 
2011
Mieszkanie Gepperta, „Wojny religijne”,  Wrocław, 2010 
Galeria U, „Anarchia w kosmosie”,  Wrocław, 2010
Galeria Studio, „Kto mnie słyszy nic nie widzę”, Warszawa, 
2009
Klub Garnizonowy, „Cheil Macaw”, Międzyrzecz, 2009
The Roxy Art House, "A letter from faraway", Edinburgh, 
2009
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, „Rybie Oko”, Słupsk, 
2008
Browar Mieszczański, „Podwodny Wrocław”, Wrocław, 2008
Galeria MM, „Animalis”, Chorzów, 2008 

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyplom 2005,  
specjalizacja - edukacja artystyczna w zakresie sztuk pla-
stycznych



EWA JUSZKIEWICZ

ur. 3.09.1984 w Gdańsku

Wybrane wystawy:
„Jak to się dzieje, pyta Agnisia, że na obrazie widzimy 
misia“ Otwarta  Pracownia, Kraków, 2011
 „Dziki w snach“ Galeria Garbary 48, Poznań, 2011
Galeria PiTiPa, Gdańsk, 2010
„Prezentacje Młodych“ Ewa Juszkiewicz, malarstwo             
i rysunek, Galeria S�nks,  Sopot, 2009

ALEKSANDRA IGNASIAK

ur. 15.04.1982 w Łodzi

Wybrane wystawy:
wystawa indywidualna, towarzysząca  „Spotkanie trzecie 
muzyczne”, O.K.  Tkacz  Tomaszów Mazowiecki, 2011
wystawa indywidualna  „Little exhibition”, Łódź, Galeria 
„Grim Works”, 2010
wystawa indywidualna „Dwie twarze", Galeria 7, 
Niechorze, 2009
wystawa indywidualna  „Trzy  spojrzenia”, ŁDK , Galeria 
Stara”,  Łódź, 2008
wystawa indywidualna  „Martwa natura” - cykl prac, 
Jazzga, Łódź, 2007

Absolwentka Wydziału Gra�ki i Malarstwa, Kierunek 
Malarstwo, ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, Dyplom 
z wyróżnieniem – 2007 r.
Studentka V roku na Wydziale Tkaniny i Ubioru w macie- 
rzystej uczelni, Kierunek Biżuteria



BARTOSZ KOKOSIŃSKI MILENA KOROLCZUK

ur. 27.05.1984 w Siewierzu ur. 24.10.1984 w Białymstoku

Mgr Sztuk Pięknych, ASP Poznań

Wybrane wystawy:
„Promocje" Galeria Sztuki w Legnicy, Legnica 11/2010
„Życie leniwe, nadzieja natarczywa", Galeria Klimy 
Boheńskiej, Warszawa 11/2010
Salted Candy”, Nowa, Poznań 05/2010
„Podróż”, 2B, Poznań 05/2010
“Protoplazma”, Elektrownia, Arsenal, Białystok 05/2010
„Autoportret”, Muzeum w Stalowej Woli, Stalowa Wola 
01/2010
„Home is something I carry with me”, AlternativeExposu-
res, San Francisco, USA 09/2009
„Subkontynent”, Wozownia, Toruń 05/2009
Epson Award Photo Show, Art Cologne, Kolonia, Niemcy 
04/2009
„Dopatrzone”, Enter, Poznań 02/2007

Wybrane wystawy:
„Niektóre obrazy nie chcą być namalowane”, 
Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice, 2011 
(NO) BODY (NO) SOUL (NO) ART, Galeria Kameralna, 
Słupsk, 2011 
„W formie”, Muzeum Miejskie Sztygarka, Dąbrowa 
Górnicza, 2010
„Na początek-koniec”, galeria Nova, Kraków, 2010 
„Wstyd przed powtórzeniem”, galeria „Nova”, Kraków, 
2007   



PAWEŁ MATYSZEWSKI

ur. 24.01.1984 w Białymstoku

Absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Wybrane wystawy:
 „bojaźnie”, Galeria Piekary, Poznań, 2011
 „Gatunek”, Galeria Arsenał, Białystok, 2010
„Leucospermum” (dyplom), Galeria Starter, 
Poznań, 2009
„Lysichiton”, Galeria Enter, Poznań, 2008
„10. Konkurs Gepperta Co robi malarz?”  BWA 
Wrocław, Galeria Awangarda, 2011 
 „Salted Candy”, Poznańska Galeria Nowa, Poznań, 
2011 „Wnętrze”, Państwowe Muzeum Etnogra�czne  
w Warszawie, 2011
„Przestrzeń publiczna – Konteksty”, Galeria Pro�l, 
Centrum Kultury Zamek, Poznań, 2010

TOMASZ KOSZEWNIK

ur. 1986  w Białymstoku 

Mieszka i pracuje w Poznaniu. Studiował Socjologię                        
i Antropologię Kultury na Uniwersytecie Warszawskim 
(2006-2010). Aktualnie studiuje Intermedia na Uniwer-
sytecie Artystycznym w Poznaniu.

Wybrane wystawy:
„Daj głos”, Zona Sztuki Aktualnej, Szczecin, 2011
6TM, Triennale Młodych, Orońsko, 2011
„Psim Swędem”, Festiwal Mi Się Tu Podoba, Galeria 
Zamek, Tuczno, 2011
„Kiedy park staje się areną”, Przegląd Sztuki SURVIVAL, 
Wrocław, 2011
„Twórca jest niezależny, wtedy gdy sam �nansuje swoją 
działalność”, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa, 2011
WIND IN MY HEART, DUST IN MY HEAD, Willa Cegielskiego, 
Poznań, 2011
„Sztuka-Obiekt-Zapis”, Festiwal Sztuka i Dokumentacja, 
Łódź, 2011
„Punkty Widzenia”, Przegląd Sztuki Wideo, Łódź, 2011



AURELIA NOWAK BARTEK OTOCKI

ur. 22.12.1987 w Poznaniu ur. 17.031978 w Łodzi

Wybrane wystawy:
Obrazy 2010-2011 – Galeria Wschodnia; Łódź, 2011
„Alchemia Iluzji” – Galeria XS; Instytut Sztuk Pięknych 
UJK w Kielcach, 2011
„Alchemia Iluzji” – Galeria Sztuki w Legnicy, 2011
„My, Spadkobiercy” – Galeria Kobro; Akademia Sztuk 
Pięknych w Łodzi, 2011
„Na granicy Akademii” – Muzeum Rzeźby Współczesnej; 
Orońsko, 2010
„Portrety pamięciowe” – Galeria Bałucka; Łódź, 2009
„Na granicy Akademii” – Galeria BWA - Miejski Ośrodek 
Sztuki; Gorzów Wlkp., 2009

Liceum w zakresie Edukacji Artystycznej (Promocji i Kry- 
tyki Sztuki), Uniwersytet Artystyczny, Poznań (Studentka 
I roku studiów II stopnia Wydziału Edukacji Artystycznej 
Studentka V roku Wydziału Malarstwa)

Wybrane wystawy:
„Forum”, pokaz �lmu, Kino Malta, Magiel Kultury, 
Poznań, 2011 
„(…) ne signi�e rien”, Galeria Aula, Poznań, 2011 
Chillout room, Galeria Post O�ce, Poznań, 2010 
„Koszart”, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej, 
Muzeum Koszalińskie, interwencja na Kolekcji Osieckiej, 
2011 
„Nowe Sytuacje”, Festiwal Malta, Chwaliszewo, Poznań, 
2011
„Transakcja łączona”, Galeria Aula Akademii Sztuk 
Pięknych, Wrocław, 2011





MAŁGORZATA SZYMANKIEWICZ

ur. 17.04.1980 w Poznaniu ur. 20.05.1979 w Czarnkowie

Studia na Wydziale Edukacji Artystycznej w Akademii 
Sztuk Pięknych w Poznaniu. Praca magisterska obronio-
na w czerwcu 2005r. z wynikiem celującym.
Studia równoległe na Wydziale Malarstwa w poznań-
skiej Akademii Sztuk Pięknych (Pracownia prof. zw. 
Jerzego Kałuckiego). Dyplom z wyróżnieniem zrealizo-
wany we wrześniu 2005.

Wybrane wystawy:
Komfortowa Sytuacja” – Zona Sztuki Aktualnej w Łodzi, 2011
„Niewiedza” – Galeria Pies Poznań, 2011
„Paintings” – Lange & Pult Galerie, Zurych, 2010
„Black Hole” – CSW Łaźnia, Gdańsk, 2010
„Najnowsze Prace” – lokal30_warszawa_london_project, 
Londyn, 2010
„Flowers” – Tokio Art Fair. Tokia. Z Galerią lokal 30 – pokaz 
solowy, Tokio, 2009
„Attractions Of Abstraction”– Galeria lokal 30, Warszawa, 
2009

Wybrane wystawy:
„Black Sun”, BWA w Pile, 2011
Warszawski Festiwal Fotogra�i Artystycznej, Galeria 
Spokojna w Warszawie, 2011
Biennale Gra�ki Cyfrowej - Muzeum w Gdyni, 2011
Eurogra�k - Cartwight Hall, Bradford, 2008
 „Nieoczekiwane piękno” - Galeria BWA i UP w Pile, 2007
13 m2, Galeria ,,Naród Sobie” - Teatr Polski w Poznaniu, 2007 

DARIUSZ ZATOKA


