
Magda Hueckel
--------------------------
Autoportrety  
obsesyjne
--------------------------



Magda Hueckel
--------------------------
oswAjAnie
--------------------------

Katarzyna Majak

Mamy najdłuższą w historii średnią długość życia. Mimo to, wielu z nas  
towarzyszy przerażenie na myśl o starości, bólu, rozkładzie, czy utracie kontroli nad 
ciałem. Odsuwamy od siebie swiadomość tych zjawisk, jakbyśmy nie rozumieli,  
że nie uczynimy życia pięknym, eliminując z niego śmierć, ból, czy przemijanie. 
Pamięć o nich gwarantuje bowiem estetyczną jakość naszej egzystencji, pod  
warunkiem, że zdoła w nas odnaleźć przestrzeń dla siebie. 

--------------------------
Wykonane na papierze barytowym, o ciepłej tonacji i małym kontraście, Autopor-
trety obsesyjne wywierają na odbiorcy silne wrażenie. Magda Hueckel posłużyła się 
multiekspozycją zgniłych szczątków i swego ciała (użyte do wykonania zdjęć owoce 
i warzywa były specjalnie do tego hodowane – odstawiane do rozkładu). Naturalnej 
wielkości fotografie fragmentów ciała artystki sugerują oparzenie, zniszczenie, starze-
nie się. Są z jednej strony pracami o jej ciele, z drugiej zaś nabierają dość ogólnego 
charakteru – sugerują lęk. 

--------------------------
Magda Hueckel zaczynała swą drogę artystyczną w duecie Hueckel-Serafin.  
Artystki badały wzajemną relację, wpływ jednej osoby na drugą, co było szczególnie 
intrygujące ze względu na ich silne osobowości. Odkąd ich drogi się rozeszły,  
w twórczości Hueckel można zauważyć mocne skupienie na sobie realizowane  
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 w dwóch kierunkach (niekoniecznie przeciwstawnych): ‘ja wobec zewnętrza‘ 
(Autoportrety wyciszone) oraz ‘ja wobec swego wnętrza’ (Autoportrety obsesyjne, 
Autoportrety zrezygnowane). Autoportrety wyciszone ukazują różne stany wyciszenia 
zebrane podczas podróży w egzotyczne miejsca, które pozwalają nabrać dystansu. 
Są emanacją wolności, poczucia możliwości, ogromu przestrzeni. Eksplorujące 
podświadomość, studia nad lękiem zatytułowane Autoportrety obsesyjne, wydają się 
o wiele bardziej intymne i wnikliwe. Cykl ten rozgrywa się gdzieś na granicy między 
uspokojonym pięknem a obrzydzeniem/strachem. Obraz zniszczenia wyłania się 
z cienia, lecz nie jest to obraz okrutny. Przemijanie przychodzi niemal niewidocznie, 
niedosłyszalnie, jako coś naturalnego, co przybywa, gdyż musi nadejść. Artystka, 
tworząc ten cykl fotografii, daje nam szansę na konfrontację – lub kontemplację. 
Intrygujące jest to, co widzowie w tych dość tajemniczych obrazach dla siebie 
odnajdą, co w nich zobaczą – dotykają one bowiem problemu przemijania,  
jakże często w naszej kulturze ‘schowanego’ bądź odsuniętego.

--------------------------
Sposób, w jaki Hueckel ukazuje lęk przed rozpadem ciała, wydaje się dość subtelny. 
Delikatnie, niemal niewidocznie, przychodzi on z zewnątrz, jako coś obcego, być 
może trudnego do oswojenia. Przemijanie ukazane na zdjęciach nie jest jednak odarte 
z sensu, nie jest też niczyje – jest KAŻDEGO. Zdjęcia ciała artystki stają się obrazem 
ogólnego doświadczenia upływającego czasu, jako prostej i oczywistej konsekwencji 
życia (w tym również życia ciała i to nie tylko ludzkiego). Szczególną uwagę należy 
zwrócić na fakt, że prace te stworzyła osoba młoda (zaczęła je wykonywać jeszcze 
jako dwudziestokilkulatka), która podjęła próbę zmierzenia się z tematem  
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wykluczonym, żeby przywrócić go spojrzeniu. 

Hueckel nie jest oczywiście w swych poszukiwaniach – rozważaniach o przemijaniu, 
osamotniona. W sztuce pojawia się wiele przedstawień śmierci, zniszczenia, czy 
rozkładu. Można choćby próbować uciekać przed tym, co nieuniknione (przemijanie, 
starość, brzydota ciała) poprzez naśladowanie ideału piękna (Orlan), można ukazywać 
własne ciało w chorobie (Hannah Wilke), śmierć oswajać (Marlene Dumas, Andres 
Serrano – szczególnie w cyklu The Morgue), można ukazywać obsesję rozkładu, 
będąca wynikiem traumatycznego osobistego doświadczenia (Dieter Appelt -  
z którego postawą najbardziej utożsamia się Hueckel, czy bohaterowie ZOO Petera 
Greenawaya, którzy w swej obsesji posuwają się do prób zarejestrowania procesu 
gnicia poszczególnych gatunków). 

--------------------------
Uniwersalny lęk – nie do końca nazwany, pierwotny – zostaje u Hueckel ukazany  
za pomocą przytłumionych, wychylających się z cienia (uśpienia) obrazów. Sugerują 
one problem schowany, ukryty. Pokazują, jak staje się niewidoczny. Obrazy z pozoru 
niejasne, dają nam okazję do kontemplacji.

--------------------------
Podczas gdy powszechnym pragnieniem jest żyć jak najdłużej, kiedy życie  
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z myślą o śmierci czy cierpieniu – nie mieści się już w doświadczeniu współcze-
sności, Hueckel, być może nie do końca świadomie, podejmuje również inny aspekt 
wypartego i stłumionego lęku przed przemijaniem. Wynika on choćby z włączenia 
śmierci czy starzenia się w cykl konsumpcji, czy medykalizacji, w wyniku której 
przejmuje się pełną opiekę nad umierającymi i cierpiącymi. Proces ten związany jest 
z deprecjacją struktur rodzinnych i wspólnotowych, zanikiem tradycji umierania  
w domu oraz rodzenia się w domu…

--------------------------
Autoportrety obsesyjne stają się próbą złagodzenia bólu przemijania, szansą,  
a może krokiem na drodze ku oswojeniu nieuniknionego rozpadu ciała i śmierci.
Wydobycie, owych nieodłącznych aspektów istnienia na powierzchnię świadomości, 
stanowi ważny element życia psychicznego jednostki, a zrozumienie tego,  
że w każdej chwili możemy umrzeć, pozwala nam inaczej patrzeć na każdy  
moment naszej egzystencji. 

--------------------------
Zdjęcia Hueckel to obsesyjnie powracający obraz przemijania przywróconego  
spostrzeżeniu. Rozkład nałożony jako obraz na coś najbardziej swojskiego i codzien-
nego, na przedstawienie dłoni lub innego fragmentu ciała, jest spotkaniem fenome-
nów, które w naszej współczesnej codzienności zwykle się ze sobą nie stykają.  
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The average life expectancy has reached an all-time high, yet thinking about  
old age, pain, decomposition, or losing control over our bodies horrifies many of us. 
We put these aspects aside as if we could not understand that we would not make 
life beautiful removing death, pain or going by. Remembering them guarantees the 
aesthetic quality of our existence, provided that this memory can find some room 
inside us. 

--------------------------
The Obsessive Self-Portraits, made on barite paper with warm tonality and low 
contrast, make a profound impression on the recipient. Magda Hueckel has applied 
the multiexposition of rotten remains and her own body (the fruits and vegetables 
used for this purpose were intentionally ripened, i.e. left to decompose). The life-size 
photographs of the artist’s body parts suggest burns, destruction of flesh, growing old, 
and on the one hand they speak about her body, but on the other they have a general 
character – they suggest fear. 

--------------------------
Magda Hueckel started her artistic career in the Hueckel-Serafin duo. The female 
artists were examining their mutual relationship and the influence of one person on 
another, which was particularly intriguing given the strength of personality which 
both of them possess. Since their paths parted, Hueckel’s art has exemplified profound 
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Znamy śmierć z poezji Rilkego, z rozważań Heideggera – i w takiej postaci  
dopuszczamy ją do siebie – w formie pojęcia, nie konkretnego fenomenu. Autoportre-
ty obsesyjne są nie tylko ekspresją lęku przed rozpadem, lecz również próbą oswo-
jenia tego, co obce, bo oddzielone mocą tabu. Artystka wykonuje zaledwie pierwszy 
krok w tym kierunku, ale jest to krok niezbędny. Sam lęk nie byłby niczym godnym 
szczególnej uwagi. Daleko bardziej interesująca jest próba przezwyciężenia go  
poprzez sięgnięcie do jego źródeł. 

--------------------------
Rozkład jest tu wciąż czymś obcym, czymś, co przychodzi z zewnątrz,  
nie ma swej przyczyny we własnym ciele. Do oswojenia śmierci jest jednak coraz 
bliżej. Nie słyszymy o niej, nie myślimy o niej, my ją widzimy. I dotyczy ona naszego 
własnego ciała. Nasz umysł coś będzie musiał z tym faktem zrobić. Po tym spotkaniu 
nie wystarczy już powiedzieć sobie za Rilkem: „Śmierć jest wielka, a my jesteśmy jej 
śmiejącymi się ustami.” Nie wystarczy nam już symboliczna wizja, skoro  
zobaczyliśmy konkretny obraz.

Przykładem na to są choćby tzw ‘drive-up funeral homes’, z którymi eksperymentowano w latach sie-
demdziesiątych XX wieku w USA. Nie wychodząc z samochodu można było zobaczyć przez szybę ciało 
drogiego zmarłego i podpisać list kondolencyjny. Por: P. Michel Vovelle, Śmierć w cywilizacji Zachodu, 
Gdańsk 2008, il. 92. R.M. Rilke, Schlussstuck, w: Werke in drei Banden,  Leipzig 1978, t. I, s. 395,  
tłumaczenie własne.
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to emphasize that these works have been created by a young person (she started  
working on them at the age of twenty-something), who has tackled a subject that is  
pushed beyond the horizon, and she has attempted to bring it back before our eyes. 

--------------------------
Hueckel is by no means alone in her search – the speculations on time passing by. 
There are numerous images of death, destruction, or decomposition in art, too many 
to be listed. One can flee from the unavoidable (time passing by, old age, ugliness  
of the body) by imitating the beauty ideal (Orlan), or showing one’s own body in 
malady (Hannah Wilke), or by familiarizing oneself with death (Marlene Dumas,  
Andres Serrano, especially in The Morgue cycle), or showing an obsession with 
decomposition which results from one’s personal traumatic experience (Dieter Appelt 
with whom Hueckel seems to identify to the greatest extent, or the protagonists of 
Peter Greenaway’s ZOO, who resort to attempts to record the decomposition  
process of various species in their obsession). 

--------------------------
Hueckel shows this universal fear, which is not quite identified, a primal fear,  
by means of subdued images emerging from the shadow (sleep). They suggest a con-
cealed, hidden problem, and show how it is becoming invisible. The images that  
are apparently vague give us a chance to contemplate. 
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self-concentration, which is accomplished in two (not necessarily contradictory)  
ways: ‘me versus my outside’ (Tranquilized Self-Portraits) and ‘me versus my inside’ 
(Obsessive Self-Portraits, Resigned Self-Portraits). The Tranquilized Self-Portraits 
show various conditions of tranquility achieved during a journey to exotic destina-
tions, which allow the artist to achieve some distance. They emanate freedom, the 
feeling of capability, and the vastness of space. The Obsessive Self-Portraits – the 
study of fear, which explores subconsciousness – seem much more intimate and 
insightful. This collection occurs somewhere on the border between tranquil beauty 
and repulsion/fear. The image of destruction emerges from the shadow, yet this image 
is not cruel. The passing of time comes almost imperceptibly, silently, as something 
natural that comes because it has to come. By creating this collection of photographs, 
the artist provides us with the opportunity for confrontation or contemplation. What 
is intriguing is what the spectators will find for themselves in these quite mysterious 
pictures, what they will see, since the photographs are about the issue of time passing 
by, which is so frequently ‘concealed’ or pushed aside in our culture. 

--------------------------
The manner in which Hueckel shows the fear of bodily decomposition appears  
quite subtle. In a delicate, almost imperceptible way it comes from the outside, as 
something alien that may be difficult to familiarize oneself with. However, the time 
passing by as presented in the pictures is not deprived of meaning, nor is it owner-
less – it belongs to EVERYBODY. The pictures of the artist’s own body become an 
illustration of time passing by in general, which is a straightforward and obvious 
consequence of life (including the life of the body, whether human or not). We need  
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from Rilke’s poems, or Heidegger considerations, and in this form we let it approach 
us – as a notion rather than a concrete phenomenon. The Obsessive Self-Portraits are 
more than the expression of the fear of decomposition, they are an attempt to become 
familiar with what is alien, what is set apart by the power of the taboo. The artist 
takes only one step in this direction, yet this first step is necessary. The fear itself 
would not deserve any particular attention, yet the attempt to overcome it by  
reaching to its roots is far more inspiring. 

--------------------------
Decomposition remains something alien here, something that comes from the  
outside and has no sources in one’s own body. However, we are approaching familiar-
ization with death. We do not hear about death, we do not think about it – we can see 
it. And it concerns our own body. Our mind will have to do something about it. After 
this encounter it will no longer suffice to quote after Rilke “Death is great. We are in 
his keep laughing and whole.“  A symbolic vision is no longer to suffice once  
we have seen a particular image. 

--------------------------
Hueckel’s photographs turn out to be an interesting attempt to become familiar with 
the order of the world and our position here.
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Whereas it is a common desire to live as long as one can, living with the awareness 
of death or suffering is no longer that revolutionary. Although she may not be quite 
aware of that, Hueckel touches another aspect of the denied and muffled fear of time 
passing by, which results from the fact that death and getting old has been involved 
in the consumption cycle and medicalization, where comprehensive care of the dying 
and the suffering is taken as the depreciation of family and community structures 
proceeds, and the tradition of dying and giving birth at home disappears...

--------------------------
The Obsessive Self-Portraits become an attempt to relieve the pain of time passing  
by and are a step taken on the path to familiarizing oneself with the unavoidable pro-
cess of decomposition and death. Bringing these inseparable aspects of existence to 
the level of consciousness constitutes a significant element of individual psychological 
life. Being aware that we can die at any time allows us to perceive every moment  
of our existence in a different way. 

--------------------------
Hueckel’s photographs are an obsessively returning image of time passing by,  
which is revealed to the eyesight. The decomposition is superimposed as an image 
over something most familiar and common, like the image of a palm, or another body 
part. This is a meeting of the phenomena that are usually kept apart in our everyday 
contemporary life, that are kept at a distance from one another. We may know death 

This may be exemplified by the ‘drive-up funeral homes’, popular in the US in the 1970s. Without getting 
out of your car you could see the body of the deceased through the glass and sing a letter of condolence. 
Cf.: P. Michel Vovelle, Śmierć w cywilizacji Zachodu, ed. 2 Słowo/Obraz Terytoria 2008, illustration 92.
R.M. Rilke, W. Arndt “Coda“ [in:] The best of Rilke. Dartmouth College Press University Press of New 
England 1991, p. 53, translated by Walter Arndt.
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Ur. 1978 w Gdańsku. W 2004 ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku (kierunek: 
grafika, specjalizacje: fotografia, scenografia). Uzupełniająco studiowała fotografię w ASP  
w Bratysławie (2002) oraz grafikę w szwajcarskiej Schule fuer Gestaltung w St. Gallen (2001). 
Zajmuje się fotografią, grafiką i scenografią (współpracuje z Teatrem Nowym, Teatrem  
Ateneum oraz Teatrem Współczesnym w Warszawie). W 2002 wraz z Agatą Serafin założyła 
grupę fotograficzną hueckelserafin. Od 2005 wykłada Fotografię oraz Grafikę w Studium ZPAF. 
W 2006 wstąpiła do Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest laureatką Nagrody  
Prezydenta Miasta Sopotu „Sopocka Muza dla młodych Twórców”.  
Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie.

-----------------------------------------------
Wybrane wystawy: 
-----------------------------------------------

- “Autoportrety emocjonalne”, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń (2009)
- “Autoportrety obsesyjne”, Galeria Piekary, Poznań (2009)
-  Wanted Paris Gallery, Paryż (2008)
- “Bienale Młodej Sztuki - Rybie Oko V”, Galeria Klimy Bocheńskiej, Warszawa (2008)
- “13 Photographes à Arles avec FêtArt”, Arles, Francja (2008)
- “Dialog - Morfy” (h|s), 2PiR, Poznań (2008)
- “Bienale Młodej Sztuki - Rybie Oko V”, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk (2008) 
- “Pamiętniki pokolenia tamagotchi”, Galeria Klimy Bocheńskiej, Warszawa (2008) 
- “Morphs”(h|s), Andersons Mill Smeaton, Daylesford Foto Biennale, Australia (2007)
- “Morfy. Dysfunkcje”(h|s), CSW Solvay, Miesiąc Fotografii, Kraków (2006)
- “Pomiędzy”(h|s), Galeria FF, Łódź (2006)
- “Przesłanie”(h|s), Stara Galeria ZPAF, Warszawa (2005)
- “Morphs”(h|s), Sala de arte Puerto de la Cruz, Fotonoviembre, Teneryfa (2005)
- “Morfy. Laleczki. Zamiana II”(h|s), Galeria Sztuki Wozownia, Toruń (2005)
- “Morfy”(h|s), Galeria Promocyjna, Warszawa (2005)
- “Grupa hueckelserafin. Fotografie z lat 2002-2004”(h|s), PGS, Sopot (2005)
- “The Morphs”(h|s), Galéria Univerzitnej Knižnice, Month of photography, Bratysława (2005)
- “Laleczki”(h|s), Piwnica przy Dominikanskiej, Miesiąc Fotografii, Kraków (2003)
- “Medium jako Medium”, PGS, Sopot (2001)
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Born in Gdansk in 1978. In 2004 she graduated from the University of Fine Arts in Gdansk 
(major: graphics, specializations: photography, stage design). She supplemented her  
education with studies at the Academy of Fine Arts in Bratislava, Slovakia (2002) and graphics 
at the Schule fuer Gestaltung in St. Gallen, Switzerland (2001). She deals with photography, 
graphics and stage design (collaborating with the Teatr Nowy, Teatr Ateneum and Teatr Wspol-
czesny in Warsaw). In 2002 she established a photographic group hueckelserafin with Agata 
Serafin. Since 2005 she has been lecturing on Photography and Graphics at the ZPAF Study 
(the Study of the Association of Polish Art Photographers). In 2006 she joined the Association. 
She is a holder of the Award granted by the Mayor of Sopot “Sopot Muse for Young Artists”. 
Currently she lives and works in Warsaw. 

-----------------------------------------------
Selected exhibitions: 
-----------------------------------------------

- “Autoportrety emocjonalne” [Emotional Self-Portraits],  
 Galeria Sztuki Wozownia, Torun (2009)
- “Autoportrety obsesyjne” [Obsessive Self-Portraits], Galeria Piekary, Poznan (2009)
- Wanted Paris Gallery, Paris (2008)
- “Biennale Mlodej Sztuki - Rybie Oko V” [Biennale of Youth Art – Fish Eye V],  
 Galeria Klimy Bochenskiej, Warsaw (2008)
- “13 Photographes à Arles avec FêtArt”, Arles, France (2008)
- “Dialog - Morfy” [Dialogue – Morphs] (h|s), 2PiR, Poznan (2008)
- “Biennale Mlodej Sztuki - Rybie Oko V” [Biennale of Youth Art – Fish Eye V],  
 Baltycka Galeria Sztuki Wspolczesnej, Slupsk (2008) 
- “Pamietniki pokolenia tamagotchi” [Memoirs of the Tamagotchi Generation],  
 Galeria Klimy Bochenskiej, Warsaw (2008) 
- “Morphs”(h|s), Andersons Mill Smeaton, Daylesford Foto Biennale, Australia (2007)
- “Morfy. Dysfunkcje” [Morphs. Dysfunctions] (h|s), CSW Solvay,  
 Miesiac Fotografii, Krakow (2006)
- “Pomiedzy”(h|s) [Between] , Galeria FF, Lodz (2006)
- “Przeslanie”(h|s) [Message], Stara Galeria ZPAF, Warsaw (2005)
- “Morphs”(h|s), Sala de arte Puerto de la Cruz, Fotonoviembre, Tenerife (2005)
- “Morfy. Laleczki. Zamiana II”(h|s) [Morhps. Little dolls. Replacement II],  
 Galeria Sztuki Wozownia, Torun (2005)
- “Morfy”(h|s) [Morphs], Galeria Promocyjna, Warsaw (2005)
- “Grupa hueckelserafin. Fotografie z lat 2002-2004”(h|s) [Heckelserafin group.  
 Photographs from 2002-2004], PGS, Sopot (2005)
- “The Morphs”(h|s), Galéria Univerzitnej Knižnice, Month of photography, Bratislava (2005)
- “Laleczki”(h|s) [Little dolls], Piwnica przy Dominikanskiej, Miesiac Fotografii, Krakow (2003)
- “Medium jako Medium” [Medium as a Medium], PGS, Sopot (2001)
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----------W trzech cyklach Autoportretów emocjonalnych Magdalena Hueckel dokonuje re-wizji własnego ja. Wnikając pod powierzchnię ze-
wnętrznego wizerunku, artystka przedstawia to, co wewnętrzne. Tym samym za pomocą fotografii nadaje ona wizualną postać swoim nastrojom i lękom, 
nieodzownie związanym z jej egzystencją w świecie. Reprezentacja owej re-wizji skoncentrowanej na aspektach przypisanych mentalnej sferze życia, kon-
stytuowana jest dzięki „rozpuszczeniu” przedstawianej podmiotowości w otaczającej ją przestrzeni (Autoportrety wyciszone, Autoportrety zrezygnowane) 
lub innym obrazie (Autoportrety obsesyjne). Wpisana w twórczość Hueckel strategia kreowania tożsamości w autoportrecie wykracza zatem poza cielesne 
granice podmiotu uobecnianego w obrazie fotograficznym. 

----------Autoportrety obsesyjne, niczym studia anatomiczne ukazują widzowi fragmenty ciała artystki. Koncentracja na materii, tworzącej ciele-
sną podmiotowość, stawia odbiorcę w sytuacji bacznego przyglądania się, wręcz wpatrywania weń. Efekt ten potęguję zastosowanie czarno-białej estetyki, 
przypominającej zdjęcia rentgenowskie – z czarnego tła wyłaniają się bowiem jasne, nierzadko lekko rozmazane fragmenty ciała. Fotografie sugerują zatem 
możliwość dojrzenia tego, co zazwyczaj nie jest widoczne „gołym okiem”. W rezultacie śledzimy wzrokiem niepokojąco napięte ścięgna, pomarszczoną 
skórę, na której widoczne są plamy i zmiany wnikające wręcz w głąb ciała, ingerujące w jego integralność i konotujące proces rozkładu. Tym samym Au-
toportrety obsesyjne przywołują twórczości artystów śledzących piętno procesów, zachodzących w ciele człowieka pod wpływem choroby, wypadku lub  
w przypadku śmierci, ukazujących materialny wymiar naszej egzystencji (np. Dietera Appelta). Po chwili jednak niekomfortowe zderzenie z antyestetycznymi 
zdjęciami pokrytego narostami ciała zaczyna budzić konfuzję. Wszak w pozostałych dwóch cyklach Autoportretów emocjonalnych artystkę rozpoznajemy 
jako zdrową i młodą osobę. Ten widoczny rozdźwięk prowokuje do dalszego wnikania i pogłębiania lektury Autoportretów obsesyjnych.

----------„Na fotografiach ukazane jest zdrowe ciało widziane oczami osoby owładniętej obsesją” – pisze Hueckel. Na zdjęcia zdrowego ciała 
artystka nałożyła jednak, w procesie multiekspozycji, fotografie szczątków gnijących owoców tworząc tym samym wizję własnej obsesji. Ta wizualna mi-
styfikacja nie znajduje bezpośredniej referencji w rzeczywistości a jedynie w umyśle autorki, w jej wyobrażeniach. Przewrotność tego cyklu objawia się  
w ukazaniu tego, co „widzi” podmiot prezentujący re-wizję własnego ja. Zespolone obrazy stają się projekcją wyobrażonej obawy. Ich wyabstrahowanie  
z namacalnej rzeczywistości polega zarówno na próbie wizualizacji dręczącego lęku przed chorobą i śmiercią, jak i na ukazaniu przemijalnej doczesności 
poprzez przywołanie potencjalnego stanu z przyszłości. Obraz fotograficzny nie uobecnia chwili zarejestrowanej w przeszłości, która przypomina o sobie,  
a raczej imaginację, nagminnie powracającą do artystki. Wizualizacja owej obsesyjnej imaginacji pozwala na jej oswojenie. Ucieleśnienie obawy i zagrożenia 
w Autoportretach obsesyjnych przygotowuje bowiem na spotkanie z nią.

----------Sposób, w jaki Hueckel buduje wizję swojej obsesji, nie sprowadza się jedynie do wykorzystania technicznych możliwości medium. 
Niewątpliwie znaczącym pozostaje fakt połączenia ze sobą autoportretu i martwej natury w postaci gnijących owoców. Gra pomiędzy gatunkami, którą 
prowadzi artystka, niesie za sobą określone konsekwencje. Fragmenty ciała, wyłaniające się z czarnego tła, stają się niemal rzeźbiarskimi rekwizytami  
w poszczególnych fotografiach. Uprzedmiotowione ciało, pokryte śladami uszczerbku, nieodzownie konotuje sam proces destrukcji i przemijalności wpi-

sanej w egzystencje żywej istoty. Ciało zajmuje zatem miejsce obiektu w wanitatywnej martwej naturze. Jednocześnie, w martwej naturze pozbawionej ex 
definitione fizycznej obecności człowieka, uobecniony zostaje ludzki pierwiastek. Transgresja ta odbywa się jednak jedynie na poziomie wizualnym, ciało 
zastępuje bowiem tradycyjną ikonografię, odnoszącą się do fundamentalnych kwestii egzystencji za pomocą natury i symboli. 

----------Choć auto re-wizja, dokonywana przez Hueckel w Autoportretach zrezygnowanych i Autoportretach wyciszonych wychodzi od koncen-
tracji na mentalnych stanach podmiotu, to ich emanacja rozpościera się na otaczającą przestrzeń. Innymi słowy, przestrzeń, w której sytuuje się samotna 
postać artystki, staje się ewokacją jej emocji. Proces prowadzący od wnętrza podmiotu do jego uzewnętrznienia w rzeczywistości zamkniętej w ramach 
obrazu manifestuje zawłaszczenie tego obrazu przez podmiot. Dwie drogi refleksji, wyznaczone przez przywołane powyżej cykle wskazują na możliwości 
zaangażowania przestrzeni, jako kontekstu dopełniającego, uobecniające się w dziele, artystyczne „ja”. 

----------„Cykl (Autoportrety zrezygnowane – D.Ł.) odnosi się do poczucia bezsilności, apatii, braku motywacji, do momentów, w których każda 
drobna przeszkoda wydaje się nie do pokonania, a wszystko dookoła wydaje się dziwne i nierealne. Prace powstały w moim mieszkaniu.” (Magdalena Hu-
eckel). Intymną relację, zachodząca pomiędzy przestrzenią i podmiotem w Autoportretach zrezygnowanych, intensyfikuje już sam fakt przywołania wnętrza 
domu, swoistej jaskini, w której zamyka się postać ogarnięta melancholią, izolująca się od świata zewnętrznego. Jednocześnie wnętrze to w sposób natural-
ny, znany nam z własnego doświadczenia, jest zawłaszczane przez mieszkańca i przesycone przejawami jego bytowania w nim. 

----------Samotna postać, najczęściej zasłaniająca twarz lub patrząca w nieznane, pojawia się w całym cyklu, prezentując kolejne odsłony wła-
snej „rezygnacji” i pogrążenia w melancholii – niejako uzewnętrzniając się w obrazie fotograficznym. W Autoportrecie zrezygnowanym (XIII)  w zanurzonym 
w wannie ciele artystki odbija się okno wypełnione światłem. Okno to, wizualnie wbudowane w podmiot, nie pozwala jednak spojrzeć na zewnątrz, a do jego 
środka, „zobaczyć” to, co dzieje się pod powierzchnią dostrzegalną gołym okiem. W sposób symboliczny uzmysławia widzowi status fotografii w projekcie 
Hueckel, fotografii, będącej reprezentacją stanów mentalnych, kształtujących uobecnianą tożsamość. Znamienną dla tej kwestii pozostaje również praca nr 
VII. Skulona postać, leżąca na kanapie, zakrywa twarz – zasadniczy wyróżnik indywiduum. Ukazana zostaje jednak w pokoju wypełnionym zdjęciami, ich 
gęsta wręcz akumulacja pokrywa zarówno ścianę, jak i podłogę, niejako osacza kanapę. Tworzy w ten sposób silny kontrast pomiędzy wytworami pracy 
artystki, a nią samą w danym momencie. Ale to właśnie obecność tych zdjęć dopełnia re-wizję podmiotu; to one stają się środkiem wyrażenia emocji w chwili 
bezradności. Akt kreacji w tym przypadku nazwać możemy za Julią Kristevą wyrażeniem stanu kryzysu, które pozwala na przepracowanie melancholii, po-
dobnie jak psychoanalityczna terapia pomagająca pacjentowi w lingwistycznym wyrażeniu swej rozpaczy. 

----------Autoportrety wyciszone przynoszą poczucie konsonansu. „Obcowanie z bezkresnymi przestrzeniami (…) pozwala wniknąć mi w głąb 
siebie” – mówi Hueckel. Odnalezione podczas podróży artystki krajobrazy odkrywają poszukiwane w stanie melancholii „niewiadome”. Kontemplacja natury 
zespala się z kontemplowaniem autorskiego jestestwa. Tym samym, odszukane pejzaże stają się projekcją stanów emocjonalnych podmiotu twórczego. 
Specyficzna gra z krajobrazem oraz melancholijna atmosfera, charakterystyczna dla Autoportretów wyciszonych i Autoportretów zrezygnowanych Hueckel, 
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umieszcza je w nurcie współczesnej fotografii romantycznej, silnej zwłaszcza w krajach skandynawskich. W trzech cyklach autoportretów Hueckel poddaje 
obserwacji i re-wizji swoją egzystencję, reprezentując stany swoiste, immanentnie związane z własną osobą. Choć artystka sytuuje widza w pozycji świadka, 
rozgrywającej się w obrazie autoanalizy, to jednak poruszając uniwersalne kwestie, równolegle tworzy obrazowy „traktat o człowieku”. W lekturę tych prac 
wpisany bowiem pozostaje mechanizm ujmowany przez Gastona Bachelarda w słowach: „Obraz, który daje nam lektura poematu staje się rzeczywiście 
nasz. Bierze swoje korzenie z nas samych. Otrzymaliśmy go, ale odnosimy wrażenie, że moglibyśmy byli go stworzyć, że musielibyśmy go stworzyć. Staje 
się nowym bytem naszego języka, wyraża nas, czyniąc nas tym, co wyraża...”

Na podobieństwo pomiędzy estetyką Autoportretów obsesyjnych a zdjęciami rentgenowskim wskazuje Ewelina Jarosz w tekście Magdalena Hueckel: Autoportrety emocjonalne, katalog wystawy M. Hu-

eckel, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2009, s. 9. / Wszystkie cytaty przywołujące słowa Magdaleny Hueckel pochodzą z port folio artystki. / Julia Kristeva, Soleil noir. Dépression et mélancolie, za: Paweł 

Leszkowicz, Helen Chadwick: ikonografia podmiotowości, Kraków 2001, s.152-154. / Gaston Bachelard, Poetyka przestrzeni, w: Antologia współczesnej estetyki francuskiej, pod red. Irena Wojnar, Warszawa 

1980, s. 401-402.

Dorota Łuczak
(Re)visions of Magdalena Hueckel
Three collections of Emotional Self-Portraits are a revision of Magdalena 
Hueckel’s own self. As she descends below the surface of her external 
image, the artist presents the internal. Thus, by means of photography 
she finds a visual expression for her moods and fears, which are indi-
spensably intertwined with her existence. The expression of this revision, 
which is concentrated on the aspects assigned to the mental realm of 
existence, is achieved by the ‘dissolution’ of the subjectivity in the ambient 
space (Tranquilized Self-Portraits, Resigned Self-Portraits) or in another 
picture (Obsessive Self-Portraits). The strategy of creating one’s identity 
in a self-portrait, which is imminent in Hueckel’s art, surpasses the carnal 
limitations of the subject present in the photographs.
 
Projection of obsession
Like anatomic studies, the Obsessive Self-Portraits reveal the artist’s body 
parts to the spectator. Concentration on the matter of carnal subjectivi-
ty makes the spectator intently watch, or actually stare at it. This effect 
is yet augmented by the black-and-white aesthetics, reminiscent of X-ray 
photographs: out of the dark background there emerge bright, frequently 
slightly blurred body parts. Thus, the photographs suggest that it is po-
ssible to observe something that is usually hidden from the naked eye. 
Consequently, our eyes trace unsettling tense ligaments, wrinkled skin 
with visible stains and changes that penetrate the body, interfere with its 
integrity and reflect the process of decomposition. By this token the Ob-
sessive Self-Portraits make reference to the works of artists who trace the 
taint of processes that occur inside human bodies as a result of illness, 
accident or death, and who expose the material dimension of our existen-
ce (e.g. Dieter Appelt). After a while, however, this uncomfortable clash 
with anti-aesthetic photographs of the body covered with growths raises 
confusion. After all, in the other two collections of Emotional Self-Portraits 
the artist is presented as a healthy young person. This clear dissonance 
provokes us to probe deeper and investigate the Obsessive Self-Portraits 
more profoundly.

Hueckel writes that “the photographs show a healthy body as perceived 
by the eyes of an obsessed person”. However, in the process of multiexpo-
sition the photographs of a healthy body are superimposed by those of 
the remains of rotten fruit. In this way she creates the vision of her own ob-
session. This visual mystification does not find a direct reference in reality, 
as it is only present in the author’s mind and imagination. The perversity 
of this collection consists of showing what the subject, who presents the 
re-vision of her own self, can see. United images become a projection 

of an imaginary threat. They are abstracted from the tangible reality by 
means of an attempt to visualize the tormenting fear of illness or death on 
the one hand, and by the presentation of the temporary earthly life by re-
ference to a potential future condition on the other. A photograph does not 
contemporarize the moment recorded in the past which keeps recurring, 
but rather refers to the imagination that haunts the author. Visualization of 
this obsessive imagination allows us to familiarize ourselves with it. The 
embodiment of fear and threat in the Obsessive Self-Portraits sets the fo-
undation for an encounter with this imagination. 

The manner in which Hueckel constructs the vision of her obsession is not 
reduced to taking advantage of the technical potential of the medium only. 
It is quite meaningful that a self-portrait and still nature in the form of rotten 
fruit are combined. The artist’s play between the genres produces definite 
results, as expressed in her works. Body parts emerging from the black 
background become almost sculptural elements in the pictures. The body, 
which is treated like an object, is covered with the traits of damage, thus 
indispensably signifying the process of destruction and of time passing 
by that is an inherent element of the existence of a living creature. Thus 
the body assumes the role of an object in a narcissistic still nature. At the 
same time, a human aspect is present in the still nature, which by definition 
is deprived of the physical presence of a human being. The transgression 
occurs only at a visual level, though, as the body substitutes traditional 
iconography, which refers to the fundamental issues of existence via na-
ture and symbols. 

Melancholy and tranquility
Although Hueckel’s self-revision in the Resigned Self-Portraits and Tra-
nquilized Self-Portraits stems from concentration on the subject’s mental 
condition, it emanates to the ambient space. In other words, the space 
where the artist’s lonely figure is located evokes her emotions. The pro-
cess leading from the subject’s inside to the expression in the reality bo-
und by the picture frame is a manifestation of the subject’s appropriation 
of this picture. Two paths of reflection set by the above-mentioned collec-
tions point to the possibility of involving space as a context to complement 
the artistic ‘I’ present in the work. 

“The collection (Resigned Self-Portraits – D.Ł) concerns the feeling of 
helplessness, apathy, lack of motivation, and those moments when eve-
ry little obstacle appears insurmountable and everything around seems 
weird and unreal. The works were created in my apartment.” (Magdale-
na Hueckel) An intimate relationship between space and the subject in 
the Resigned Self-Portraits is intensified by the fact of the evoking of the 



interior of the home, a peculiar cave where an individual possessed by 
melancholy locks herself and separates herself from the outside world. 
Simultaneously, this interior is appropriated by the person dwelling there 
and saturated with the signs of her residence there in an obvious way, 
familiar through our own experience. 

A lonely individual, who usually covers her face or looks into the unknown, 
appears throughout the entire collection to present the subsequent scenes 
of her own resignation and melancholy, which are somehow expressed in 
a photograph. In the Resigned Self-Portrait (XIII) a window full of light is re-
flected in the artist’s body submerged in a bathtub. The window is visually 
embedded in the subject, yet it does not allow us to look outside, but only 
inside and ‘see’ what is happening under the surface which one can per-
ceive with a naked eye. In a symbolic manner it makes the spectator aware 
of the status of photography in Hueckel’s project, a photography which is 
meant to represent the mental condition that shapes the present identity. 
Work no VII is also very meaningful in this respect. A huddled figure lying 
on a sofa is covering her face – the principal characteristic of an individual. 
However, the person is shown in a room filled with pictures, whose thick 
layer covers both the wall and the floor somehow cornering the sofa. A po-
werful contrast is thus created between the artist’s works and herself at a 
given moment. It is the presence of these photographs that completes the 
re-vision of the subject: they become the means of expressing emotions 
at the time of helplessness. We can quote Julia Kristeva here, and call the 
act of creation the expression of the state of crisis that helps us to work 
through melancholy in the same way as psychoanalysis helps the patient 
verbally express his or her despair.

The Tranquilized Self-Portraits bring a feeling of harmony. “The commu-
nion with limitless spaces (...) let me penetrate myself” Hueckel says. The 
landscapes she found during her journey discover the unknown which one 
seeks in melancholy. Contemplation of nature unites with the contempla-
tion of the author’s being. In this way the landscapes she found become a 
projection of the artistic subject’s emotional condition. A peculiar play with 
landscape and melancholic mood, which characterizes the Tranquilized 
Self-Portraits and Resigned Self-Portraits, places them in modern roman-
tic photography, which is a particularly strong trend in Nordic countries. 

In the three collections of self-portraits Hueckel subjects her existence to 
scrutiny and revision, presenting particular conditions which are insepa-
rably connected with herself. Although the artist puts the spectator in the 
position of a witness to the self-analysis occurring in the picture, by to-
uching universal issues she simultaneously creates a pictorial ‘treatise on 

man’. To examine these pictures one applies a mechanism, described by 
Gaston Bachelard in the following way: “The image offered us by reading 
a poem now becomes really our own. It takes root in us. It has been given 
us by another, but we begin to have the impression that we could have 
created it, that we should have created it. It becomes a new being in our 
language, expressing us by making us what it expresses; in other words, it 
is at once a becoming of expression, and a becoming of our being.”

The similarity of the aesthetics of the Obsessive Self-Portraits and X-ray pictires is indicated by 

Ewelina Jarosz in her paper Magdalena Hueckel: Autoportrety emocjonalne, the catalogue of M. 

Hueckel exhibition, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2009, p. 9. / All quotations are taken from 

Magdalena Hueckel’s portfolio. / Julia Kristeva, Soleil noir. Dépression et mélancolie, [in:] Paweł 

Leszkowicz, Helen Chadwick: ikonografia podmiotowości, Aureus, Kraków 2001, pp. 152-154. / 

Bachelard, Gaston. The Poetics of Space (Boston: Beacon Press, 1969), p. xix. 

obsesje i
 
16 x 21 cm

Materiał: odbitka srebrowa  

+ aluminium + szkło 



obsesje ii
 
14,8 x 19,5 cm 

Materiał: odbitka srebrowa  

+ aluminium + szkło 

obsesje iii
 
13,5 x 16,3 cm 

Materiał: odbitka srebrowa  

+ aluminium + szkło 



OBSESJE IV
 
12,5 x 17,8 cm  

Materiał: odbitka srebrowa  

+ aluminium + szkło 

OBSESJE IX
 
19 x 29,8 cm 

Materiał: odbitka srebrowa  

+ aluminium + szkło 



OBSESJE X
 
28 x 18,3 cm  

Materiał: odbitka srebrowa  

+ aluminium + szkło 

OBSESJE XII
 
16,8 x 26 cm 

Materiał: odbitka srebrowa  

+ aluminium + szkło 



OBSESJE XIII
 
28 x 18,3 cm  

Materiał: odbitka srebrowa  

+ aluminium + szkło 

OBSESJE XV
 
28 x 18,5 cm

Materiał: odbitka srebrowa  

+ aluminium + szkło 



OBSESJE XVI
 
18,9 x 27 cm 

Materiał: odbitka srebrowa  

+ aluminium + szkło 

OBSESJE XVIII
 
13,5 x 19,5 cm

Materiał: odbitka srebrowa  

+ aluminium + szkło 



OBSESJE XXI
 
28,5 x 18,5 cm 

Materiał: odbitka srebrowa  

+ aluminium + szkło 

OBSESJE XXII
 
14,8 x 19,5 cm 

Materiał: odbitka srebrowa  

+ aluminium + szkło 



OBSESJE XXIII
 
14,8 x 19,5 cm

Materiał: odbitka srebrowa  

+ aluminium + szkło 


