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„Pasaże są czymś pośrednim między ulicą a wnętrzem.[...]. Dla flâneura, żyją-

cego pomiędzy frontami budynków niby bourgeois w czterech ścianach swe-

go domu, ulica staje się mieszkaniem. W jego oczach błyszczące emalią szyl-

dy firm są równie dobre (a nawet lepsze) jako przystrojenie ścian, co obraz 

olejny w mieszczańskim salonie. Mury są dla niego pulpitem, o który opiera 

swój notes; kioski z gazetami służą mu za biblioteki, a kawiarniane tarasy za 

wykusze, z których po zakończonej pracy spogląda na swój dobytek.”1

Walter Benjamin

Kiedy w połowie XIX wieku gwałtownie postępująca urbanizacja wielkich 

miast sprawiła, że człowiek zaczął żyć szybciej i – w rezultacie – bardziej ner-

wowo, zmniejszył się też dystans oddzielający jednostkę od masy ludzkiej. 

W tym samym mniej więcej czasie Charles Baudelaire w jednym ze swoich 

esejów, diagnozując ów syndrom, sformułował po raz pierwszy pojęcie „czło-

wieka tłumu”2. Ten nowy rodzaj ludzkiej kondycji mógł niejako sam ze sobą 

konfrontować się w „lustrach” równie intensywnie rozwijającej się wówczas 

fotografii. Co więcej – była to jednocześnie epoka upowszechniania się wie-

lonakładowej prasy, ilustrowanych encyklopedii oraz bedekerów. Od tego 

momentu nastąpił brzemienny w skutkach proces „skanowania” świata, 

którego jedną z nieoczekiwanych konsekwencji stały się wpierw przybliżenie, 

a wkrótce – wraz z rozwojem kina, radia, telewizji i Internetu – przenikanie 

różnych (niekiedy bardzo odmiennych) światów. Zniesienie bądź zawiesze-

nie dystansu w komunikacji interpersonalnej stało się dziś szczególnie wi-

doczne w rezultacie digitalizacji łączności. Temu z kolei zjawisku towarzyszy 

także pornografizacja i tabloizacja mass-mediów, które wkraczają w każdą 

domenę życia jednostki. Jest to praktyka polegająca na „pornograficznej” 

Efekt pasażu
Grażyna Tereszkiewicz & Roman Lewandowski

1 Benjamin W., Anioł historii. 
Eseje, szkice, fragmenty. Poznań 
1996, s.364

2 Por. Baudelaire Ch., O sztuce, 
szkice krytyczne. Wrocław 
1961, s. 196-203

EFEKT PASAŻU
THE PASSAGE EFFECT

Artyści:
Łukasz Dziedzic, Grzegorz Hańderek, Magda Hueckel, Szymon Kobylarz, Jerzy Kosałka, Maciej Linttner, Joanna Rzepka, 
Grzegorz Sztwiertnia, Andrzej Tobis, Małgorzata Wielek-Mandrela, Paulina Poczęta, Grażyna Tereszkiewicz, 
Zorka Wollny, Joanna Wowrzeczka

Kuratorzy projektu:
Roman Lewandowski & Grażyna Tereszkiewicz

Organizator i wydawca:

Galeria Strefa A
31–048 Kraków, ul. Bogusławskiego 7/13
tel. +48 0601430146
e-mail: galeria@strefaa.pl
www.strefaa.pl
właściciele galerii: Małgorzata Błaszczyk i Grzegorz Maślonka

Miejsca prezentacji:

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
pl. Jana III Sobieskiego 2
41-902 Bytom
tel./fax: +48 032 281 82 94
sekretariat@muzeum.bytom.pl 
http://mgb.nazwa.pl 
Dyrektor: dr Dominik Abłamowicz 

Otwarta Pracownia
ul. Dietla 11
31-070 Kraków
tel. +48 889 310 412
mailing@otwartapracownia.com
www.otwartapracownia.com

projekt, DTP: Rafał Sosin

obszar ochronny



6 7

detalizacji, powiększeniu i uwypukleniu wyselekcjonowanych wycinków 

życia człowieka, co sprawia, że możemy się czuć osaczeni przez kwadrofonię 

seksu, śmierci oraz przemocy3.

Projekt wystawienniczy Efekt pasażu jest próbą podjęcia refleksji nad an-

tropologią miejsca i jego wirtualnego przedstawienia. Wystawa ma więc 

stanowić prezentację dzieł, które w sposób dosłowny bądź metaforyczny 

będą odwoływać się do arbitralnie wybranych przez artystów enklaw w przes-

trzeni prywatnej oraz publicznej, prezentując je w aspekcie ich wzajemnego 

oddziaływania i przenikania. Punktem wyjścia dla kuratorów projektu stała 

się estetyczna i antropologiczna refleksja Waltera Benjamina, dotycząca 

przeobrażenia wizerunku współczesnego miasta, w którym pojawia się nowy 

„bohater naszych czasów” – flâneur – a wraz z nim nowa przestrzeń lektury 

i rozkoszy – miejski pasaż4. Ten ostatni stanowi symboliczny emblemat prze-

mian społecznych, ekonomicznych i kulturalnych, jakie nastąpiły w Europie 

na przełomie XIX i XX w. i trwają do dnia dzisiejszego. Pasaże – jako elementy 

architektury miejskiej i zarazem wyobrażeniowe figury – są przestrzeniami 

pozostającymi z flâneurem oraz urbanistycznym otoczeniem we wzajem-

nym napięciu i w bliskim oddziaływaniu. Cechuje je dwuznaczność, wspólny 

krwiobieg i ścisły związek pomiędzy ideą Wnętrza i Zewnętrza. Ich wspólny 

i archeologiczny dyskurs uzyskał – w szerszej, bo filozoficznej, perspektywie – 

istotne rozwinięcie w kluczowych dla Zachodniej humanistyki rozważaniach 

Michela Foucaulta�. Równie intrygującym dopełnieniem tej refleksji są uwagi 

Gillesa Deleuze’a na temat „bankructwa przedstawienia” i „utraty tożsamości”5 

w myśli nowoczes nej. Tym humanistycznym tropom i motywom idą w sukurs 

„tezy” zawarte w najstarszych buddyjskich sutrach (liczących ponad 2000 lat) 

oraz (współczesnych) odkryciach fizyki kwantowej, które zgodnie podważają 

status obiektywnego obserwatora, a także tożsamość i integralność naszego 

obrazu świata z rzeczywistością. Wyłaniająca się z nich perspektywa stwarza 

płaszczyznę dla subiektywnego, względnego bądź kwantowego współuczest-

nika zdarzeń. Jest to zatem miejsce umowne, w którym spotykają się wszyscy 

uczestnicy urbanistycznego spektaklu współczesności, a pośród nich znajdują 

się m.in. flâneur oraz artysta. Każdy z nich wydatkuje wielkie zasoby energii, 

angażując cały aparat poznawczy w tworzenie i opisywanie widzialnego świa-

ta. W tym też celu wykorzystują oni zasoby swej kreatywnej pamięci, aby (zre)

konstruować tożsamość przeszłych, istniejących bądź potencjalnych miejsc. 

Bez wątpienia przecież zamierzają je oswoić i zornamentować własnymi 

emocjami, ideami i/lub rekwizytami. W rezultacie przestrzeń ta – zarówno 

prywatna jak i publiczna – zawsze zostaje symbolicznie opatrzona podziałami 

i granicami oraz naznaczona przez rozmaite konwencje i standardy, które mają 

się do rzeczywistości tak jak „mapa” do „terytorium” w twórczości literackiej 

Jorge Luisa Borgesa6. 

Intencją kuratorów wystawy Efekt pasażu było prześledzenie, jak we współ-

czesnych praktykach artystycznych przejawia się proces utraty bądź fluktu-

acji tożsamości miejsca tudzież podmiotu (artysty, flâneura, itd.), a co za tym 

idzie – jak przenika się w nich to, co prywatne i publiczne. Prezentowane 

na wystawie prace – bezsprzecznie – obrazują owo zjawisko przenikania 

się wzorców kulturowych o najróżnorodniejszej proweniencji. Szczególnie 

widoczne staje się to w realizacjach odwołujących się do problemu upublicz-

niania tego, co intymne i osobiste, a jednocześnie standaryzacji w naszym 

osobistym życiu tego, co społecznie pożądane oraz „medialne”. 

Zaproszeni na wystawę artyści, choć w większości związani są od lat z kra-

kowskim i śląs kim środowiskiem twórców, nie definiują swojej sztuki przez 

kategorię lokalności. Wręcz przeciwnie. To zaś pozwoliło nam – przynajmniej 

mamy taką nadzieję – na ukazanie aspektu płynności i efemeryczności 

każdego miejsca i każdej tożsamości. Jakkolwiek niektóre prace na planie 

wizualnym i antropologicznym mogą pozornie konstruować swoiste „okna” 

indywidualnej i/lub zbiorowej) pamięci, w każdym przypadku są to okna su-

biektywnego obserwatora-współuczestnika zdarzeń w jednym z wielu miast. 

Czasoprzestrzenie miasta to obszary niezwykle intensywnie nasycone 

symbolicznie, emocjonalnie i estetycznie. Mieszkające w nim społeczności 

również nie tworzą jednorodnej i jednowymiarowej grupy, lecz określa je 

melanż i płynność. Wszystko to sprzyja konstruowaniu różnorodnych tożsa-

mości i figur wyobrażeniowych, które znajdują szczególnie mocną artykulację 

w kulturze – począwszy od architektury, sztuki oraz mody, a skończywszy 

na obyczajach i modelach życia społecznego. Wydaje się nam, że Efekt pa-

sażu artykułuje tę polifonię głosów i obrazów, i że może on także stworzyć 

przyczynek do dyskusji nad ideą naszego miejsca w czasie i przestrzeni oraz 

granicami naszego udziału w rzeczywistości.

3 więcej na ten temat [w:] 
Baudrillard, J., O uwodzeniu. 
Warszawa 2005, a także [w:] 
Baudrillard, J., Pakt jasności. O 
inteligencji Zła. Warszawa 2005

4 por. Benjamin W., Pasaże. 
Kraków 2006

5 zob. Deleuze G., Różnica i 
powtórzenie. Warszawa 1997, 
s. 21

6 zob. Borges J.L., Fikcje, 
Warszawa 1972
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“Passages are something between streets and interiors [...]. The street 

becomes a kind of a living room for a flâneur, who lives between buildings’ 

facades like a bourgeois within four walls of his house. In his eyes the 

glittering enamel shop signs are equal or even better decoration than an 

oil painting on the wall of a bourgeois salon. The walls of a building are for 

him a kind of desk, against which he leans his notebook; newspaper stands 

serve him as libraries, and café terraces as bay windows from which, having 

finished his work, he watches his belongings.”1

Walter Benjamin

The rapidly growing urbanisation of the mid-nineteenth century made 

man to start to live faster and, in result, more nervously. Also the distance 

separating an individual from the human mass has diminished then. 

Diagnosing the syndrome more or less at the same time in one of his essays, 

Charles Baudelaire has formulated the notion of ‘man of the crowd’ for the 

first time.2 That new kind of human condition could be confronted as if with 

itself in the ‘mirrors’ of photography, equally intensely developing at that 

time. Moreover, it was also the era of the circulation increase of the press, 

illustrated encyclopaedias and guidebooks. The process of ‘scanning’ the 

world, fraught with consequences, has also begun since then. One of the 

unexpected consequences of that process was firstly the introduction and 

soon after – along with the development of the cinema, radio, television 

and the Internet – the interpenetration of (sometimes completely) different 

worlds. The vanishing distance in the interpersonal communication became 

particularly visible today in result of the digitalisation of communication. 

In turn, this phenomenon is accompanied by pornographisation and 

tabloidisation of the mass-media which appropriate every area of individual 

human life. This practice consists in ‘pornographic’ detailing, enlarging and 

The Passage Effect
Grażyna Tereszkiewicz & Roman Lewandowski

emphasising the selected fragments of human life, what makes we can feel 

trapped by the quadrophony of sex, death and violence.3

The exhibition project The Passage Effect is an attempt of reflection on 

the anthropology of the place and its virtual representation. Therefore 

the exhibition is to be a presentation of works which refer, in literal or 

metaphorical way, to the enclaves in private and public space that have been 

arbitrarily selected by the artists, and presenting them in the aspect of their 

mutual influence and penetration. The starting point for the curators of the 

project is the aesthetical and anthropological reflection of Walter Benjamin, 

which concerns the transformation of the image of contemporary city in 

which a new ‘hero of our times’– the flâneur – appears along with the new 

space of reading and delight, i.e. the urban passage.4 The latter is a symbolical 

emblem of the social, economic and cultural changes that have happened in 

Europe since the turn of the 19th and 20th centuries. Passages – the elements 

of urban architecture and imaginative figures at the same time – are spaces 

which remain in mutual tension and close influence with the flâneur and 

urban surrounding. They are characterised by ambiguity, common circulation 

system and close relationship between the ideas of ‘inside’ and ‘outside’. 

Their common and archaeological discourse has got an important extension 

in a wider philosophical perspective in the thought of Michel Foucault, 

the key considerations for western arts and humanities.5 Equally intriguing 

complement of that reflection are the notes of Gilles Deleuze on the 

‘bankruptcy of presentation’ and the ‘loss of identity’6 in modern thought. 

Those humanist veins and motives come to aid of the ‘theses’ contained 

in the oldest Buddhist sutras (over 2000 year old) and (contemporary) 

discoveries of quantum physics, which unanimously undermine the status 

of objective observer, as well as the identity and integrity of our vision of 

the world with reality. The perspective that is emerging from them makes 

a plane for a subjective, relative or quantum co-participant of events. 

Therefore it is a pre-arranged place in which all the participants of the urban 

planning spectacle of the present time meet, including the flâneur and the 

artist. Involving all his/her cognitive apparatus, each of them expends all  

his/her resources of energy on creating and describing the visible world. They 

use the resources of their creative memory to (re)construct the identity of 

past, existing, or potential places. No doubt they tend to tame and ornament 

1 Benjamin W., Angel of History. 
Essays, sketches, and fragments. 
Poznań 1996, p.364

2  cf. Baudelaire Ch., On Art; 
critical sketches. Wrocław 1961, 
pp. 196-203

3 more about this topic [in:] 
Baudrillard, J., Seduction. 
Warsaw 2005, and also [in:] 
Baudrillard, J., The Intelligence of 
Evil or the Lucidity Pact. Warsaw 
2005

4 cf. Benjamin W., Passages. 
Cracow 2006

5 Foucault writes wider about 
this in his essay The Inside 
Thought [in:] Foucault M., 
Madness and Civilisation. 
Warsaw 1999

6 see Deleuze G., Difference and 
Repetition. Warsaw 1997, p. 21

Grażyna Tereszkiewicz & Roman Lewandowski



10 11

them with their own emotions, ideas and/or requisites. In result, this space 

– both private and public – has always been symbolically provided with 

divisions and boundaries, and marked by various conventions and standards 

which are to reality like the ‘map’ to the ‘territory’ in the literary creation of 

Jorge Luis Borges7. 

The intention of the curators of the exhibition The Passage Effect was to 

trace the ways of manifesting the process of losing or changing the identity 

of a place and a subject (an artist, a flâneur, etc.) in contemporary artistic 

practices, including the ways of interpenetration of what’s private and what’s 

public in them. The works presented at the exhibition unquestionably show 

the phenomenon of the interpenetration of cultural patterns of different 

provenience. This is particularly visible in works referring to the problem 

of making public what’s intimate and personal, and simultaneously to the 

standardisation of what’s socially and ‘media’ desirable in our personal life. 

The invited artists, even though they have been connected for many years 

with Cracow and Silesian artistic milieus, don’t define their art in the 

category of localness. Quite on the contrary; this allowed us – at least we 

hope so – to show the aspect of fluidity and ephemeral character of each 

place and each identity. On visual and anthropological levels some works 

can apparently construct specific ‘windows’ of individual and/or collective 

memory. However, in each case these are the windows of a subjective 

observer/participant of events in one from among many cities. 

Cracow, just like the cities of Silesian agglomeration, is the space unusually 

intensely saturated with symbols, emotions and aesthetic values. Local 

communities also don’t create any homogeneous or one-dimensional 

group; they are characterised rather by melange and fluidity. All this favours 

constructing various identities and imaginative figures which find particularly 

clear articulation in culture – from architecture, art and fashion up to habits 

and models of social life. It seems to us that The Passage Effect articulates 

that polyphony of voices and images, and that it can also be a contribution to 

the discussion on the idea of our place in space and time and on the limits of 

our participation in reality.
7 see Borges J.L., Fictions, 

Warsaw 1972
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Projekt Prawdopodobnie wszyscy jesteśmy tylko zwykłymi śmiertelnikami konfrontuje znany i oswojony 
nośnik z nieprzystającym do niego przekazem i estetyką. Stwarzając niewygodną sytuację dla odbiorcy, 
oscylując pomiędzy opisywaniem sytuacji granicznych i stanów ambiwalentnych a grą z rzeczywistością 
i przyzwyczajeniami, przepisuje na nowo dobrze rozpoznawalne kody. Prostymi środkami subtelnie 
deformuje codzienność podważając zasadność istniejących schematów.

Łukasz Dziedzic 
Ur. 1977, Mysłowice, Mieszka i pracuje w Cieszynie. W latach 1999 -12004 odbywa studia na na Wydziale 
Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego, filia w Cieszynie.

 
Artysta audiowizualny, muzyk, tworzy filmy wideo, instalacje, fotografie, projekty muzyczne. Twórca i lider 
eksperymentalnego projektu muzycznego Paracetamol. 
Jako kurator organizuje wystawy, projekty kulturalne, koncerty, współprowadzi Galerię Szara w Cieszynie, 
oraz Fundację Kultury Audiowizualnej Strefa Szarej. Pracuje jako asystent w pracowni multimediów 
w Instytucie Sztuki w Cieszynie. 

Ważniejsze wystawy 

2009  Diffussion off Zone – Fashion Week Poland 2009, Fabryka Ramisha, Łódź 
2008  Śląsk Activ 3 – BWA Katowice,
 Home sweet home – galeria Entrance, Praga, Czechy / Galeria Sanocka BWA, Sanok
2007  Border Crossing – Przekraczanie granic, Wrexham Arts Centre & Gallery 103, Newi, Anglia 
 Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych – Galeria Bielska BWA 
 Międzynarodowe Biennale Supermarket Sztuki (im)mortal love – Warszawa 
2006  Interieur – Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała / Galeria Miejska Arsenał, Poznań

Łukasz Dziedzic  
& Joanna Rzepka

Łukasz Dziedzic & Joanna Rzepka-Dziedzic • Grzegorz Hańderek • Magda Hueckel • Szymon Kobylarz • Jerzy Kosałka • Maciej Linttner • Paulina Poczęta                         Joanna Rzepka • Grzegorz Sztwiertnia • Grażyna Tereszkiewicz • Andrzej Tobis • Małgorzata Wielek-Mandrela • Zorka Wollny • Joanna Wowrzeczka

Prawdopodobnie wszyscy jesteśmy tylko zwykłymi śmiertelnikami, 2007, billboard
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Grzegorz Hańderek

„Duch miejsca” jest korektą tekstu przestrzeni rozciągającego się wokół mnie.
Tadeusz Sławek

„Powierzchowność” rozumiana jako „czyjaś” – znacząca z jednej strony tyle co „wygląd” – będąca 
antonimem „wnętrza”, stojąca wobec niego w jednoznacznej opozycji, z drugiej zaś odnosząca się do 
„czegoś” – synonim „niedokładności”, braku koncentracji, uwagi, sytuująca się po stronie bylejakości, 
otworzyła pole interesujących dla mnie znaczeń. 

Powierzchnie te przesłaniając, reprezentują, poprzestając tylko na uświadamianiu. Operują własną logiką 
przestrzeni, odmienną od tej, dyktowanej właściwościami fizycznymi. Stanowią rodzaj parawanu dla 
obszaru bardzo często nie uświadamianego, bądź wypieranego.

Grzegorz Hańderek
Urodził się w 1977 r. w Zabrzu. Absolwent Instytutu Sztuki w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego i Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 2003 roku w Pracowni Wklęsłodruku 
prof. Jana Szmatlocha, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W latach 2002–2005 pracował na 
stanowisku asystenta i wykładowcy w Instytucie Sztuki w Cieszynie. W roku 2002 otrzymał stypendium 
Ministra Kultury.

W roku 2005 obronił przewód doktorski w ASP w Katowicach w dyscyplinie: grafika warsztatowa. Od 2008 
jest dziekanem Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Ważniejsze wystawy

2010  Grzegorz Hańderek – Oberflächlichkeit – Krakauer Haus, Norymberga (indywidualna)
 Multiple Matters – Grafische Konzepte – International Print Network, Künstlerhaus Wien, Austria
2009 GUANLAN – International Print Biennial. A Collection of Prints, Chiny
 Międzynarodowe Triennale Grafiki – Kraków (wyróżnienie)
 Powierzchowność – Górnośląskie Centrum Kultury, Galeria Piętro Wyżej, Katowice (indywidualna 

w ramach MTG Kraków)
2008 X Międzynarodowe Biennale Grafiki – Caixanova, Ourense, Hiszpania (Grand Prix)
2007 Metropolie – Nekropolie. Pejzaże pamięci – Muzeum Sztuki Współczesnej, Mińsk, Białoruś 

(indywidualna)
2006 6 Triennale Grafiki Polskiej – Katowice (Grand Prix)

bez tytułu, 2009, intaglio 

osiedle, 2008, intaglio 

Łukasz Dziedzic & Joanna Rzepka-Dziedzic • Grzegorz Hańderek • Magda Hueckel • Szymon Kobylarz • Jerzy Kosałka • Maciej Linttner • Paulina Poczęta                         Joanna Rzepka • Grzegorz Sztwiertnia • Grażyna Tereszkiewicz • Andrzej Tobis • Małgorzata Wielek-Mandrela • Zorka Wollny • Joanna Wowrzeczka
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Magda Hueckel 

Cykl odnosi się do poczucia bezsilności, apatii, braku motywacji, do momentów w których nawet drobna 
przeszkoda wydaje się nie do pokonania. Cykl należy do otwartego projektu „Autoportrety emocjonalne”.

“(...) 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 Autoportrety zrezygnowane 
i Autoportrety wyciszone, wskazują na możliwości zaangażowania przestrzeni, jako kontekstu dopełniającego, 
uobecniające się w dziele, artystyczne „ja”...”

Dorota Łuczak

Autoportret zrezygnowany VII, VIII, 2006/2008, fotografia
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Magda Hueckel 
Urodziła się w 1978 r. Absolwentka Wydziału Malarstwa i Grafiki gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych 
(specjalizacje: fotografia, scenografia, dyplom w 2004 r.). Studiowała w Vysokej Skole Vytvarnych Umeni 
w Bratysławie (Słowacja) oraz Schule fuer Gestalltung w St.Gallen (Szwajcaria). W 2002 r. wraz z Agatą 
Serafin założyła duet fotograficzny hueckelserafin. Wykłada w Studium Fotografii ZPAF, pracuje w Teatrze 
Współczesnym w Warszawie, współpracuje z Teatrem Nowym i Teatrem Ateneum w Warszawie.  
W 2009 r. otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Brała udział w licznych 
wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą; m.in. w Tate Britain Gallery (2010, Wielka 
Brytania), XIX International Contemporary Art Fair (2010, Hiszpania), Vienna Fair (2010, Austria), Art 
Vilnus (2009, Litwa), Voies Off (2009, Francja), Rencontres Photographiques de Montpellier (2009, 
Francja), Biennale Fotografii w Poznaniu (2009), Biennale Sztuki Młodych - Rybie Oko (2008), Miesiąc 
Fotografii w Krakowie (2006, 2003), Fotonoviembre (2005, Teneryfa), Miesiac fotografie (2005, Słowacja), 
Warszawskie Lato Fotografii (2005), Daylesford Foto Biennale (2004, Australia) i wielu innych. Zajmuje się 
fotografią, grafiką i scenografią. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie.

Wybrane wystawy:

2010 Kompozycje (Lód), CK Zamek, Poznań (indywidualna)
  Oh no, death and sex again, PGS, Sopot 
 Moore and Auschwitz, Tate Britain Gallery, Londyn 
 Calmed selfportaits, Fotohuset, Kristiansand, Norwegia (indywidualna)
2009  Autoportrety emocjonalne, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń (indywidualna)
 Autoportrety obsesyjne, Galeria Piekary, Poznań
2008  13 Photographes à Arles avec FêtArt, Arles, Francja
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Autoportret zrezygnowany VI, IX, 2006/2008, fotografia
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Szymon Kobylarz

23 marca 1971 r. w zabrzańskiej kopalni „Rokitnica” na głębokości 780m zawalił się chodnik długości 
72m, który uwięził 11 górników. Tylko jednego z nich udało się uratować. Był nim Alojzy Piątek, który pod 
ziemią spędził 7 dni. Jednym z faktów często przytaczanym w ówczesnych mediach jest wielkość ukośnej 
szczeliny, w której przebywał, wymiar zaskakująco dokładny – 100x70cm. Na temat Alojzego Piątka, który 
nie zszedł już nigdy więcej pod ziemię twierdząc, że podpisał na dole pakt z diabłem, plotki i sprzeczne 
informacje krążą do dzisiaj.

Szymon Kobylarz 
Urodził się w 1981 r. w Świętochłowicach. W latach 2002-2007 studiował w pracowni prof. Jacka Rykały 
na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Stypendysta Ministerstwa Kultury za 2004/2005.  
W latach 2006-2007 był asystentem stażystą na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w pracowni 
malarstwa prof. Jacka Rykały. Od 2007 r. jest asystentem-instruktorem na katowickiej ASP, w pracowni 
prof. Zbigniewa Blukacza. 

Ważniejsze wystawy

2010 Die kleine improvisation. Polonische kunst heute – Stadtgalerie, Kiel
2009 Civile Defense – ŻAK|BRANICKA Gallery, Berlin (indywidualna)
 ECHELON70,, Galeria Kordegarda, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa (indywidualna)
 Fifty Fifty, Kunst im Dialog mit den 50er-Jahren – Wien Museum, Wiedeń
2008 Establishment jako źródło cierpień – Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa
2007 Betonowe dziedzictwo. Od Le Corbusiera do blokersów – Centrum Sztuki Współczesnej Zamek 

Ujazdowski, Warszawa
 Re(ko)nesans malarstwa – Górnośląskie Centrum Kultury, Katowice

Historia Alojzego Piątka, 2009, akryl, ołówek, tektura
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Jerzy Kosałka

Obiekt pokazany w 1993 roku na wystawie Luxusu „Miłość to nie wszystko” w PGS w Sopocie. Lekki, 
przenośny, składany, zbudowany jest z płyty paździerzowej, oklejonej meblową folią marmuropodobną, 
co bezpośrednio nawiązuje do kultury symulacji. Wymowę pomnika należy rozpatrywać na skrzyżowaniu 
dwóch perspektyw artystycznych: zewnętrznej i wewnętrznej. Ta zewnętrzna, polityczno-społeczna, 
odwołuje się do częstych wówczas obrazów, burzenia starych i stawiania nowych pomników, ale także 
kreując swoistą automitologię, ironicznie komentuje status artysty w społeczeństwie. Perspektywa 
wewnętrzna, prywatna, ma charakter autoterapeutyczny; jest to praca, która powstała jako pierwsza po 
kilkuletnim kryzysie artystycznym. W pierwszej wersji pomnik posiadał kółka oraz dyszel, i – ciągnięty 
przez artystę po dolnośląskich drogach – był bohaterem projektu „Tournée”, który polegał na ustawianiu 
postumentu w poszczególnych małych miasteczkach na ich rynkach i uroczystym jego odsłonięciu.

Jerzy Kosałka 
Artysta multimedialny. Urodził się w 1955 roku w Będzinie. Dyplom z malarstwa uzyskał w roku 1981 
na wrocławskiej PWSSP, gdzie był zatrudniony przez kilka lat jako asystent. Pracując na uczelni dołączył 
do redakcji wydawanego przez studentów „Magazynu Psychoaktywnego LUXUS”. Po zainicjowaniu 
działalności grupy „Legendarny LUXUS” uczestniczył w większości jej wystąpień artystycznych. Od 1995 
roku wystawia indywidualnie, będąc autorem ponad 30 wystaw. Brał też udział w ponad 80 projektach 
zbiorowych. W swej działalności artystycznej używa różnych technologii i mediów, buduje obiekty, makiety, 
tworzy instalacje i realizacje w przestrzeni publicznej. Uprawia performance.

Wybór wystaw

2010 Cudowna przemiana Coca-Coli w wino - performance, BW, Wrocław
 Sąsiedzi,  CSW, Łaźnia, Gdańsk
 Rusztowania Sztuki (z R. Jakubowiczem i K. Kuskowskim) Baszta Czarownic, Słupsk
2009  Świetny Jerzy walczący ze Sztuką, Galeria Entropia, Wrocław
2008  CosalCa-Club, Galeria Zero, Berlin
2007  Asteizm, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa
2006  Beauty Free Shop, Umelec Galery, Praga
2004  INC,Galeria XXXI, Warszawa
1999  TV MEDIA – show, instalacja za barem klubu artystów Miasto Krakoff, Kraków

Pomnik, 1993, obiekt
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Maciej Linttner

Właściwie niedawno zdałem sobie sprawę, że wszystko, co robię od lat, podporządkowane jest 
abstrakcyjnej [bo prawdopodobnie niemożliwej] wizji, mającej na celu połączenie malowania z pisaniem. 
Gdyby spojrzeć z góry na moje zachowanie, widać zapewne, iż jest to absurdalna krzątanina kogoś 
niesionego nadzieją pozbawioną szans. 

Tkwiąc w takowym konflikcie maluję na obrazach to, co widzę wokół, i to, czego nie widzę a wiem, że 
istnieje. Takim oto banalnym sposobem szukam argumentów, że jestem tu i teraz.

Mój film jest próbą szybkiego przedstawienia cyklu prac zatytułowanego Książki.

Banalna prosta animacja, komentarz nakreślony niewysmakowaną czcionką, niechlujne zdjęcia i dźwięk – 
to wszystko ma na celu przybliżyć nastrój tych prac i zagadkę w jakim celu powstały, zagadkę, na którą i ja 
szukam odpowiedzi podczas tworzenia cyklu Książki. Film ten to rodzaj wypełniacza bloku reklamowego, 
pomiędzy filmami drugiej kategorii w mojej prywatnej telewizji. 

Obrazy - Książki, 2010, wideo
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Maciej Linttner 
Urodził się w 1966 r. w Bytomiu. W latach 1988-1993 studiował na ASP w Krakowie (wydział grafiki 
w Katowicach). W 1996 r. zdobył wyróżnienie w katowickim konkursie Praca roku, a w 1999 r. nagrodę 
Grand Prix. W tym samym roku uzyskał pierwsze miejsce w warszawskim konkursie O.N.Z Prace na 
papierze, rok później druga: nagrodę w Tychach w konkursie Muzyka w malarstwie. Zajmuje się malarstwem 
i książką artystyczną. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Malarstwa ASP w Katowicach. Mieszka 
w Bytomiu. 

Ważniejsze wystawy

2008 Notatki towarzyszące – C.S. Zamek Sielecki, Sosnowiec (indywidualna)
2007 750ml.Ultramaryny – Galeria Engram, Górnośląskie Centrum Kultury w Katowicach
2003 Obrazy – Górnośląskie Centrum Kultury w Katowicach (indywidualna)
2001 Notatki – Galeria Z.P.A.P., Katowice (indywidualna)
1999  Obrazy – Galeria Kronika, Bytom (indywidualna)
 Prace na papierze – O.N.Z. Warszawa (pierwsza nagroda)
 Praca roku– Katowice (Grand Prix)

Obrazy - Książki, 2010, wideo
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Paulina Poczęta

Świat jest prawdziwy dla nas wszystkich, ale odmienny dla każdego. Nie jest jeden, ale jest ich milion,  
tyle ile jest źrenic i inteligencji ludzkich. Nie ma Cię na naszej klasie i nie będzie, utwierdza w poczuciu 
dystansu. Każdy istnieje tylko dla siebie, istnieje obok innych, na zawsze od nich odgrodzony – inny. 

Otwórz się na morze, „na mapę świata, nie obejmując Utopii nie warto patrzeć, gdyż pomija kraj,  
do którego ludzkość zawsze jest w drodze. A gdy przybije do jego brzegów, gdy go pozna, zaczyna  
rozglądać się za lepszym i znów rozwija żagle”. (O.Wilde)

Ten obiekt to szafka, której wnętrze skrywa przestrzeń pomiędzy mną a Nim. Gdy ją otworzysz wiesz,  
że zaraz może być inaczej. 

Nie ma Cię na naszej klasie i nie bedzie, 2010, akryl płótno
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Paulina Poczęta
Urodziła się w 1980 r. w Zawierciu. W latach 2000-2005 studiowała w Instytucie 
Wychowania Plastycznego Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na kierunku Edukacja 
Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych. Dyplom z grafiki warsztatowej uzyskała w 2005 r. 
Zajmuje się tworzeniem obiektów, grafiką, fotografią i rysunkiem.

Obok pracy twórczej prowadzi od 2007 r. działalność pedagogiczną. Obecnie jest asystentką 
w Katedrze Interdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej w Instytucie Sztuki na Wydziale 
Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Ważniejsze wystawy

2010  II Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej Gdynia 2010 – Muzeum Miasta Gdyni, 
Gdynia Z/K

 VII. International Biennial of Drawing Pilsen 2010 – Bienale kresby Plzen, Pilzno, Czechy 
Z/K

 8. Triennale Małych Form Malarskich – Galeria Sztuki WOZOWNIA, Toruń Z/K
 Ja jak to – EXPE Galeria Eksperymentalna, ZPAP, Bielsko Biała /I
2009 Przeciąg – II Festiwal Sztuki Młodych w Szczecinie – Galeria Południowa Zamku 

Książąt Pomorskich, Szczecin Z/K
 Bielska Jesień – Biennale Malarstwa – Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała Z/K
 Międzynarodowy Konkurs Rysunku – Stary Ratusz, Wrocław Z/K

Otwórz się na morze, 2009, technika własna
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Joanna Rzepka

Obiektem/modelem tytułową Domowniczką jest kobieta, w domyśle gospodyni owego domostwa, 
przedstawiona w różnych absurdalnych pozach i sytuacjach, stająca się niejako jednym z elementów 
wystroju wnętrz. Jest lampą, obrusem, częścią sterty ubrań czy nierozpakowanymi jeszcze zakupami. 
Uprzedmiotowiona bohaterka jest anonimowa, z jednej strony odwołuje się do wszystkich kobiet, z drugiej 
anonimowość wzmacnia poczucie sztuczności, nie mamy możliwości wejścia z nią w „kontakt”. 

Udomowienie to próba bycia częścią domu, wpasowania się w rodzinną sytuację „po godzinach”, 
pozostawiając świat kariery za drzwiami. Jednak próba ta jest nie do końca udana. Nasza bohaterka, co 
prawda, podejmuje usilne starania, lecz wpasowanie się nie przychodzi jej bez problemu, choć zrzuciła 
„wyjściową kieckę” to cały czas pozostają atrybuty zewnętrznego świata, jak buty na szpilkach, których nie 
zdążyła się pozbyć. Jest w połowie drogi, zawsze gotowa do ucieczki, rozbita pomiędzy tym, co domowe, 
a tym, co stanowi świat zewnętrzny. W każdym z tych światów próbuje odnaleźć siebie, ale żaden nie jest 
jej dany w pełni.

Joanna Rzepka
Urodziła się w 1979 r. Bielsku-Białej. W latach 1999-2002 studiowała w Instytucie Sztuki w Cieszynie, 
a w okresie 2002-2004 na ASP w Poznaniu, na kierunku – Edukacja Artystyczna, zdobywając dyplom 
artystyczny w pracowni Fotografii Intermedialnej. W 2007 r. rozpoczęła studia na ITF w Opawie. Od 2004 r. 
współprowadzi Galerię Szarą w Cieszynie. Jest fundatorką i prezeską Fundacji Kultury Audiowizualnej Strefa 
Szarej. W swojej twórczości zajmuje się kontemplacją oczywistości, badaniem sytuacji granicznych i stanów 
ambiwalentnych. Do realizacji swoich projektów najczęściej używa fotografii, wideo oraz instalacji.

Ważniejsze wystawy

2010 36 – Rondo Sztuki, Katowice
2008 Śląsk Activ 3 – BWA Katowice,
 Home sweet home – galeria Entrance, Praga, Czechy / Galeria Sanocka BWA, Sanok
2007 Border Crossing – Przekraczanie granic – Wrexham Arts Centre & Gallery 103, Newi, Anglia 
 Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych – Galeria Bielska BWA 
 Międzynarodowe Biennale Supermarket Sztuki (im)mortal love – Warszawa 
2006 Interieur – Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała / Galeria Miejska Arsenał, Poznań

Domowniczka, 2009, fotoobiekty
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Grzegorz Sztwiertnia

Grzegorz Sztwiertnia uważa (prawie dokładnie tak samo jak Cormac McCarthy w Krwawym południku),  
że w obojętnej surowości świata wszelkie zjawiska nacechowane są osobliwą równością i nic, ani pająk, 
ani kamień, ani źdźbło trawy nie mogą rościć sobie prawa do pierwszeństwa. Sama zaś wyrazistość rzeczy 
neguje ich przyswajalność, bo oko wnosi o całości na podstawie pojedynczej cechy lub części, nic zaś nie 
jest bardziej świetliste czy ocienione niż reszta i w tej optycznej demokracji wszelkie preferencje stają się 
kaprysem a człowieka i skałę łączy nieodgadnione pokrewieństwo.

Département des Aigles, 2002/2010, wideo

Łukasz Dziedzic & Joanna Rzepka-Dziedzic • Grzegorz Hańderek • Magda Hueckel • Szymon Kobylarz • Jerzy Kosałka • Maciej Linttner • Paulina Poczęta                         Joanna Rzepka • Grzegorz Sztwiertnia • Grażyna Tereszkiewicz • Andrzej Tobis • Małgorzata Wielek-Mandrela • Zorka Wollny • Joanna Wowrzeczka



36 37

Grzegorz Sztwiertnia
Ur. w 1968 r. Studiował w latach 1987-1992 w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego na krakowskiej 
ASP. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1992 r.. W swoich pracach zajmuje się między innymi 
problemami ograniczeń psycho-fizycznych, początkami języka, analizą pracy ciała człowieka, kulturowymi 
uwarunkowaniami percepcji wzrokowej. Wspólnie ze Zbigniewem Sałajem i Wojciechem Doroszukiem 
prowadzi pracownię interdyscyplinarną na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Od tego roku jest 
kierownikiem Galerii Malarstwa na tejże uczelni.

Wybrane ostatnie wystawy

2010 Blue – Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk (zbiorowa)
 15 lat – Otwarta Pracownia (1995-2010) – Otwarta Pracownia, Kraków (zbiorowa)
2009 Performer – Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa (zbiorowa)
 Grzegorz Sztwiertnia – Morawska Galeria, Brno (indywidualna)
 Serial – BWA Awangarda, Wrocław (indywidualna)
 Opał – Otwarta Pracownia, Kraków (indywidualna)
 Kolekcja. Dwadzieścia lat Galerii Starmach – Muzeum Narodowe, Kraków (zbiorowa)
 Sequel/Poprawczak – Dominik Art. Projects, Kraków (indywidualna)
 Niebieski prawie biały. Gra z kolekcją Fundacji Sztuki Polskiej ING – Galeria Leto, Warszawa (zbiorowa)

Département des Aigles, 2002/2010, wideo
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Grażyna Tereszkiewicz

Tematem mojej pracy wideo Persona (non grata) jest zjawisko przenikania się światów i filmowych 
obrazów…

Po raz pierwszy z twórczością Bergmana zetknęłam się pewnej późnej nocy przed wielu laty. Pogrążeni we 
śnie domownicy przeżywali (lub nie) swoje senne historie, a ja i Bergmanowscy bohaterowie prowadziliśmy 
swój szeptany dialog. W kolejnych filmach widziałam pofragmentowaną siebie i innych. Zawsze jednak 
były to „persony” pochodzące zarówno z mojego najbliższego otoczenia, jak i „twarze” wyłaniające się 
z wirtualnych lub rzeczywistych pasaży. Łączyła nas ta sama wrażliwość, w której dotykanie  
(nie)rzeczywistości sprawiało ekstatyczny ból, prowadzący nie tyle do krzyku, co do milczenia (jak 
u Elizabeth Vogler). Ten klaustrofobiczny stan umysłu, ten niekończący się korytarz, odbijający się w filmach 
Bergmana, przekraczałam poprzez wyczerpanie lub wymazywanie. Był to proces może nieco podobny do 
gestu Rauschenberga, kiedy artysta wymazywał rysunek de Kooninga, pozostawiając białą kartkę. Ten akt 
destrukcji był jednocześnie aktem kreacji. Mój „biały ekran”, reprezentowany przez niezmącone niebo, jest 
podobną „białą kartką”. Symbolizuje on umysł opróżniony z rzeczy, które nie pozwalają dostrzec istnienia 
niezwykłej przestrzeni – wolności – umysłu w stanie tworzenia. Jest to rodzaj kreacji nieposiadającej 
przyczyny i dlatego – jak pisze Krishnamurti „umysł, który w niej pozostaje, w jednej chwili umiera i żyje, 
i kocha, i trwa”. Persona (non grata). Biały ekran po Bergmanie, 2010, wideo
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Grażyna Tereszkiewicz
Urodziła się w 1967 r. Jeleniej Górze. W latach 1992 – 1997 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu, gdzie uzyskała dyplom z malarstwa. Zajmowała się arteterapią dzieci niewydolnych 
wychowawczo, a także parała się dziennikarstwem. Jako szef redakcji w jeleniogórskim oddziale telewizji 
sieci Polsat przygotowywała i redagowała m.in. programy poświęcone sztuce współczesnej. W latach 
2009-2010 współpracowała z Galerią Klimy Bocheńskiej w Warszawie. Obecnie współpracuje z galerią 
Strefa A w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, wideo, performance oraz kuratelą wystaw. Mieszka i tworzy 
w Krakowie.

Ważniejsze wystawy

2010  Blue – Galera Środowisk Twórczych w Bielsku-Białej, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk 
(kuratorka)

 Geografia intymna – Galeria Kameralna BGSW, Słupsk (indywidualna)
 Kilkanaście koanów na (nie)istnienie – Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku, BWA Jelenia 

Góra, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Galeria Labirynt w Lublinie (kuratorka, 
artystka) Persona (non grata). Biały ekran po Bergmanie, 2010, wideo

Persona (non grata). Biały ekran po Bergmanie, 2010, wideo
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Andrzej Tobis

O projekcie A -Z (Gabloty edukacyjne):

W 1954 roku, w Lipsku, wydany został Bildwőrterbuch Deutsch und Polnisch / Słownik ilustrowany języka 
niemieckiego i polskiego. Książka ta stanowi niezwykłe kompendium wiedzy o ówczesnej rzeczywistości, 
będąc jednocześnie karkołomną próbą sklasyfikowania i opisania świata w postaci haseł, indeksów oraz 
tablic rysunkowych. Słownik zawiera liczne pułapki językowe i niedociągnięcia w tłumaczeniach.

Wydawnictwo stało się dla mnie punktem wyjścia do budowy szczególnego archiwum obrazów. Poszukuję 
w terenie, a następnie fotografuję wizualne odpowiedniki słownikowych haseł. Jednym z założeń podczas 
pracy nad tą polską „reedycją” wydanego w Niemczech słownika, jest warunek, że wszystkie fotografowane 
obiekty i sytuacje muszą zostać odnalezione na terenie Polski. W ramach cyklu A-Z (Gabloty edukacyjne) do 
chwili obecnej odnalazłem około 400 haseł, z czego blisko połowa zrealizowana została w formie gablot 
edukacyjnych. Zbiór ten ciągle się powiększa. 

Każdej fotografii z cyklu A-Z (Gabloty edukacyjne) przyporządkowane zostaje słownikowe hasło w języku 
polskim oraz niemieckim, wraz numerem pochodzącym z indeksu. Słownik jest zresztą tylko pretekstem do 
kontynuowania poszukiwań kolejnych haseł i opisywania otaczającego mnie świata. Fotografie powstają 
z niezwykłym namysłem i dużą dozą poczucia humoru, ujawniając pułapki zawarte w słowach i znaczeniach, 
w fotografowanych obrazach i przyporządkowanych im pojęciach. Nie aranżuję sytuacji, utrwalam jedynie 
zastaną rzeczywistość. Część fotografii to portrety przypadkowo spotkanych osób. W tych przypadkach,  
jeśli ze strony portretowanego pada pytanie „jak mam stanąć”, zawsze odpowiadam „jak pan/pani chce”. 
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Andrzej Tobis
Urodził sie w 1970 r. W 1995 r. ukończył ASP w Katowicach, w której obecnie pracuje jako – jak to 
określa – „tak zwany pedagog”. Przez wiele lat zajmował się głównie malarstwem, które do dziś uważa za 
zdolną do progresji, podstawową i najbardziej uniwersalną ze wszystkich technik związanych ze sztukami 
wizualnymi. Mimo to, sam od końca 2006 r. zajmuje się głównie projektami o charakterze konceptualnym, 
do realizacji których wykorzystuje fotografię. 

Ważniejsze wystawy

2009 A-Z (gabloty edukacyjne), CSW Toruń (indywidualna)
 Energy Class B, Ormeau Baths Gallery, Belfast
2008 A-Z (gabloty edukacyjne), Instytut Polski, Berlin (indywidualna)
 A-Z (gabloty edukacyjne), 1/9 Unosunove Arte Contemporanea, Rzym (indywidualna)
 Efekt czerwonych oczu. Fotografia polska XXI wieku, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa
2007 A-Z (gabloty edukacyjne), CSW Kronika, Bytom (indywidualna)
2003 XXXIV Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Bielska Jesień (złoty medal), Galeria BWA, Bielsko Biała
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Małgorzata Wielek-Mandrela

Portrety pamięciowe to seria prac inspirowanych policyjnymi portretami pamięciowymi.  
To portrety fikcyjnych, „nieistniejących” ludzi.

Postaci wyciętych i wyalienowanych z szeroko pojętej rzeczywistości.  
Zawieszonych w zminimalizowanym świecie.

Małgorzata Wielek-Mandrela
Urodziła się w 1976 r. w Limanowej. W latach 1997 – 2002 studiowała na ASP w Krakowie  
(wydz. malarstwa, pracownia prof. A. Brinckena), uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Ukończyła również 
w 2001 r. Studium Pedagogiczne na ASP w Krakowie. W 2009 r. na tejże uczelni, na wydziale malarstwa, 
ukończyła studia doktoranckie.

Ważniejsze wystawy

2010 Painted in Cracow – Norymberga, Berlin, Bad Reichenhall, Lipsk, Niemcy
 8. Triennale Małych Form Malarskich – Toruń 2010, Galeria Sztuki Wozownia, I nagroda 
 Wymiary wolności – Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 
 Karajobrazowanie – Galeria Artemis, Kraków (indywidualna)
2009 Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2009, Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała 
 Badanie serca, Galeria Milano, Warszawa, Pałac Stuki, Kraków (indywidualna)
2008 Rybie oko, Biennale Sztuki Młodych, Galeria Bałtycka, Ustka, Słupsk 

Portret pamięciowy nr 7, 2010, akryl płótno
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Portret pamięciowy nr 1, 2009, akryl półtno Portret pamięciowy nr 4, 2009, akryl półtno
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Zorka Wollny

„Jeśli czytanie jest potwierdzaniem własnej tożsamości w zaklętym kręgu przedstawień,  
to tym samym jest – autoerotyzm”
Thomas Walter Laquer

Intymność czytania, delikatna więź z przedmiotem, ale także wywrotowy potencjał zanurzenia się w książce 
(nieuczestniczenie w zdarzeniach otaczających czytającego) są punktem wyjścia dla pracy z performerami.

Performance ma składać się z serii epizodów, realizowanych przez jedną, dwie, lub trzy osoby w przestrzeni 
biblioteki. Performerzy mają czytać, alienować się, tworzyć własny rytuał kontaktu z książką, lub kontaktu 
z drugą osobą potwierdzonego przez książkę (dopuszczenie do wspólnego czytania), tworzyć grupy 
zawieszone w czasie i przestrzeni. Projekt w dużej mierze opiera się na ikonografii czytających. Zebrane 
obrazy, umieszczone w katalogowej szufladce mogą stanowić wskazówkę dla odwiedzających, czego/kogo 
należy szukać wśród półek z książkami. Czytanie - Intimacy of reading, 2010, wideo

Łukasz Dziedzic & Joanna Rzepka-Dziedzic • Grzegorz Hańderek • Magda Hueckel • Szymon Kobylarz • Jerzy Kosałka • Maciej Linttner • Paulina Poczęta                         Joanna Rzepka • Grzegorz Sztwiertnia • Grażyna Tereszkiewicz • Andrzej Tobis • Małgorzata Wielek-Mandrela • Zorka Wollny • Joanna Wowrzeczka



52 53

Zorka (Zofia) Wollny
Urodziła się w1980 r. w Krakowie, gdzie ukończyła Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych, uzyskując 
w 2006 r. dyplom w pracowni Grzegorza Sztwiertni i Zbigniewa Sałaja. Współtworzy fundację 36,6. 
Jest laureatką stypendiów i nagród, m. in.: stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP 
(2008/2009), nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 8 konkursie im. Eugeniusza Gepperta 
(2007), stypendium Włoskiego Ministerstwa Kultury (2007/2008), stypendium – rezydencja w Cittadellarte 
Fondazione Pistoletto (2007), stypendium Ministra Kultury RP (2004/2005),Socrates Erasmus, Sabanci 
Universitesi, Istanbul (2005). Obecnie jest wykładowcą Akademii Sztuki w Szczecinie, kierunek – nowe 
media.

Ostatnie realizacje performance

2010 Sonate of erosion – z Anną Szwajgier, Postmonument– Sculpture Biennale, Carrara 
 Przesilenie letnie – z Anną Szwajgier i Magdaleną Przybysz, Malta Festiwal, Stary Browar, Poznań
 Unhum na 20 muzyków i 54 przechodniów – z Anną Szwajgier, Biennale Sztuki w Łodzi
 Słopiewnie – z Anną Szwajgier, BWA, Jelenia Góra
2009 Ballada na gmach Zachęty – z Anną Szwajgier, Zacheta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 
 Sześć Sylwetek na tle Kolekcji – Muzeum Sztuki w Łodzi
 Intymność czytania – Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego Czytanie - Intimacy of reading, 2010, wideo
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Projekt Nędza świata obejmuje prace, które są próbą mówienia w imieniu praktyków niemocy, 
przemawiania w imieniu tych, którzy głosu nie mają. La Misère du monde to tytuł książki francuskiego 
socjologa Pierra Bourdieu, który na gruncie nauk społecznych dokonał podobnego zabiegu. Bohaterowie 
projektu Nędza świata to przeważnie ludzie z różnych przyczyn społecznie lub ekonomicznie wykluczeni, 
którzy „chwytają się” każdej pracy i na każdych warunkach.

Joanna Wowrzeczka 
Urodziła się w 1972 r. Malarka (dr od 2008 r.) i socjolożka (dr od 2004 r.). Jako socjolożka zajmuje się 
badaniem pola sztuki w Polsce, jako artystka problemem zdominowanych. Społeczny obszar aktywności: 
współzałożycielka Galerii Szara w Cieszynie, redaktorka działu sztuka w magazynie „Opcje”. Tworzy Klub 
Krytyki Politycznej na Śląsku. Nominowana do nagrody Kobieta Roku (2009, „Gazeta Wyborcza”). 

Artystyczny obszar aktywności: finalistka I i II edycji konkursu : Obraz Roku (2001, 2002) – laureatka 
jednej z czterech równorzędnych nagród głównych w 2002 roku. Uczestniczka rezydencji artystycznej 
– stażu w North Wales School of Art and Design w Wrexham w Walii, przyznanego w drodze konkursu 
przez Galerię Bielską BWA (2008). Wyróżnienie Regulaminowe w ramach Konkursu Bielska Jesień (2009), 
39.Biennale Malarstwa, Galeria Bielska BWA. Obrazy w kolekcjach Stowarzyszenia „Zachęta Sztuki 
Współczesnej” „Znaki czasu”, zachodnio – pomorskie i śląskie.

Ważniejsze wystawy

2007 Prawdziwe Historie – Krakauer Haus, Norymberga (indywidualna)
 Rekonesans malarstwa – biennale sztuki współczesnej, GCK Katowice, Rondo Sztuki, Katowice
2006 Pogrzeb, plaża i ty – galeria lokal_30, Warszawa (indywidualna)
 Hommage a AW – Galeria Amfilada, Szczecin (indywidualna)
2005 lady pamięci (hommage à Tomasz Struk) – Górnośląskie Centrum Kultury, Katowice
2003 Obraz Roku 2002 – Pałac Królikarnia, Warszawa (nagroda – jedna z czworga laureatów)
2001 O Andrzeju – Galeria ASP, GCK, Katowice (indywidualna)

Joanna Wowrzeczka

Nędza świata, 2009, akryl płótno
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