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Magda Hueckel's portfolio of theatre photography is very 

impressive. Her 2015 album Hueckel / Teatr could contain only 

a fraction of the vast collection of photos taken during hundreds of 
1performances or rehearsals.  Based on the material which, at least in 

theory, belongs to the archives and presents the course and nature 

of a show, the photographer decided to spin a visual narrative 

detached from individual stagings. As she herself acknowledged 

while preparing the publication, she was guided by her desire to 

create an unobvious story, which unravels only when we step out of 
2the order determined by the stories narrated in the performances.  

It could be said that in this way she has used the theatre photogra-

phy material to fulfil her own ambitions and the need of artistic 

expression. But did she make no mark of her individual perspective 

on the photos already at the time of taking them? Even if she was 

following the action on stage, tracing the minute gestures of actors, 

conscious of the concept of the director inside out, she will always 

remain, as she describes it, "a non-neutral medium" which can only 
3"follow its own feeling".

Dorobek Magdy Hueckel w zakresie fotografii teatralnej jest 

imponujący. W wydanym w 2015 roku albumie Hueckel / Teatr 

zmieścić się mógł zaledwie ułamek przebogatego zbioru zdjęć 
1wykonanych w czasie setek spektakli czy prób . Na bazie materiału, 

który – przynajmniej w założeniu – należy do sfery archiwaliów, 

zaświadcza o przebiegu przedstawienia i jego charakterze, 

fotografka postanowiła utkać obrazową narrację oderwaną od 

poszczególnych realizacji. Jak sama przyznała, gdy przygotowywała 

wspomnianą publikację, kierowała nią chęć stworzenia opowieści 

nieoczywistej, ujawniającej się dopiero wtedy, gdy wyjdzie się poza 
2porządek wyznaczany przez historie opowiadane w spektaklach . 

Ktoś mógłby powiedzieć, że wykorzystała w ten sposób tworzywo 

fotografii teatralnej dla zaspokojenia własnych ambicji i potrzeb 

artystycznej wypowiedzi. Ale czy już w momencie wykonywania 

zdjęć nie odcisnęła na nich piętna swego indywidualnego sposobu 

widzenia? Choćby podążała ślad w ślad za rozgrywającą się na 

scenie akcją, tropiła najdrobniejsze gesty aktorów i na wylot znała 

koncepcją reżysera, i tak zawsze pozostanie – jak to określiła – 

„nieobojętnym medium”, które „może iść tylko za własnym 
3odczuwaniem” .

1
 Magda Hueckel współpracuje na stałe z warszawskimi scenami, takimi 

jak Nowy Teatr Krzysztofa Warlikowskiego, Teatr Wielki Opera Narodowa, 
Narodowy Teatr Stary, Teatr Powszechny, TR, Teatr Współczesny, Teatr 
Żydowski, Ateneum, a także Teatrem Jaracza w Łodzi i gdańskim Teatrem 
Wybrzeże.
2
 Podglądanie duchów, fotografowanie ciał. Z Magdą Hueckel rozmawiają 

Agata Adamiecka-Sitek i Iwona Kurz, [w:] Hueckel / Teatr, koncepcja 
i wybór zdjęć: W. Nowicki, M. Hueckel, red. A. Adamiecka-Sitek, Instytut 
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2015, s. 5.
3
 Tamże, s. 7.

1
 Magda Hueckel regularly colaborates with Warsaw theatres such 

as Krzysztof Warlikowski's Nowy Teatr, Grand Theatre—National Opera, 
National Stary Theatre, Powszechny Theatre, TR Warszawa, Contemporary 
Theatre, Jewish Theatre, Ateneum, as well as Stefan Jaracz Theatre in Łódź 
and Wybrzeże Theatre in Gdańsk.
2
 Podglądanie duchów, fotografowanie ciał. Conversations with Magda 

Hueckel: Agata Adamiecka-Sitek and Iwona Kurz [in:] Hueckel / Teatr, 
concept and image selection: W. Nowicki, M. Hueckel, ed. A. Adamiecka-
Sitek, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2015, 
p. 5.
3
 Ibid, p. 7.
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Theatre photography should therefore be seen as an independent 

and equal branch of Hueckel's work. Although the artist "em-

powers" this form of communication and stresses its creative 

dimension, she does not burn bridges and cut herself off from the 

original context. Wojciech Nowicki has written about the images 

from the album: "I like to look at these photographs as if pictures 

from a single performance". This statement not only highlights the 

fact that they are open to interpretation and carry the potential to 

create new meaning structures, but it also emphatically highlights 

their correlation with the poetics of performing arts.

Fotografię teatralną należy więc postrzegać jako niezależną 

i równoprawną gałąź twórczości Hueckel. Choć artystka „usamo-

dzielnia” tę formę przekazu i podkreśla jej kreacyjny wymiar, nie pali 

za sobą mostów i nie odcina się od pierwotnego kontekstu. 

O zdjęciach zamieszczonych w wyżej wspomnianym albumie 

Wojciech Nowicki napisał nawet: „Lubię patrzeć na te fotografie jak 

na zdjęcia z jednego spektaklu”. Stwierdzenie to nie tylko uwypukla 

fakt, że są one interpretacyjnie otwarte i niosą potencjał do 

kreowania nowych znaczeniowo struktur, ale także dobitnie 

akcentuje ich korelację z poetyką sztuk scenicznych.

4

Malowany ptak, reż. M. Kleczewska, Teatr Polski w Poznaniu w koprodukcji z Teatrem Żydowskim w Warszawie
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The exhibition Hueckel / Teatr vol. II presented in Wozownia is 

another manipulation of the theatre photography material by the 

artist. While the album, as suggested by Nowicki, seemed to (only) 

relate an arranged "play", in the gallery space we are dealing with 

a performance par excellence. We are entering a staged world 

whose boundary is set – as if by a theatre curtain – by a plastic veil. 

On entering we are blinded by the bright light of a projector (do 

actors feel similar discomfort in the spotlight?...). The dynamic of the 

fast-moving images projected onto our bodies puts us into a state of 

confusion. We do not look at them too closely at this point – our 

eyes receive them as not very specific, almost abstract. After a while 

we come to our senses and realise that we should continue straight 

on, following a narrow, dark corridor. We are accompanied on the 

way by daunting, pulsating sounds coming from around the corner. 

At the end of the path a series of photos is displayed, changing 

every few seconds. The trove of the disquieting, tense, sometimes 

even frightening and macabre shots taken by Hueckel during 

theatre performances is a result of well-devised selection. The 

radical experiences of the body pictured here are a theme of the 

exhibition, which can be read both as a statement about the means 

of expression characteristic of the modern theatre language, and – 

in a slightly broader context – as a reflection on culture, relishing in 

"painfully pleasant" images (more on this later).

Prezentowana w Wozowni wystawa Hueckel / Teatr vol. II to kolejna 

manipulacja tworzywem fotografii teatralnej dokonana przez 

artystkę. Podczas gdy album – jak sugerował Nowicki – zdawał się 

(tylko) relacjonować pewną wypreparowaną „sztukę”, tak tutaj, 

w przestrzeni galeryjnej, mamy już do czynienia z przedstawieniem 

par excellence. Wkraczamy tu do pewnego zainscenizowanego 

świata, którego granicę wyznacza – niczym kurtyna – materia 

foliowej zasłony. Już od progu zostajemy oślepieni jasnym światłem 

projektora (ciekawe, czy stający w świetle reflektorów aktorzy czują 

podobny dyskomfort…). Dynamika szybko zmieniających się 

obrazów rzutowanych wprost na nasze ciała wprowadza w stan 

dezorientacji. Za bardzo się im w tym momencie nie przyglądamy – 

nasze oczy odbierają je jako mało konkretne, prawie abstrakcyjne. 

Po chwili przytomniejemy i orientujemy się, że dalej powinniśmy 

kierować się na wprost, podążając wzdłuż wąskiego, ciemnego 

korytarza. W drodze towarzyszą nam niepokojące, pulsujące 

dźwięki dobiegające zza zakrętu. Na końcu ścieżki wyświetlana jest 

seria zmieniających się w kilkusekundowych odstępach fotosów. 

Zasób niepokojących, pełnych napięcia, czasami nawet 

przerażających i makabrycznych ujęć wykonanych przez Hueckel 

w czasie spektakli, to wynik przemyślanej selekcji. Zobrazowane 

tutaj radykalne doświadczenia ciała tematyzują wystawę, którą 

odczytywać można zarówno jako wypowiedź na temat środków 

wyrazu specyficznych dla języka współczesnego teatru, jak również 

– w nieco szerszym wymiarze – jako refleksję nad kulturą, lubującą 

się w obrazach „boleśnie przyjemnych” (ale o tym szerzej później). Proces, reż. K. Lupa, Nowy Teatr w Warszawie w koprodukcji 
z Teatrem Powszechnym w Warszawie, TR Warszawa, Teatrem Studio 
w Warszawie. Utwór powstał dla Nowego Teatru w Warszawie 
na potrzeby spektaklu teatralnego pt. ProcesPKP, reż. K. Garbaczewski, Teatr Stary w Krakowie
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The return journey confronts us once again with the projection onto 

the entrance curtain. Now that we have the ability to look at the 

displayed photographs from a distance, we discover that they are 

not intended to be carefully examined. On the contrary, images 

thrown out at machine gun speed are supposed to have a subliminal 

effect, irritating the eye and putting emotions into a state of stress. 

By observing other spectators who are just entering the room, 

emerging from behind the curtain and facing the dazzling 

projection, we see them as new actors, drawn into the frames of 

once acted out scenes. The oblivious actors have lent their bodies 

to the spectacle directed by Hueckel.

Droga powrotna konfrontuje nas raz jeszcze z projekcją rzucaną 

na wejściową kotarę. Teraz, gdy mamy możliwość spojrzenia 

z dystansu na wyświetlane tu fotografie, odkrywamy, że rzecz wcale 

nie w tym, byśmy dokonywali ich wnikliwej lektury. Przeciwnie, 

zdjęcia wyrzucane z częstotliwością serii z karabinu maszynowego 

działać mają podprogowo, zadrażniając oko i wprowadzając emocje 

w stan naprężenia. Obserwując innych widzów, którzy dopiero 

wchodzą do sali, wyłaniają się zza zasłony i mierzą z oślepiającą 

projekcją, widzimy w nich nowych aktorów wciągniętych w ramy 

odegranych już kiedyś scen. Aktorów, którzy niczego nieświadomi, 

użyczyli swoich ciał do wyreżyserowanego przez Hueckel 

spektaklu. 

Hamlet, reż. K. Garbaczewski, Teatr Stary w Krakowie
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According to the view formulated by Agata Adamiecka-Sitek the 

relationship between Hueckel's artistic endeavours based on 

theatrical photography and the poetics of performing arts is as 

follows: the more she emancipates her photos, the closer she 
4comes to theatre, and the better she understands its language.  

Following this thought, it is worth referring to the exhibition-

installation presented at Wozownia using theatrical vocabulary. 

Surprisingly adequate tools to describe Hueckel / Teatr vol. II are 

provided e.g. by the concept of the so-called Theatre of Cruelty by 
5the French theoretician Antonin Artaud  – an idea which became 

so popular that it was instrumental in the creation of many formulas 

of expression used by generations of directors, from the interwar 

period until now.

Zgodnie z tezą postawioną przez Agatę Adamiecką-Sitek, relacja 

między przedsięwzięciami artystycznymi Hueckel tworzonymi na 

bazie fotografii teatralnej a poetyką sztuk scenicznych kształtuje się 

w sposób następujący: im bardziej emancypuje swoje zdjęcia, tym 
4bardziej zbliża się do teatru i tym lepiej rozumie jego język . 

Podążając za tą myślą, do wystawy-instalacji prezentowanej 

w Wozowni warto odnieść się używając teatralnego wokabularza. 

Zaskakująco adekwatnych narzędzi do opisu Hueckel / Teatr vol. II 

dostarcza np. koncepcja tzw. teatru okrucieństwa francuskiego 
5teoretyka Antonina Artauda  – idea na tyle nośna, że walnie 

przyczyniła się do ukształtowania wielu formuł wypowiedzi 

stosowanych przez kolejne pokolenia reżyserów od powojnia aż do 

czasów obecnych.

4
 Cyt. za: Podglądanie duchów, fotografowanie ciał, dz. cyt., s. 14.

5
 A. Artaud, Teatr okrucieństwa, tłum. B. Banasiak, „Sztuka i Filozofia” 2001, 

nr 19, s. 82–91. Rozważania teoretyczne Artauda najpełniejszy wyraz 
znalazły w książce: Teatr i jego sobowtór, tłum. J. Błoński, Warszawa 1978.

4
 Quote from: Podglądanie duchów, fotografowanie ciał, op. cit., p. 14.

5
 A. Artaud, Teatr okrucieństwa, transl. B. Banasiak, "Sztuka i Filozofia” 

2001, no. 19, p. 82–91. Artaud's fullest theoretical reflections have been 
most completely expressed in the book Teatr i jego sobowtór, transl. 
J. Błoński, Warszawa 1978.

Szczury, reż. M. Kleczewska, Teatr Powszechny w Warszawie 



10 Golem, reż. M. Kleczewska, Teatr Żydowski w Warszawie w koprodukcji z TR Warszawa
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Cruelty in the theatre – both Artaud's and Hueckel's – is not about 

focusing on shocking with violence, suffering or brutality (though 

they are not excluded). Under a layer of stimuli unpleasant to the 

eye there is an attempt to exert mental pressure, an appeal to 

human emotionality, a desire to move the viewer and wake them 

from lethargy, indifference and existential torpor. It is connected 

with exploring the theme of the body: distorted, suffering, 

fragmented, submissive to violence or carrying out acts of 

aggression, remaining under threat or attacking... The body is an 
6"electric battery",  for which the theatre is to be the place of 

a discharge. "I am looking for a radical message, individual images 

containing an extreme emotion", says Hueckel. And as if in a "cruel 

show", she presents a series of essential frames, whose dramatic 

dimension condenses into a suspended gesture, a tense facial 

expression, or a spasmodic contraction of an oppressed body. At 

the exhibition Hueckel / Teatr vol. II the artist also dispenses with the 

division into the stage / the object of viewing and the audience / 

passive viewer: she arranges a spatial situation aimed at pulling us 

into the middle of the event which takes place between one 

projection and another.

Okrucieństwo w teatrze – zarówno u Artauda, jak i Hueckel – to nie 

nastawienie na epatowanie przemocą, cierpieniem czy brutalnością 

(choć nie są one wykluczone). Pod warstwą nieprzyjemnych dla oka 

bodźców kryje się dążenie do wywarcia psychicznego nacisku, apel 

do ludzkiej emocjonalności, chęć poruszenia widza, wybudzenia go 

z letargu, stanu zobojętnienia i egzystencjalnego marazmu. Wiąże 

się to z eksploracją tematu ciała: zniekształconego, cierpiącego, 

pofragmentowanego, uległego wobec przemocy bądź 

dokonującego aktów agresji, pozostającego w stanie zagrożenia lub 
6atakującego... Ciała będącego „stosem elektrycznym” , dla którego 

teatr ma być miejscem wyładowań. „Szukam radykalnego przekazu, 

pojedynczych obrazów zawierających w sobie skrajną emocję” – 

mówi Hueckel. I niczym w „okrutnym spektaklu” pokazuje serię 

esencjonalnych kadrów, których dramatyczny wymiar kondensuje 

się w zawieszonym geście, pełnym napięcia wyrazie twarzy czy 

spazmatycznym naprężeniu ciała w opresji. Na wystawie Hueckel / 

Teatr vol. II artystka rezygnuje ponadto z podziału na scenę / obiekt 

oglądu i widownię / biernego obserwatora – aranżuje za to prze-

strzenną sytuację, zakładającą wciągnięcie nas w sam środek 

zdarzenia, jakie toczy się między jedną a drugą projekcją. 

6
 Określenie Artauda. Za: A. Artaud, Teatr okrucieństwa, dz. cyt., s. 83.

6
 Artaud's term. From: A. Artaud, Teatr okrucieństwa, op. cit., p. 83.

Życie seksualne dzikich, reż. K. Garbaczewski. Nowy Teatr w Warszawie
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While creating her paratheatrical exhibition-installation, Hueckel 

completely eliminates text, replacing it with abstract sounds and 

noises, which, in combination with extreme images puncture the 

sensitive shell of the viewer's perception. This total eradication of 

verbal measures and focus on the virtual is a symptom of the 

contemporary theatre's condition: "The theatre speaks of non-

existent communication", says the photographer. She adds, "The 
7actor increasingly speaks into a gaping void, not to the audience".  

Today, when the word itself no longer works, and the image culture 

plays a dominant part, the theatre is sinking into the world of digital 

media, whose growing importance translates, paradoxically, into the 
8increasing role that bodily experience plays in our culture.  This 

dependency, observed by Richard Shusterman, is used by 

contemporary directors. They marry performing arts with video, not 

so much (not only) to attract the viewer's attention, but also to 

expand the range of means of expression they operate with. It is 

possible to create an exceptional situation using a camera and 

a projector, for example moments when the actor is doubly present 

on stage: physically, on the theatre stage, and virtually, on the 

screen which is an element of stage design. Some theorists focusing 

on the relationship between the body and the media note that the 

more ways to transmit the sphere of the actor's physis there are 
9in the theatre, the more its importance increases.  It also plays 

a key role in Hueckel's works. When photographing a show, she 

approaches the characters very closely with her camera, showing in 

the pictures both them and the projections they are in, and she then 

displays the images she has captured in large format, allowing us to 

confront the corporality of the actors on a rarely seen scale.

Tworząc swoją parateatralną wystawę-instalację Hueckel 

całkowicie eliminuje tekst, zastępując go abstrakcyjnymi dźwiękami 

i odgłosami, które w połączeniu z drastycznymi wizerunkami 

nakłuwają wrażliwą powłokę percepcji odbiorcy. Owo całkowite 

wyrugowanie środków werbalnych i nastawienie na wirtualność 

jest symptomem kondycji współczesnego teatru: „Teatr mówi 

o nieistniejącej komunikacji” – twierdzi fotografka. I dodaje: „Aktor 
7coraz częściej mówi w otwartą pustkę, bo przecież nie do widowni” . 

Dziś, gdy samo słowo już nie działa, a dominującą rolę odgrywa 

kultura obrazowa, teatr wsiąka na dobre w świat mediów 

cyfrowych, których rosnące znaczenie przekłada się, paradoksalnie, 

na wzrost roli, jaką w naszej kulturze odgrywają doświadczenia 
8cielesności . Ta zależność, zaobserwowana przez Richarda Shuster-

mana, wykorzystywana jest przez współczesnych reżyserów. 

Doprowadzają oni do mariażu sztuk scenicznych i wideo nie tyle 

(nie tylko) po to, by przykuć uwagę widza, ale także by poszerzyć 

paletę środków wyrazu, jakimi operują. Przy użyciu kamery 

I projektora można przecież wykreować sytuacje wyjątkowe, np. 

momenty, kiedy aktor obecny jest na scenie podwójnie: fizycznie, 

na teatralnych deskach, oraz wirtualnie, na ekranie stanowiącym 

element scenografii. Jak zauważają niektórzy teoretycy zajmujący 

się relacją ciało – media, im więcej w teatrze dróg transmisji sfery 
9physis aktora, tym bardziej wzrasta jej znaczenie . Odgrywa ona 

także kluczową rolę w pracach Hueckel. Fotografując 

przedstawienie podchodzi z aparatem bardzo blisko bohaterów, 

ukazuje na zdjęciach zarówno ich samych, jak i projekcje z ich 

udziałem, a potem uchwycone przez siebie obrazy wyświetla 

ponownie w dużym formacie, umożliwiając nam tym samym 

konfrontację z cielesnością aktorów na rzadko spotykaną skalę.

7
 Cyt. za: Podglądanie duchów, fotografowanie ciał, dz. cyt., s. 15.

8
 R. Shusterman, Somatoestetetyka a problem ciało / media, [w:] tegoż, 

O sztuce i o życiu. Od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej, 
tłum. W. Małecki, Wrocław 2007.
9
 Por. P. Tchurzewska, Teatr i media: wyzwania cielesności, [w:] Teatr wśród 

mediów, red. A. Duda, M. Wiśniewska, B. Oleszek, Toruń 2015. 

7
 Quote from: Podglądanie duchów, fotografowanie ciał, op. cit., p. 15.

8
 R. Shusterman, Somatoestetetyka a problem ciało / media, [in:] Shusterman, 

O sztuce i o życiu. Od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej, transl. 
W. Małecki, Wrocław 2007.
9
 Cf. P. Tchurzewska, Teatr i media: wyzwania cielesności, [in:] Teatr wśród 

mediów, ed. A. Duda, M. Wiśniewska, B. Oleszek, Toruń 2015.  



13Golem, reż. M. Kleczewska, Teatr Żydowski w Warszawie w koprodukcji z TR Warszawa



14 Robert Robur, reż. K. Garbaczewski, TR Warszawa



15

Dramatic art in Artaudian terms should be "the theatre of furious 

revolts / of the misery of the human body / against problems that 
10man does not fathom".  Magda Hueckel's exhibition remains in 

dialogue with this concept, on the one hand referring to the strong 

measures used on stage these days, on the other – perhaps more 

importantly – to the layers of human psyche which we would prefer 

to leave uncharted. Hueckel / Theatre vol. II reminds us that no look is 

innocent, and that the frequent voices of outrage stigmatising the 
11actions of directors  who in their stagings create extreme situations 

or subject actors to radical experiences de facto reveal double 

standards. Why do we oppose violence in the theatre, but remain 

insensitive and indifferent to the sight of suffering omnipresent in 
12the media?  Could it be that art touches the sensitive string which 

television or press broadcasts are not able to move? Perhaps 

theatre brings us close to "painfully pleasant" experiences, which 

expose the unwanted truth that when looking at the macabre we do 

not turn away, but that we, in fact, want to see it even better, more 

clearly, in more detail?

Sztuki dramatyczne w Artaudowskim ujęciu powinny być „teatrem 

szalonych buntów / nędzy ludzkiego ciała / wobec problemów, 
10których człowiek nie zgłębia” . Wystawa Magdy Hueckel dialoguje 

z tą koncepcją, z jednej strony nawiązując do mocnych środków, 

jakimi operuje się obecnie na scenie, z drugiej – co chyba bardziej 

istotne – odnosząc się do warstw ludzkiej psychiki, które 

wolelibyśmy, aby pozostały niezgłębione. Hueckel / Teatr vol. II 

przypomina nam bowiem, że żadne spojrzenie nie jest niewinne, 
11a nierzadkie głosy oburzenia piętnujące poczynania reżyserów , 

kreujących w swoich inscenizacjach sytuacje ekstremalne czy 

poddających aktorów radykalnym doświadczeniom, są de facto 

przejawem stosowania podwójnych standardów. Czemu 

sprzeciwiamy się przemocy w teatrze, a pozostajemy nieczuli 

i zobojętniali na widok cudzego cierpienia wszechobecny 
12w przekazach medialnych ? Czyżby sztuka dotykała czułej struny, 

jakiej nie są w stanie poruszyć telewizyjne czy prasowe relacje? 

Może teatr zbliża nas do doświadczeń „boleśnie przyjemnych”, 

które obnażają niechcianą prawdę o tym, że patrząc na makabrę nie 

odwracamy wzroku, ale tak naprawdę chcemy widzieć ją jeszcze 

lepiej, wyraźniej, dokładniej?...

10
 Cyt. za: A. Artaud, Teatr okrucieństwa, dz. cyt., s. 89.

11 
Nie sięgając daleko w przeszłość, przypomnijmy sobie sytuację 

środowiska teatralnego w 2017 roku – chociażby protesty przed Teatrem 
Powszechnym po premierze Klątwy (reż. Oliver Frljić ).
12

 Por. S. Sontag, Widok cudzego cierpienia, tłum. S. Magala, Kraków 2010.

10
 Quote from: A. Artaud, Teatr okrucieństwa, op. cit., p. 89.

11
 Without reaching far into the past, we can recall the situation of the 

theatre circles in 2017 – for instance the protests outside the Powszechny 
Theatre after the premiere of The Curse (directed by Oliver Frljić).
12 

Cf. S. Sontag, Widok cudzego cierpienia, transl. S. Magala, Kraków 2010.

Chłopi, reż. K. Garbaczewski, Teatr Powszechny w Warszawie
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Urodzona w 1978 roku. Artystka wizualna, fotografka teatralna, scenografka, podróżniczka.

Jej prace wystawiane były na kilkudziesięciu wystawach w kraju i na świecie (m.in. w Tate Britain 

w Londynie). Autorka albumów fotograficznych Anima. Obrazy z Afryki 2005–2013 (nominacja do 

nagrody Fotograficzna Publikacja Roku 2014) oraz HUECKEL / TEATR (nominacja do nagrody 

Fotograficzna Publikacja Roku 2016). Współpracuje z Tomaszem Śliwińskim przy realizacji filmów 

jako autorka scenariuszy, operatorka i art director. Ich dokumentalny film Nasza klątwa otrzymał 

nominację do Oscara oraz kilkadziesiąt nagród na międzynarodowych festiwalach. 

Stale współpracuje z kilkunastoma teatrami w Polsce, tj.: Nowy Teatr Krzysztofa Warlikowskiego 

w Warszawie, Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie, Narodowy Teatr Stary w Krakowie, Teatr 

Powszechny w Warszawie, TR Warszawa, Teatr Współczesny w Warszawie, Teatr Żydowski 

w Warszawie, Teatr Ateneum w Warszawie, Teatr Jaracza w Łodzi, Teatr Wybrzeże w Gdańsku, 

oraz Instytutem Teatralnym, magazynami „Didaskalia”, „Teatr”, „Dialog”. Jest współautorką Konkursu 

Fotografii Teatralnej, autorką warsztatów oraz kuratorką wystaw.

Absolwentka Wydziału Malarstwa i Grafiki gdańskiej ASP. Stypendystka Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Sopot. W latach 2002–2004 tworzyła z Agatą Serafin duet 

fotograficzny hueckelserafin. 

Born in 1978. Visual artist, theatre photographer, set designer, traveller.

Her work has been exhibited at dozens of exhibitions in Poland and around the world (including Tate 

Britain in London). Her photograph albums Anima. Pictures from Africa 2005–2013 and HUECKEL / 

THEATRE were nominated for the Photography Publication of the Year Award (2014, 2016). She has 

worked on film projects with Tomasz Śliwiński as a scriptwriter, camera operator and art director. 

Their documentary Our Curse was nominated for an Academy Award, and won prizes at numerous 

international festivals. 

She cooperates with several theatres in Poland, i.e. Krzysztof Warlikowsk’s New Theatre in Warsaw, 

Grand Theatre—National Opera, National Old Theater in Krakow, Powszechny Theatre in Warsaw, 

TR Warsaw, Współczesny Theatre in Warsaw, Jewish Theatre in Warsaw, Ateneum Theatre in 

Warsaw, Stefan Jaracz Theatre in Łódź, Wybrzeże Theatre in Gdańsk, the Theatre Institute, and 

"Didaskalia", "Theater" and "Dialog" magazines. She is the co-author of the Theater Photography 

Competition, the author of the workshops and the curator of the exhibitions.

Magda Hueckel graduated from the Faculty of Painting and Graphic Design of the Fine Arts 

Academy in Gdańsk. She was awarded scholarships by the Minister of Culture and National Heritage 

and the City of Sopot. Between 2002 and 2004 she formed part of the photographic duo known 

as hueckelserafin with Agata Serafin.

MAGDA HUECKEL



17Golem, reż. M. Kleczewska, Teatr Żydowski w Warszawie w koprodukcji z TR Warszawa
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Proces, reż. K. Lupa, Nowy Teatr w Warszawie w koprodukcji z Teatrem Powszechnym w Warszawie, TR Warszawa, Teatrem Studio w Warszawie. 
Utwór powstał dla Nowego Teatru w Warszawie na potrzeby spektaklu teatralnego pt. Proces.
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Wybrane wystawy indywidualne / Selected individual xhibitions:

2017 – Hueckel/Teatr II, Photomonth, Kraków

2015 – Watching the ghosts, photography of human bodies; Poland’s theatre through the lens 

            of Magda Hueckel, Teheran’s City Theater, Iran

2015 – Magda Hueckel/Divadelní fotografie, International Theatre Festival, Pilzno, Czech Republic

2015 – Autoportrety wyciszone, Galeria Bałtycka, Centrum Kultury, Koszalin

2015 – Anima. Sacrum, Zpaf gallery, Kraków

2014 – Anima, Imaginarium, Fotofestiwal, Łódź

2014 – Anima, Galeria Sztuki Współczesnej Wozownia, Toruń

2013 – Anima, Galeria Piekary, Poznań

2011 – Oddaj mi moją traumę... (together with Grażyna Tereszkiewicz), Galeria Pusta, Katowice

2011 – Cykl REM, Galeria Strefa A, Kraków

2011 – Kompozycje (lód), Gdańska Galeria Miejska 2, Gdańsk

2011 – Transgresja (razem z Georgią Krawiec), Galeria FF, Fotofestiwal 2011, Łódź

2010 – Kompozycje (lód), Galeria Fotografii pf, Poznań

2010 – Autoportrety emocjonalne, Stara Galeria ZPAF, Warszawa

2010 – Calmed self-portraits, Fotohuset, Kristiansand, Norway

2010 – Cykl REM, Galeria Foto Art, Częstochowa2009 – Transformacje, Bałtycka Galeria Sztuki 

             Współczesnej, Słupsk

2009 – Autoportrety emocjonalne, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń

2009 – Autoportrety obsesyjne, Galeria Piekary, Poznań

2008 – Dialog –Morfy, 2PiR, Poznań

2007 – Hueckelserafin. Selected Works 2003–2007, Andersons Mill Smeaton, Daylesford Foto 

             Biennale, Australia

2006 – Morfy. Dysfunkcje, CSW Solvay, Miesiąc Fotografii, Kraków

2006 – Pomiędzy, Galeria FF, Łódź

2005 – Morphs, Sala de arte Puerto de la Cruz, Fotonoviembre, Tenerife, Spain

2005 – The Morphs, Galéria Univerzitnej Knižnice, Mesiac Fotografie, Bratislava, Slovakia

2005 – Morfy. Laleczki. Zamiana II, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń

2005 – Morfy, Galeria Promocyjna,Warszawa

2005 – Grupa hueckelserafin. Fotografie z lat 2002–2004, PGS, Sopot

2003 – Laleczki, Piwnica przy Dominikańskiej, Miesiąc



20

Wybrane wystawy zbiorowe/SelectedGroup Exhibitions:

2018 – Sztuka teraz!, Muzeum Narodowe w Krakowie

2017 – Autoportrety Obsesyjne, Primavera, Fotocooltura, Oborniki

2016 – LUX, Archeologia Fotografii, WGW, Warszawa

2016 – Świadomy sen, Galeria Biała, Lublin

2016 – Günter Grass. Kolekcja Plus, Gdańska Galeria Miejska

2015 – Wyborny trup fotografii polskiej, TIFF, BWA Awangarda,Wrocław

2015 – Ars Moriendi Sztuka Umierania, BWA w Tarnowie, BWA w Olsztynie

2015 – Przestrzeń wspólna/przestrzeń własna, Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej,

             Warszawa

2015 – 50/50/50, BWA Kielce

2015 – O włos, CK Zamek, Poznań

2014 – Nature(s), La(b) Galerie Artyfact, Paris, France

2014 – Promieniowanie, Program Główny Miesiąca Fotografii, Kraków

2014 – Breadfield presents the Paris-based Festival Circulation(s), Malmö, Sweden

2014 – La sélection du jury 2014, Festiwal Circulation(s), Paris, France

2013 – Interior/Exterior, The Jersey Contemporary Photography Programme, Great Britain

2013 – Unnatural selection, Unseen Foto Fair, Amsterdam, Holland

2013 – Podglądacz czy kreator?, Stara Galeria ZPAF, Warszawa

2013 – Dekada, Galeria Piekary, Poznań

2012 – Z drugiej strony, Galeria Szyperska, Poznań

2012 – Małe pranie ręczne, Galeria Sztuki Współczesnej Strefa A, Kraków

2012 – Drżące ciało, Miesiąc Fotografii, Galeria Starmach, Kraków

2011 – Marginalność pejzażu, 7. Biennale Fotografii, Poznań

2011 – Marginesy historii, 7. Biennale Fotografii, Poznań

2011 – Efekt pasażu, Otwarta Pracownia, Kraków; Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk;                

             Muzeum Górnośląskie, Bytom

2010 – Oh no, not sex and death again!, PGS, Sopot

2010 – XIX International Contemporary Art Fair 2010 ARTESANTANDER and Visions Urbanes,   

            Santander, Spain

2010 –Moore and Auschwitz, Tate Britain, London, Great Britain

2009 – Voies Off, Arles, France

2009 – Les projections du jury, Rencontres Photographiques deMontpellier, France

2009 – Od problemu symulacji do nowego symbolizmu. Aspekty fotografii XXI w., 6. Biennale 

             Fotografii, Poznań

2008 – zbiorowa wystawa fotografii, Wanted Paris, Paris, France

2008 – 13 Photographes. Arles avec FetArt, Arles, France

2008 – Pamiętniki pokolenia tamagotchi, Galeria Klimy Bocheńskiej, Warszawa

2008 – Biennale Młodej Sztuki - Rybie Oko V, Bałtycka



21Cienie, Eurydyka mówi, reż. M. Kleczewska, Teatr Polski w Bydgoszczy



22 Exhausted, reż. Claude Bardouil, Nowy Teatr w Warszawie



23Bang Bang, reż. D. Knapik, Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi
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