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Jestem, istnieję, żyję. Trzy słowa, z których żadne nie przybliża 
nas do tajemnicy naszej egzystencji. Ja i moje ciało, świat i moja  
w nim rzeczywistość. Wiekuiste lekcje ciemności1. Ciało jest wizual-
nym świadectwem naszego jestestwa, pomostem między duchowym 
wnętrzem a zewnętrznym światem materialnym. Wyjątkowo zdarza 
się człowiekowi nawiązać nić porozumienia z jednostkowym (innym) 
wnętrzem i aż dziw bierze ile zbiorowych szaleństw, ideologii oraz 
utopii zdobywało przez wieki nasze zaufanie. Wierzący i laicy jedna-
ko, przerażająco osamotnieni błądzimy po niewidzialnych rusztowa-
niach konstruowanego w morderczym wyścigu nacji i pokoleń dia-
belskiego sarkofagu życia. W świecie współczesnym śmierci nie gro-
zi bezrobocie, choć jej istnienie i aktywność wstydliwie skrywamy  
w „później” lub „gdzie indziej”. I o ile w ogóle zaprzątamy sobie nią gło-
wę, to wówczas, gdy jest katastroficzna albo wielka. W czasach try-
umfującej apologii młodości, kultu ciała, urody i seksualności śmierć  
– która towarzyszy każdemu od narodzin – została ukryta w prze-
strzeni przemilczenia i chyba jedynie sztuka potrafi stawać z nią twa-
rzą w twarz. A jeśli coś nowego pojawiło się w tej materii to fakt, że do 
rozważań o niej coraz częściej i śmielej przymierzają sie młode ko-
biety. Wprawdzie wiek XXI przepowiadano epoką kobiet, tym niemniej 
zaskakujące wydaje się odwracanie przez płeć piękną roli zwierciadła 
i kierowanie go nie ku narcystycznej próżności lecz w nieunikniony ko-
niec własnego istnienia. 

Autoportrety obsesyjne Magdy Hueckel wydają się zgaszone, tak 
jakby uszło z nich prawie całe światło a pozostał bezbrzeżny, spo-
pielały cień smutku. I choć są to nałożenia fragmentów jej ciała i roz-
kładających się roślin czy też owoców, skojarzenia z gasnącą duszą 
nie dają się łatwo i bezboleśnie przepędzić. W jakiś sposób jej pra-
ce przypominają ilustracje tajemniczych chorób z pamiętnika emery-
towanego dermatologa. W warstwie wizualnej obsesje zdają się kon-
centrować na kruchości powłoki zakrywającej pulsującą pod nią świa-
domość życia i nieustannym procesie obumierania. Młode, piękne 
ciało artystki pokryte szpetnymi plamami i zmarszczkami gnijących 
owoców przywołuje na myśl starość, a więc zarazem pewną mądrość. 
Owoc wszakże skrywa nasiona i podobnie jak kobieta jest przecho-
walnią dla przyszłego życia. Warzywo może też tu oznaczać czło-

wieka, żyjącego w sensie biologicznym, ale bez możliwości kontak-
tu z naszym światem – wegetującego. Ponure i prawdziwe do bólu 
zarazem...

Georgia Krawiec w swoim EXodusie używa zupełnie innej, ironiczno 
szyderczej tonacji nieco surrealnego utworu żałobnego. To, co przede 
wszystkim łączy obie artystki to pewna doza szaleństwa i objawienia 
śmiertelności ze wszystkimi mogącymi jej towarzyszyć lękami czy ob-
sesjami. Obie też konsekwentnie posługują się mroczną techniką low 
key 2 przynależącą nastrojowo do gatunku nokturnów. Fakt posłuże-
nia się przez Georgię kamerą otworkową jest w tym przypadku ty-
leż zabiegiem teatralizującym powagę śmierci co sugestią powrotu 
do źródeł istnienia tak człowieka, jak i obrazu. W swej istocie może to 
być wręcz rodzaj performance zniewolonego przez powłokę rewolu-
cyjnego ducha, albo rodzaj Księgi niewysławianych, niemych pytań… 
Bo fotografia to ze swej natury wiekuista niemowa; każdy zamiar krzy-
ku zmienia i tak w brzemienną brakiem ciszę. 

Życie naszych ciał sprowadza się do nieustannego, jednoczesne-
go obumierania i restytucji tkanki. Pytania – czy ciało jest przytułkiem 
czy więzieniem dla Ducha? czy istniejemy wyłącznie jako sztafeta 
pokoleń? a może śmierć ciała to wyzwolenie ku istnieniu pełnemu,  
w najwyższej nieśmiertelnej formie? – zdają się być fundamentalne 
dla obu artystek. Zamieszkująca ciało Świadomość przestaje istnieć 
dla żywych w jednej chwili; podczas kiedy ciało podlega długotrwałe-
mu procesowi rozkładu, przemiany materii zasilającej świat mikroor-
ganizmów, bakterii, grzybni – co zdają się sugerować wprost fotogra-
fie Magdy Hueckel. I w tym momencie pojawia się myśl, że być może 
zbyt łatwo dałem się uwieść bezświetlistej formie obrazów? Przecież 
każdy eremita poszukiwał światła w odosobnieniu – pośród „ciemno-
ści” świata doczesnego. Miałyżby więc te zdjęcia być w istocie swej 
drogowskazem i zaproszeniem do poszukiwania światłości? W ezo-
terycznym tarocie wśród 22 wielkich arkanów numer dziewiąty przy-
pada właśnie postaci eremity; a on sam w pojedynkę oznacza pozy-
tywną drogę, po której kroczymy by odnaleźć sens. Jeśli więc prze-
czucie mnie nie zawodzi ani EXodus, ani Autoportrety obsesyjne nie 
są wcale turpistycznym, depresyjnym lustrem strachu wobec przemi-
jania, lecz wiarą w siłę sprawczą ludzkiej woli w królestwie dwóch ele-
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mentarnych popędów: Erosa – ku życiu i Thanatosa – ku śmierci. Za-
stosowany przez Magdę zabieg nakładania na siebie światów (ob-
razów) zda się posiadać stricte teatralny rodowód3 i nie jest w moim 
przekonaniu wyrazem dychotomii egzystencjalnej, lecz raczej echem 
jedności przeciwieństw zawartej w taoistycznej Księdze przemian.  
I o ile transgresyjny drogowskaz myślowy zda się u niej przebiegać od 
teatru przez życie ku fotografii; tak u Georgii Krawiec fotografia wyda-
je się ciążyć ku teatrowi życia. Mówiąc bardziej poetycko – Hueckel 
przypomina w swych działaniach zapobiegliwego, jesiennego ogrod-
nika, kiedy Krawiec, niczym wynurzający się z głębiny nurek, przed-
stawia nam ironiczny obraz naszych lęków, który został jej objawiony 
tam, na dnie czeluści, poprzez mętny i nieprecyzyjny wziernik swego 
otworkowego skafandra. W obu przypadkach potwierdza się trans-
gresyjna koncepcja psychologii człowieka, „... który intencjonalnie wy-
chodzi poza to czym jest i co posiada...”4 kształtując nowe struktury 
lub niszcząc to, co było już ustabilizowane. 

Przyglądając się bliżej samym fotografiom do głowy przychodzi wie-
le myśli a na usta ciśnie się jeszcze więcej retorycznych pytań, tak 
jakby fotografia nie była ze swej natury pamięcią lecz jedynie słabo 
czytelną ściągawką z przeżyć i odczuć anonimowego osobnika obda-
rzonego przywilejem poznania ułamka zmienno pokoleniowej „wiecz-
ności”. Magda zadziwiająco często w swych ludzko-roślinnych „san-
dwiczach” uwypukla ledwie kilka części ludzkiego ciała. Najpierw my-
ślę o stopach; paraboli bezcelowości niestrudzonego dreptania, które-
go oszczędzono roślinom. Szyja, ubrana w zmarszczki rozkładu bio-
logicznego, jest jednocześnie bramą tryumfalną dla oddechu i pokar-
mu, jak i wyznacznikiem horyzontów postrzegania. Cokołem dla gło-
wy (mózgu) i pozostałych zmysłów kontaktu ze światem. I wreszcie 
budzący we mnie najdziwniejsze odczucia „schorowany”, aerotyczny 
sutek. Symbol macierzyństwa, ikona kobiecej seksualności przedsta-
wiony w egzemicznym kostiumie nie jawi się ni jako oko na świat ni 
jak okno na przyszłość; trwa fotograficznie w oczekiwaniu na bliskie, 
acz nieznane. Szare spłowiałe ciało w ciepłym odcieniu nie może być 
jednak symbolem żałoby, której w Europie przypisana jest czerń zaś 
w Azji biel. Gdzieś w zakamarkach tego bezbrzeżnie nostalgiczne-
go czyśćca odzywają się echa inspiracji dokonaniami Dietera Appelta 

czy Johna Coplansa pokryte jednak szczelnie patyną kobiecej nieod-
gadywalności, z której bierze się moim zdaniem cała siła rażenia jej 
szalonych obrazów.

Georgia Krawiec tworzy dla naszych oczu jednako mroczne – choć 
zdecydowanie kabaretowe sceny, kojarzące się przede wszystkim z 
Witkacym i jego proroczymi błazenadami, ale równie silnie przywo-
łujące absurdalne sceny z filmów Stanleya Kubricka. Ta jawnie prze-
śmiewcza seria autoportretów jest tyleż feministyczna co mistyczna. 
Bo trudno nie skojarzyć EXodusu z biblijną Księgą wyjścia i nie pa-
miętać o objawionym w niej Dekalogu. Mam przeczucie, że z tego 
punktu widzenia daje się w obrazach Georgii wyczytać znaki nieczy-
telne przy zastosowaniu innego klucza. Bowiem Krawiec wyraźnie 
daje sygnał do ucieczki z naszego paskudnego i niepoważnego graj-
doła cywilizacyjnego; dogłębnie sytego plagami znacznie dokuczliw-
szymi niż te zaprzeszłe – egipskie. Georgia ma pełną świadomość 
obezwładniającej mocy surrealizmu i z premedytacją schowała się za 
tortem Karen Karin Rosenberg. Ale ja cię Georgia i tak widzę, bo mnie 
od jakiegoś czasu też już tu nie ma...

Paryż. 08.XII.2010/05.III.2011

1  Leçons de ténebrès (lekcje ciemności, mroku) w tradycji katolickiej symbo-
lizują samotność Chrystusa opuszczonego przez apostołów. 

2  Low key (niski klucz) w fotografii technika bazująca na użyciu w obrazie 
przeważającej części ciemnych tonów.

3  Magda Hueckel ściśle współpracuje z zespołem Krzysztofa Warlikowskie-
go.

4 Autorem koncepcji jest profesor Józef Kozielecki.

















I am, I exist, I live. Six words and none of them brings us closer to 
the mystery of our existence. Me and my body, the world and my real-
ity in it. Eternal lessons of darkness.1 The body is the visual evidence 
of our being, a bridge between the spiritual interior and the external 
material world. It sometimes happens that man manages to establish 
an understanding with an individual interior (of another human be-
ing) and it is amazing how many collective insanities, ideologies and 
utopias have gained our trust through the ages. Believers and non-
believers, no matter, frightfully lonely we wander in the invisible rack 
of the devilish sarcophagus of life constructed in a murderous race 
of nations and generations. In the contemporary world death is not 
threatened by unemployment, although its existence and activity we 
shamefully hide in the “later” or “somewhere else”. And if we bother 
with it at all it is only when death is catastrophic or enormous. In the 
times of the triumphant apology of youth, the cult of the body, beau-
ty and sexuality, death – which accompanies everyone since birth – 
has been hidden in the space of silence and today probably only art 
is able to stand face to face with it. And if there is anything new on the 
subject of death nowadays it must be the fact that there are more and 
more young women who try to study and discuss it. True, the 21st cen-
tury was predicted to be the age of women, but it is still surprising that 
it is women who change the role of the mirror and turn it to reflect not 
our narcisstic vanity but the unavoidable end of our own existence. 

Obsessive Self-Portraits by Magda Hueckel seem faded, as if all 
the light has gone out of them and what is left is only boundless, ash-
en shade of sadness. And although these pictures are composed of 
overlapping fragments of Magda’s body and decayed plants or fruits, 
associations with a fading soul are not to be easily and painlessly 
chased off. In a way her works remind us of illustrations of mysteri-
ous illnesses from the memoirs of a retired dermatologist. On the vi-
sual level these obsessions seem to concentrate on the fragility of the 
shell that shields the awareness of life pulsating underneath it, and on 
the continuous process of withering and dying. Young, beautiful body 
of the artist covered by ugly spots and wrinkles of decaying fruit evoke 
old age, which also means certain wisdom. A fruit contains seeds 
and like a woman it is a repository of future life. Vegetables here can 

also mean a human being in a biological sense, although without the 
possibility of communication with the world man-as-vegetable leads 
merely a wretched kind of existence. 

Georgia Krawiec in her EXodus uses a completely different, ironic 
and scornful tone of a somewhat surrealistic, mournful work. Howev-
er, what links both these artists most of all is a certain dose of insan-
ity and the exposure of mortality along with all the fears or obsessions 
that may accompany it. Both Magda and Georgia also consistently 
use a dark low key technique2 which in terms of mood belongs to the 
genre of the nocturn. The fact that Georgia used a pin-hole camera 
is in this case something that theatricalizes the seriousness of death, 
but it is also a suggestion of the return to the origins of the existence 
of both man and images. Essentially this could even be a kind of per-
formance captured in the coating of a revolutionary spirit or a kind of 
a Book of unspoken, silent questions… Because photography is in its 
nature an eternal mute; it changes every desire to shout into silence 
that is pregnant with absence. 

The life of our bodies can be reduced to a constant, simultaneous 
dying and rebuilding of tissues. A question: is the body a poor-house 
or a jail for the Spirit? Do we exist only as a relay race of generations? 
Or perhaps the death of the body is a liberation towards a more com-
plete existence, in the highest immortal form?  These questions seem 
to be fundamental for both artists. The Consciousness that inhabits 
our body ceases to exist for the living at once, while the body under-
goes a long process of decomposition and sea-change, nurturing nu-
merous microorganisms, bacteria and fungi – which Magda Hueck-
el’s photographs seem to suggest directly. Here a thought crosses 
my mind that perhaps I was too easily seduced by the lightless form 
of these pictures? Why, every hermit was looking for light in solitude 
– among the “darkness” of this world. So are these photos really in 
their essence a roadsign and invitation to the quest for light? In the 
esoteric tarot pack among the twenty two great arcanes number nine 
is attributed precisely to the figure of the hermit; and he himself, in-
dividually, marks a positive road on which we travel in order to find 
the sense and meaning of life. So if my intuition is not wrong neither 
Exodus nor Obsessive Self-Portraits are works that could be called  
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a turpist, depressing mirror of fear in the face of death but they are 
rather the manifestation of faith in the creative power of human will 
in the kingdom of two elementary impulses: Eros – towards life, and 
Thanatos – towards death. The trick that Magda uses, namely the 
overlapping of worlds (images) seems to be of a strictly theatrical or-
igin3 and in my opinion is not a manifestation of existential dychoto-
my but rather an echo of the unity of opposites contained in the Tao-
ist Book of Changes. And while the transgressive signpost of thought 
seems to lead in her works from theatre through life in the direction of 
photography, in Georgia Krawiec’s case photography appears to tilt in 
the direction of the theatre of life. Speaking more poetically – Hueck-
el reminds me in her actions of a prudent autumn gardener, while 
Krawiec, like a diver emerging from the depths, presents an ironic im-
age of our fears which was revealed there, at the bottom of the abyss, 
through an opaque and vague speculum of her pin-hole diving suit. 
In both cases a transgressive concept of psychology is confirmed, of 
psychology of man “…who intentionally goes beyond what he is and 
what he posseses…”4, producing new structures or destroying what 
once used to be stable. 

When we look closer at those photographs many thoughts come to 
our minds and we ask many rhetorical questions, as if photography 
was not a kind of memory in its nature but only a hardly legible note 
of experiences and feelings of an anonymous person given the priv-
ilege of knowing a fraction of generationally changeable “eternity”. 
Magda surprisingly often in her human/vegetal “sandwiches” empha-
sizes only few parts of the human body. In the first place, the feet; a 
parabole of the aimlessness of tireless pacing that plants have been 
spared. The neck, dressed in the wrinkles of biological decomposi-
tion, is at the same time a triumphant gate for breath and food, as well 
as an exponent of the horizons of perception. The plinth for the head 
(brain) and the senses responsible for our contact with the world. And 
finally a “sickly”, unerotic breast. The symbol of maternity, icon of fem-
inine sexuality presented in an egsemic costume does not resemble 
an eye onto the world or a window onto the future; it photographically 
persists in waiting for what is close but unknown. The gray faded body 
in a warm shade cannot be, however, the symbol of mourning, in Eu-

rope associated with black, in Asia – white. Somewhere in the nooks 
and crannies of this nostalgic purgatory echoes of inspiration with Di-
eter Appelt’s or John Coplans’s achievements can be heard, however 
neatly covered by a patina of feminine mysteriousness in which, in my 
opinion, the whole fire power of Magda’s insane images originates. 

Georgia Krawiec produces scenes that look equally bleak in our 
eyes, although her images are decidedly cabaret-like, recalling espe-
cially Witkacy and his prophetic goofing around, but also evoking cer-
tain absurd scenes from the movies by Stanley Kubrick. Her clearly 
scornful series of self-portraits is both feminist and mystical, because 
it is hard not to associate Exodus with the Biblical Book of Exodus and 
not to remember about the Decalogue that was revealed in it. I have 
a feeling that from this point of view we can read in Georgia’s images 
certain signs that would be illegible if we used a different key. Krawiec 
clearly gives us the signal to flee from our hideous and silly civiliza-
tional rathole, full of plagues much more troubling than the Egyptian 
plagues of our remote past. Georgia is quite aware of the overwhelm-
ing power of surrealism and has deliberately hidden behind the cake 
of Karen Karin Rosenberg. But Georgia… I can still see you despite of 
that fact because I also disappeared from here some time ago. 

Translated by Maciej Świerkocki

Paris, December 8th 2010 / March 5th 2011

1  Leçons de ténebrès (lessons of darkness, dark), in Catholic tradition they 
symbolize the loneliness of Christ abandoned by his apostles.  

2  Low key: a photographic technique which uses mostly dark tones in the 
picture.

3  Magda Hueckel closely collaborates with the theatre group of Krzysztof 
Warlikowski.

4 The author of this concept is Professor Józef Kozielecki. 

















Wystawy indywidualne / Individual exhibitions:
2010 – Kompozycje (lód), Galeria Fotografii pf, Poznań; Autoportrety 
emocjonalne, Stara Galeria ZPAF, Warszawa; Calmed self-portraits, 
Fotohuset, Kristiansand, Norwegia; Cykl REM, Galeria Foto Art, Czę-
stochowa; 2009 – Transformacje, Bałtycka Galeria Sztuki Współcze-
snej, Słupsk; Autoportrety emocjonalne, Galeria Sztuki Wozownia, 
Toruń; 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*,TWO07 Gallery, Nowy York, USA; Hueckelserafin*, 
Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, Olecko; Morfy. Dysfunkcje*, 
CSW Solvay, Miesiąc Fotografii, Kraków; Pomiędzy*, Galeria FF, Łódź; 
2005 – Morphs*, Sala de arte Puerto de la Cruz, Fotonoviembre, Ten-
eryfa; The Morphs*, Galéria Univerzitnej Knižnice, Miesiąc Fotografii, 
Bratysława; Morfy. Laleczki. Zamiana II*, Galeria Sztuki Wozownia, 
Toruń; Morfy*, Galeria Promocyjna, Warszawa; Grupa hueckelserafin. 
Fotografie z lat 2002–2004*, PGS, Sopot; 2003 – Laleczki*, Piwnica 
przy Dominikanskiej, Miesiąc Fotografii, Kraków; Laleczki*, Galeria 
Profil, Bratysława, Słowacja; Szpital, Hospicjum Pallotynów, Gdańsk; 
2002 – Szpital,Opera Leśna, sala Rajskiego, Sopot

Wystawy zbiorowe / Group exhibitions:
2011 – Efekt pasażu, Muzeum Górnośląskie, Bytom; Efekt pasażu, 
Otwarta Pracownia, Kraków; 2010 – Oh no, not sex and death again!, 
PGS, Sopot; XIX International Contemporary Art Fair 2010 ARTE-
SANTANDER and Visions Urbanes, Santander, Hiszpania; Moore and 
Auschwitz,Tate Britain, Londyn, Wielka Brytania; andel’s Contemporary 
Art 2010, Hotel andel’s, Łódź; 2009 – Voies Off, Arles, Francja; Les pro-
jections du jury, Rencontres Photographiques de Montpellier, Francja; 
Od problemu symulacji do nowego symbolizmu. Aspekty fotografii  
XXI w., 6 Biennale Fotografii, Poznań; 2008 – Zbiorowa wystawa foto-
grafii, Wanted Paris, Paryż; 13 Photographes à Arles avec FêtArt, Arles, 
Francja; Pamiętniki pokolenia tamagotchi, Galeria Klimy Bocheńskiej, 
Warszawa; Biennale Młodej Sztuki – Rybie Oko V, Galeria Klimy Bo-
cheńskiej, Warszawa; Biennale Młodej Sztuki – Rybie Oko V,Bałtycka 
Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk; 2006 – Wystawa prac studentów 
i absolwentów pracowni scenografii prof. Andrzeja Markowicza, Pałac 
Opatów, Gdańsk; 2005 – Przesłanie*, Stara Galeria ZPAF, Warszawa; 
2004 – Laleczki, Aneks, Morfy* (projekcja) Galeria bezdomna, Hobart, 
Tasmania; Laleczki, Aneks, Morfy* (projekcja), Galeria bezdomna, 
Wrocław; Dzień dobrej wiadomości, Dom Kultury Śródmieście, War-
szawa; Laleczki, Aneks, Morfy* (projekcja), Fotofestiwal, Łódź; 2003 
– Jak we śnie, Ratusz Staromiejski, Gdańsk; Szekspir w obrazach, Te-
atr Wybrzeże, Gdańsk; 2002 – Fremdheit–Naehe*, Saeulenhalle des 
Parlament, Wiedeń, Austria; Female Life, Galeria ZPAF, Galeria Studio, 
Warszawa; Female Life, Galeria Studio, Warszawa; Konfrontacje 2002, 
Miejskie Centrum Sztuki, Gorzów Wielkopolski; 2001 – Medium jako 
Medium, PGS, Sopot

* wystawy grupy h/s

Magda Hueckel (1978) – Absolwentka Wydziału Malarstwa i Grafiki gdańskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych (specjalizacje: fotografia, scenografia, dyplom w 2004). Stu-
diowała w Vysoká škola výtvarných umení w Bratysławie (Słowacja) oraz Schule 
fuer Gestalltung w St. Gallen (Szwajcaria). W 2002 wraz z Agatą Serafin założyła 
duet fotograficzny hueckelserafin (h/s), który w 2004 otrzymał Nagrodę Prezyden-
ta Miasta Sopotu „Sopocka Muza dla Młodych Twórców”. Wykłada w Studium Fo-
tografii ZPAF, pracuje w Teatrze Współczesnym w Warszawie, współpracuje z Te-
atrem Nowym i Teatrem Ateneum w Warszawie. W 2009 otrzymała Stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpracuje z Galerią Piekary (Po-
znań), Galerią Wanted Paris (Francja) oraz Agencją Millennium (Wielka Brytania). 
Brała udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za grani-
cą; m.in. w Tate Britain Gallery (2010, Wielka Brytania), XIX International Contem-
porary Art Fair (2010, Hiszpania), Vienna Fair (2010, Austria), Art Vilnus (2009, Li-
twa), 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, Te-
neryfa), Miesiac fotografie (2005, Słowacja), Warszawskie Lato Fotografii (2005), 
Daylesford Foto Biennale (2004, Australia) i wielu innych. Jej prace znajdują się  
w licznych kolekcjach fotografii. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie.

Magda Hueckel (1978) – a graduate from the Department of Painting and Graphics 
at the Academy of Art in Gdańsk (she majored in photography and stage design 
and graduated in 2004). She studied at Vysoká škola výtvarných umení in Brat-
islava (Slovakia) and Schule fuer Gestalltung in St.Gallen (Switzerland). In 2002 
Magda and Agata Serafin founded a photographic duo hueckelserafin (h/s) which 
received the Prize of the Mayor of the City of Sopot „Sopot Muse for Young Art-
ists” in 2004. She teaches at the Photographic School of the Union of Polish 
Photographic Artists, works in Teatr Współczesny (the Contemporary Theatre) 
in Warsaw, collaborates with Teatr Nowy (the New Theatre) and Teatr Ateneum in 
Warsaw. In 2009 she received a scholarship of the Minister of Culture and National 
Heritage. She collaborates with the Piekary Gallery (Poznań), Wanted Paris Gal-
lery (France) and the Millennium Agency (Great Britain). She took part in numer-
ous individual and collective exhibitions in Poland and abroad, for example in the 
Tate Britain Gallery (2010, Great Britain), XIX International Contemporary Art Fair 
(2010, Spain), Vienna Fair (2010, Austria), Art Vilnius (2009, Lithuania), Voies Off 
(2009, France), Rencontres Photographiques de Montpellier (2009, France), Pho-
tographic Biennale in Poznań (2009), Young Art Biennale – Fish Eye (2008), Month 
of Photography in Cracow (2006, 2003), Fotonoviembre (2005, Tenerife), Miesiac 
fotografie (2005, Slovakia), Warsaw Summer of Photography (2005), Daylesford 
Foto Biennale (2004, Australia) and many others. Her works can be found in many 
photographic collections. Magda Hueckel currently lives and works in Warsaw. 



georgia Krawiec (1972) – Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwer-
sytecie Siegen/Niemcy (specjalizacja: fotografia, dyplom w 2000 roku w klasie Jür-
gena Königsa). Współpracowała z grupą Brauhaus-Fotografie / Niemcy (1993–2000). 
Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia DOM FOTOGRAFII członkiem ZPAF 
(od 2005) oraz członkiem zarządu Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otwor-
kowej. 

Wykłada w Studium Fotografii ZPAF, gdzie prowadzi Pracownię Fotografii Archaicznej 
oraz w Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie. Jest autorką tekstów i wy-
kładów autorskich m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz w Narodowej Ga-
lerii Sztuki Zachęta, jak też wykładów m.in. o fotografii niemieckiej, o współczesnej 
fotografii otworkowej. Była członkiem jury konkursów fotograficznych (m.in. Dolina Kre-
atywna TVP) oraz członkiem komisji Portfolio-Review w The Art Institute of Boston.

georgia Krawiec (1972) – a graduate of the Department of Fine Arts at the Uni-
versity of Siegen (Germany). She majored in photography and received her diploma in 
2000 (in Jürgen Königs’s workshop). She collaborated with the group called Brau-
haus-Fotografie/Germany (1993–2000). She is an honorary member of the HOUSE OF 
PHOTOGRAPHY Association, a member of the Union of Polish Photographic Art-
ists (since 2005) and a member of the board of the Polish National Festival of 
Pin-hole Photography. 

Krawiec teaches at the Photographic School of the Union of Polish Photographic 
Artists where she manages the Workshop of Archaic Photography, and in the European 
Academy of Photography in Warsaw. She is an authoress of essays and lectures 
presented, for example, at the National Museum in Warsaw and the National Art 
Gallery Zachęta. Krawiec also lectures on German photography and contemporary pin-
hole photography. She was a member of the panel of judges of photographic contests 
(like Creative Valley shown on the Polish public television) and a member of the commis-
sion Portfolio-Review at The Art Institute of Boston. 

Ważniejsze wystawy / More important exhibitions:
2010 – EXodus, Stara Galeria ZPAF, Warszawa (I); 2009 – Exo-
dus, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń (katalog) (I); Exodus, 
Galerie im ZIMT, Siegen (D) (I); 2008 – LuxSfera. Nasze miejsca 
– moje miejsce, Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumüns-
ter, Luxemburg (L) (katalog) (G); Aktualizacja – Przegląd nowej 
polskiej fotografii, Miesiąc Fotografii, Kraków (G); 2007 – Made in 
Poland – Contemporary Pinhole Photography, The Art Institute 
of Boston, Boston (USA) (katalog) (G); Photographers Network, 
Atelier Thomas Kellner, Siegen (D) (G); Made in Polen – Con-
temporary Pinhole Photography, University Art Gallery, New 
Bedford (USA)(G); DezORIENTacja, Galeria FF, Łódź (katalog) 
(I); 2006 – Photography made in Siegen, ArtGalerie, Siegen (D) 
(G); 2005 – Fotografia otworkowa, Muzeum Historii Fotografii, 
Kraków (katalog) (G); Niemcy w Polsce, Luksfera, Warszawa 
(katalog) (I); Deutsche in Polen, Galerie Haus Seel, Siegen (D) 
(I); Pałac w Sztuce, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa (katalog) 
(G); Lux, Górnośląskie Centrum Fotografii / Domek Romański, 
Wrocław (G); 2004 – Pałac – moja miłość, Mała Galeria ZPAF 
– CSW, Warszawa (katalog) (I); Fotosynteza, Muzeum Miasta 
Wrześni, Września (I); 2002 – Kroke, Aktives Museum für Südwest-
falen, Siegen (D) (I); 2001 – Gesichter, IHK-Galerie, Siegen (D) 
(G); Stadtportraits, PNZ-Galerie, Siegen (D) (I); 2000 – Portrety 
nocy, Willa Decjusza, Kraków (I); 

(G) – wystawa grupowa / (I) – wystawa indywidualna /  
(D) – Niemcy / (L) – Luksemburg/ (USA)
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