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Wystawa odbyła się w ramach obchodów 10-lecia Wydziału Sztuki Mediów 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie / The exhibition was held as part of the celebrations 
of the 10th anniversary of the Faculty of Media Art, Academy of Fine Arts in Warsaw.
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The exhibition 09/19 celebrating the 10th anniversary of the Faculty of Media Art at the Salon 
Akademii Gallery presents ten academics, who currently work at the Faculty. They are renowned 
artists representing different generations, who, in addition to their own work, teach others. 
For many years, students and graduates of this Faculty have enjoyed spectacular successes 
in the sphere of art in Poland and internationally. This proves the teaching staff’s exceptional 
competence and commitment to the education process. All the Faculty members are the 
authors of the success. In the Gallery, we present works of only ten artists to emphasize the 
symbolism of the 10th anniversary.    
                                                 
Congratulations to the entire Faculty, its staff, students and graduates.   

Prof. Paweł Nowak, Director of Salon Akademii Gallery

Na wystawie 09/19 zorganizowanej z okazji 10-lecia Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk 
Pięknych w galerii Salon Akademii pokazane zostały prace obecnie zatrudnionych na Wydziale 
dziesięciu dydaktyków, reprezentujacych różne pokolenia, którzy są równocześnie uznanymi 
artystami. Od wielu lat studenci i absolwenci tego Wydziału odnoszą spektakularne sukcesy 
w sferze sztuki w kraju i za granicą. Świadczy to o wyjątkowych kompetencjach i zaangażo-
waniu kadry pedagogicznej w proces kształcenia. Na sukces składa się praca wszystkich 
prowadzących zajęcia na Wydziale. To, że w naszej galerii prezentujemy prace tylko dziesięciu 
artystów, wynika z symboliki 10-lecia.

Gratuluję całemu Wydziałowi – pracownikom, studentom i absolwentom.   

dyrektor galerii Salon Akademii
prof. Paweł Nowak
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Prezentowana w czerwcu 2019 roku w galerii Salon Akademii wystawa 9/19 stanowi jedno 
z wydarzeń towarzyszących obchodom 10-lecia utworzenia Wydziału Sztuki Mediów Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wydział powstał w 2009 roku i był pierwszym w Polsce o takim charakterze. Stanowił odpowiedź 
na współczesne zjawiska w sztuce. Czerpał z doświadczeń dydaktycznych wywodzących 
się między innymi z pracowni Oskara Hansena, Ryszarda Winiarskiego i Romana Owidzkiego. 
Podczas swojej historii przechodził przez kilka stadiów ewolucji. Na początku funkcjonował 
jako Wydział Sztuki Mediów i Scenografii, a po oddzieleniu się kierunku scenografia jako Wydział 
Sztuki Mediów. W roku akademickim 2016/17 przeszedł gruntowną reformę strukturalną oraz 
merytoryczną i w niezmienionym kształcie funkcjonuje do dziś.

Celem Wydziału jest kształcenie artystów współtworzących współczesną kulturę audiowizualną. 
Stale zmieniająca się rzeczywistość cywilizacyjna inspiruje dydaktyków do aktualizacji ich 
programów i struktury Wydziału. Nasza jednostka ma charakter artystyczny, umożliwia działanie 
w obszarze sztuk wizualnych oraz pozwala na nabycie umiejętności w obrębie interdyscyplinar-
nego programu nauczania. Zespół wykładowców posiadających doświadczenia artystyczne, 
badawcze i dydaktyczne, mających dużą świadomość łączenia i przenikania się mediów, jest 
przygotowany do pracy ze studentami w zakresie sztuki mediów, w specjalnościach interme-
diów i multimediów. To właśnie do tych obszarów odnoszą się realizacje zaprezentowane na 
tej wystawie. Jej myślą przewodnią jest pokazanie przy pomocy prac dziesięciu aktywnych 
artystów-dydaktyków pełnej specyfiki prowadzonego na Wydziale nauczania.

Działanie kuratorskie prof. Pawła Nowaka, jego obiektywna ocena zarówno oferty programowej, 
jak i wynikającego z niej wyboru dziesięciu artystów – reprezentantów kadry dydaktycznej wy-
daje się w pełni odzwierciedlać unikatowość połączenia wielu obszarów sztuki współczesnej 
wraz z jej całą różnorodnością i metodami opisywania świata.

prof. Prot Jarnuszkiewicz
Dziekan Wydziału Sztuki Mediów

The 9/19 exhibition, shown at the Salon Akademii Gallery in June 2019, was one of the events 
accompanying the celebrations of the 10th anniversary of the establishment of the Faculty of 
Media Art at the Academy of Fine Arts in Warsaw.

The Faculty was established in 2009 and was the first such facility in Poland. It was a response 
to contemporary phenomena in art. It drew on teaching experiences originating in the studios 
of Oskar Hansen, Ryszard Winiarski and Roman Owidzki, among others. During its history it 
went through several stages of evolution. At first, it functioned as the Faculty of Media Art and 
Stage Design, then becoming Faculty of Media Art after Stage Design became an independent 
programme. In 2016/17, its structure and programme content were thoroughly reformed, and 
it has functioned in that modified form until today.

The goal of the Faculty is to educate artists who contribute to contemporary audiovisual culture. 
The constantly changing civilization inspires teachers to update their syllabi and the structure 
of the Faculty. Art is at the core of our unit, enables the students’ operation in the field of visual 
arts and allowing them to acquire skills within an interdisciplinary curriculum. A team of lectu-
rers with artistic, research and teaching experience, who are well aware of media merging and 
mutual permeation, is prepared to work with students in the field of media art, in the specialties 
of intermedia and multimedia. It is to these areas that the projects presented in this exhibition 
relate. Its guiding idea is to show, through the works of ten active artists and teachers, the full 
specifics of the Faculty teaching.

Prof. Paweł Nowak’s curatorial effort, his objective assessment of both the programme and the 
resulting selection of ten artists – representatives of the teaching staff – seems to fully reflect 
the uniqueness of combining many areas of contemporary art along with all its diversity and 
methods of describing the world.

Prof. Prot Jarnuszkiewicz
Dean of the Faculty of Media Art
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BIOGRAFIA
Francisco, MoMA w Nowym Jorku, Hirshhorn Museum w Waszyngtonie, Art Institute of Chicago, 
The Carnegie Museum of Art w Pittsburghu, Museu Serralves w Porto, Moderna Museet 
w Sztokholmie, Kiasma w Helsinkach; Kröller-Müller Museum w Otterlo; EMST National Museum 
of Art w Atenach, The National Museum of Art w Osace, The Israel Museum w Jerozolimie, Tel 
Aviv Museum of Art, Collection Lambert w Awinionie, Middelheimmuseum w Antwerpii, Fundación 
Botín w Santander, Museum of Contemporary Art w Zagrzebiu. W Polsce m.in. w Warszawie 
w CSW Zamek Ujazdowski, Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki i Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
oraz w Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Krakowie MOCAK, Galerii Labirynt w Lublinie, Galerii Arsenał w Białymstoku.

Urodził się w 1958 roku w Warszawie. Mieszka i pracuje w Otwocku i Warszawie. Rzeźbiarz, zaj-
muje się również rysunkiem i filmem eksperymentalnym. W 1985 roku ukończył Akademię Sztuk 
Pięknych w Warszawie, gdzie od 2011 prowadzi Pracownię Działań Przestrzennych na Wydziale 
Sztuki Mediów. W latach 1986–1989 razem z Mirosławem Filonikiem i Markiem Kijewskim two-
rzył grupę artystyczną Świadomość Neue Bieriemiennost. W 1991 roku otrzymał Stypendium 
Miesa van der Rohe przyznawane przez Kunstmuseen w Krefeld. Członek Akademie der Künste 
w Berlinie.

Brał udział w ważnych wystawach międzynarodowych, m.in. Biennale w Wenecji (1990, 2003, 
2005, 2013; w 1993 reprezentował Polskę), documenta 9 w Kassel (1992), Biennale w Sydney 
(1992, 2006), The Carnegie International w Pittsburghu (1995), Biennale w São Paulo (1998), 
Liverpoolu (1999) i Santa Fe (2006). W 2009 roku zrealizował projekt How It Is w Turbine 
Hall, Tate Modern w Londynie. Autor pomnika ofiar katastrofy promu Estonia w Sztokholmie 
(1998) i realizacji przestrzennych, m.in. HEAL, University of California, San Francisco (2009) 
i AUSCHWITZWIELICZKA, Kraków (2010). W 2015 roku stworzył scenografię do opery Pawła 
Mykietyna Czarodziejska góra. W 2012 ukazał się zapis rozmów Mirosława Bałki z Zygmuntem 
Baumanem. Brał udział w wielu dyskusjach panelowych, m.in. z Juanem Vicentem Aliagą, 
Julianem Heynenem, Andą Rottenberg, Kasią Redzisz, Anją Rubik, Josephem Rykwertem 
i Vicentem Todolimem.

W 2015 roku wystawą Nerw. Konstrukcja w Muzeum Sztuki w Łodzi zainicjował cykl trzech 
dużych wystaw indywidualnych. Ich celem była próba retrospektywnego spojrzenia na do-
tychczasowy ponadtrzydziestoletni okres pracy twórczej. Kolejne wystawy odbyły się w roku 
2017: CROSSOVER/S w Pirelli HangarBicocca w Mediolanie oraz DIE SPUREN w Museum 
Morsbroich w Leverkusen.

Wystawy indywidualne, m.in. w Van Abbemuseum w Eindhoven oraz Renaissance Society – 
University of Chicago (obie 1992), The Lannan Foundation w Los Angeles (1994); Tate Gallery 
w Londynie (1995), Museet for Samtidskunst w Oslo (1997), Museu Serralves w Porto (1998), 
National Museum of Art w Osace (2000), Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie 
oraz S.M.A.K. w Gandawie (obie 2001), Musée d’Art moderne et contemporain w Strasburgu 
(2004), Kunstsammlung Nordrhein Westfalen K21 w Düsseldorfie (2006), Museu de Arte de São 
Paulo oraz Museu de Arte Moderna w Rio de Janeiro (obie 2007), Museo Reina Sofía w Madrycie 
oraz Staatliche Kunsthalle Karlsruhe (obie 2010), Akademie der Künste w Berlinie oraz CSW 
Zamek Ujazdowski w Warszawie (obie 2011), Centrum Sztuki Współczesnej Winzawod w Moskwie 
(2013), Freud Museum w Londynie (2014).

Jego prace znajdują się w najważniejszych kolekcjach muzealnych na świecie, m.in. w Tate 
Modern w Londynie, Van Abbemuseum w Eindhoven, MOCA w Los Angeles, SFMOMA w San 
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Pittsburgh; Museu Serralves, Porto; Moderna Museet, Stockholm; Kiasma, Helsinki; Kröller-Müller, 
Otterlo; EMST The National Museum of Art, Athens; The National Museum of Art, Osaka; The Israel 
Museum, Jerusalem; Tel Aviv Museum of Art; Collection Lambert, Avignon; Middelheimmuseum, 
Antwerp; Fundación Botín, Santander; Museum of Contemporary Art, Zagreb. In Poland his works 
are in the collections of: Muzeum Sztuki, Łódź; Centre of Contemporary Art, Warsaw; Zacheta – 
National Gallery of Art, Warsaw; Museum of Modern Art, Warsaw; The National Museum, Wrocław; 
MOCAK, Cracow; Labirynt, Lublin; Arsenał, Bialystok.

Miroslaw Bałka was born in 1958 in Warsaw, Poland. He lives and works in Warsaw and Otwock. 
He is a sculptor, also active in the field of experimental video and drawing. In 1985 he graduated 
from the Academy of Fine Arts in Warsaw, where since 2011 he has run the Studio of Spatial 
Activities at the Faculty of Media Art. Between 1986 and 1989, together with Miroslaw Filonik 
and Marek Kijewski, he established the artistic group Consciousness Neue Bieriemiennost. In 
1991 he was awarded the Mies van der Rohe Stipend by Krefeld Kunstmuseen. He is a member 
of Akademie der Künste, Berlin.

Bałka has participated in major exhibitions worldwide including: Venice Biennale (1990, 2003, 
2005, 2013; representing Poland in 1993), documenta IX, Kassel (1992), Sydney Biennale (1992, 
2006), The Carnegie International, Pittsburgh (1995), Sao Paulo Biennale (1998), Liverpool 
Biennial (1999), Santa Fe Biennale (2006). In 2009 he presented a special project How It Is for 
the Unilever Series, Turbine Hall, Tate Modern, London. He is the author of the Memorial to the 
Victims of the Estonia Ferry Disaster in Stockholm (1997), and numerous spatial works includ-
ing AUSCHWITZWIELICZKA, Cracow (2010), and HEAL, University of California, San Francisco 
(2009). A series of conversations between Mirosław Bałka and Professor Zygmunt Bauman 
was published in 2012. In 2015 the artist created the stage design for Paweł Mykietyn’s opera 
The Magic Mountain. He has participated in panel discussions with many distinguished speak-
ers including Juan Vicente Aliaga, Julian Heynen, Anda Rottenberg, Kasia Redzisz, Anja Rubik, 
Joseph Rykwert and Vicente Todoli.

In 2015, the exhibition Nerve. Construction at the Muzeum Sztuki in Łódź initiated a series of three 
large individual exhibitions. They were an attempt at a retrospective of the past thirty years of 
Bałka’s creative work. Subsequent exhibitions have taken place in 2017: CROSSOVER/S in Pirelli 
HangarBicocca in Milan and DIE SPUREN in Museum Morsbroich in Leverkusen.

Earlier selected solo shows include: Freud Museum, London (2014); Centre for Contemporary Art, 
Vinzavod, Moscow (2013); Akademie der Künste, Berlin, Center for Contemporary Art, Warsaw 
(both 2011); Museo Reina Sofia, Madrid, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe (both 2010); Museu de 
Arte de São Paulo and Museu de Arte Moderna in Rio de Janeiro (both 2007); Kunstsammlung 
Nordrhein Westfalen K21, Düsseldorf (2006); Musée d’Art moderne et contemporain, Strasbourg 
(2004); Zachęta – National Gallery of Art, Warsaw and SMAK, Ghent (both 2001); National Museum 
of Art, Osaka (2000); Museu Serralves, Porto (1998); Museet for Samtidskunst, Oslo (1997); 
Tate Gallery, London (1995); The Lannan Foundation, Los Angeles (1994); Van Abbemuseum, 
Eindhoven, Renaissance Society – University of Chicago (both 1992).

Bałka’s works are in numerous institutional collections including: Tate Modern, London; Van 
Abbemuseum, Eindhoven; MOCA, Los Angeles; SFMOMA, San Francisco; MOMA, New York; 
Hirshhorn Museum, Washington DC; The Art Institute of Chicago; The Carnegie Museum of Art, 
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OPIS
1.
Matura ‘78
2014
stal, plastik, tkanina
wys. 181 cm, szer. 75 cm, głęb. 47 cm

2.
190 × 190 × 60 / The Eye
2003
aluminium
wys. 190 cm, szer. 190 cm, głęb. 60 cm

ABOUT
1.
title: Matura’78
materials: steel, plastic, fabric
date: 2014
dimensions: 181 x 75 x 47 cm

2.
title: 190 x 190 x 60 / The Eye
materials: aluminum
date: 2003
dimensions: 190 x 190 x 60 cm
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BIOGRAPHYBIOGRAFIA
Born in1979; he lives and works in Warsaw. Graduated from the Academy of Fine Arts in Poznań. 
His artwork has been shown at (among others) New Museum, New York (2009), Schmela 
Haus, Kunstsammlung Nordhein-Westfalen, Düsseldorf (2012), Museum Morsbroich, Leverkusen 
(2013), Museum of Modern Art, Warsaw (2013). Apart from being a visual artist, he is also 
a poet and a musician. Word, sound and image are Bąkowski’s basic vocabulary and they 
occasionally become the content of his work. In 2015, he was awarded the Grand Prix at the 
61st International Short Film Festival Oberhausen, Germany. His films were presented at film 
festivals in Toronto, Vienna, Wrocław, Ann Arbour and many others. Individual screenings of 
his films took place at Anthology Film Archives, NY, Museum of Moving Image, NY and National 
Gallery of Art, Washington, D.C., USA. 

Urodził się w 1979 roku. Mieszka i pracuje w Warszawie. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych 
(obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Jego prace były prezentowane m.in. 
w New Museum w Nowym Jorku (2009), Schmela Haus, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen 
w Düsseldorfie (2012), Museum Morsbroich w Leverkusen (2013), Muzeum Sztuki Współczesnej 
w Warszawie (2013). Artysta wizualny, a także poeta i muzyk. Słowo, dźwięk i obraz są dla 
Bąkowskiego podstawowymi środkami wyrazu i w konsekwencji okazjonalnie stają się treścią 
jego twórczości. W 2015 roku otrzymał nagrodę główną na 61. Międzynarodowym Festiwalu 
Filmów Krótkometrażowych w Oberhausen (Niemcy). Jego filmy były prezentowane na festi-
walach filmowych m.in. w Toronto, Wiedniu, Ann Arbour, we Wrocławiu. Indywidualne pokazy 
jego dzieł odbyły się w Nowym Jorku w Anthology Film Archives i Museum of Moving Image oraz 
w National Gallery of Art w Waszyngtonie.
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Głos mojej duszy, film animowany, 2014

ABOUT
The Sound of My Soul, animated movie, 2014
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BIOGRAPHYBIOGRAFIA
He graduated from the Leon Schiller National Academic School of Film, Television and Theatre in 
Łódż, Faculty of Cinematography and Television Production, where he studied Cinematography, 
Television Image Production and Stationary Photography. He studied under the watchful eye 
of Dr. Ewa Braun, Prof. Mieczysław Jahoda, Prof. Andrzej Jaroszewicz, Prof. Witold Sobociński 
and Prof. Jerzy Wójcik, among others. Professor of Visual Arts. Dean of the Faculty of Media Art, 
Academy of Fine Arts in Warsaw.

His art practice encompasses two fields: Art Photography and Lighting and Video Projections 
Design. While developing his teaching skills, he simultaneously pursued his creative goals as 
artist. He has created numerous original photographic projects, the most important of which are 
Family Portrait, Duration of Space, Absence, Homage á Piotr Łazarkiewicz and Perfectly Happy 
People. He has organized several dozen exhibitions in Poland and internationally. 

Select individual exhibitions:
2008 Fotografie (Photographs), Gallery of the Lithuanian Union of Art Photography in Vilnius
2012 Unseen Memories, B&B Gallery, Bielsko-Biała
2013 Fotografie (Photographs), Test Gallery, Warsaw
2015 Traces, Patricia & Philip Frost Museum, Miami

Select group exhibitions:
2012 The Third Room, Museum of Modern Art, Warsaw and Kunsthalle, Düsseldorf
2013 Artyści kręgu warszawskiej ASP (Artists from the circle of the Warsaw Academy of Fine 
          Arts), Städtische Galerie Dresden
2014 Akomodacja (Accommodation), National Centre for Contemporary Art of the Republic of 
          Belarus, Minsk
2015 Pożegnanie Ojczyzny (Farewell to Fatherland), Maison de l’UNESCO, Paris

He is the author of numerous publications, including two monographs, entitled: Przeszłość (The 
Past) and Teraźniejszość (The Present), 2015.

His works are held in several dozen private collections and museums in Poland and internationally.

Lighting and Video Projections Director in theatre productions. Since 2007 he has collaborated 
with some theatres, including Rozmaitości Theatre, Wielki Theatre or Narodowy Theatre in 
Warsaw, Nowy Theatre in Poznań and Juliusz Słowacki Theatre in Krakow. During ten years of his 
work in this field he has designed lighting for almost forty productions, having worked with the 
following directors: Izabela Cywińska, Grzegorz Bral, Zbigniew Brzoza, Andrzej Domalik, Natalia 
Korczakowska and Bogusław Linda.

Studiował na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi na kierunku Realizacja Obrazu 
Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia m.in. u dr Ewy Braun, prof. Mieczysława Jahody, 
prof. Andrzeja Jaroszewicza, prof. Witolda Sobocińskiego i prof. Jerzego Wójcika. Profesor sztuk 
plastycznych. Dziekan Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Działa twórczo na dwóch polach. Pierwszym z nich jest fotografia artystyczna. Podczas dosko-
nalenia umiejętności pedagogicznych równolegle rozwijał się jako aktywny twórca. Zrealizował 
liczne autorskie projekty fotograficzne, z których najważniejsze to Portret rodzinny, Trwanie 
przestrzeni, Nieobecność, Hommage dla Piotra Łazarkiewicza czy Perfectly Happy People. 
Zorganizował kilkadziesiąt wystaw w Polsce i za granicą.

Najważniejsze wystawy indywidualne:
2008 Fotografie, Galeria Związku Fotografików w Wilnie
2012 Unseen Memories, Galeria B&B, Bielsko-Biała
2013 Fotografie, Galeria Test, Warszawa
2015 Traces, Patricia & Philip Frost Museum, Miami

Wybrane wystawy zbiorowe:
2012 The Third Room, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa oraz Kunsthalle, Düsseldorf
2013 Artyści kręgu warszawskiej ASP, Städtische Galerie, Drezno
2014 Akomodacja, Muzeum Sztuki Współczesnej, Mińsk
2015 Pożegnanie Ojczyzny, Maison de l’UNESCO, Paryż

Autor licznych publikacji, w tym dwóch monograficznych, Przeszłość i Teraźniejszość (2015).

Jego prace znajdują się w kilkudziesięciu kolekcjach prywatnych i muzeach w kraju i za granicą.

Drugim torem jego rozwoju artystycznego jest reżyseria światła i projekcji wideo w spektaklach 
teatralnych. Od 2007 roku współpracuje z Teatrem Rozmaitości, Teatrem Wielkim i Teatrem 
Narodowym w Warszawie, Teatrem Nowym w Poznaniu, Teatrem im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie. Przez dziesięć lat działalności na tym polu zrealizował prawie czterdzieści projektów 
reżyserii światła, pracował z wieloma reżyserami, m.in. Izabelą Cywińską, Grzegorzem Bralem, 
Zbigniewem Brzozą, Andrzejem Domalikiem, Natalią Korczakowską i Bogusławem Lindą.
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Prezentowane na wystawie fotografie powstały w ramach zadania badawczego realizowanego 
na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zatytułowanego Unikatowość 
obrazu analogowego w fotografii polaroidowej. Dotyczy ono działań mających na celu poszerza-
nie pola analizy związanej z fotografią jako najbardziej rozwijającego się współcześnie sposobu 
relacjonowania rzeczywistości, a także aspektów prezentowania fotografii oraz styku arty-
stycznej impresji i realistycznego dokumentu. Związana jest z tym powszechność reprodukcji 
wpisanej w najbardziej dziś rozpowszechnione medium cyfrowe i unikatowość w przypadku 
klasycznie rozumianego dzieła sztuki (forma pozytywu polaroidowego). Prezentowany fragment 
odwołuje się do jednej z serii zrealizowanych prac – czarno-białych zdjęć wskazujących na 
geometryzację przestrzeni.

ABOUT
The photographs presented at the exhibition were created as part of a research project carried 
out at the the Faculty of Media Art of the Academy of Fine Arts in Warsaw. They were entitled 
The Uniqueness of Analogue Image in Polaroid Photography. He developed this topic because 
of his efforts to broaden the field of analysis related to photography as the most modern way 
of reporting on reality and aspects of presenting photography and the intersection of areas on 
the border of artistic impression and realistic document. Other related topics are the univer-
sality of reproduction inscribed in the most popular digital medium today and the phenomena 
of uniqueness as a classically understood condition of a work of art (the form of a Polaroid 
positive). In the presented fragment of his research project he is referring to one of the series 
of realized works: black-and-white photographs indicating the geometrization of space.
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BIOGRAPHYBIOGRAFIA
Born in 1979. Author of installations, video, animation, machinimas, VR- and action works, as 
well as paintings and drawings Graduate of the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts 
in Warsaw (degree at Prof. Jarosław Modzelewski’s studio in 2003). Co-founder of the szu szu 
group (2001). Participated in exhibitions at Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art in 
Warsaw, Musesum of Art in Łódź, BWA in Wrocław, BWA in Zielona Góra, IS Wyspa in Gdańsk, 
Kunsthaus Dresden, Bat-Yam International Biennale of Landscape Urbanism in Bat Yam, rotor 
in Graz, lokal_30 Gallery in Warsaw, Entropia Gallery in Wrocław, Różnia Gallery in Warsaw, Harbor 
Gallery in Boston. His films have been screened at FILE in São Paulo and Rio de Janeiro, in 
Warsaw at Planete+ Doc Film Festival, Zachęta – National Gallery of Art, Muranów cinema and 
on TVP Kultura. Scholarship holder of the Artist-in-Residence programme (Bern, 2006). Winner 
of the Young Poland Scholarship Programme (2013). He runs the 3D and Virtual Events Studio 
at the Faculty of Media Art, Academy of Fine Arts in Warsaw. He lives and works in Warsaw.

Urodził się w 1979 roku. Autor instalacji, wideo, animacji, machinim, prac VR-owych i akcji; 
zajmuje się także malarstwem i rysunkiem. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie 
(dyplom w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego w 2003). Współtwórca grupy szu szu 
(2001). Uczestnik wystaw m.in. w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, 
BWA we Wrocławiu, BWA w Zielonej Górze, IS Wyspa w Gdańsku, Kunsthaus Dresden w Dreźnie, 
Bat-Yam International Biennale of Landscape Urbanism w Bat Jam, rotor w Graz, galerii lo-
kal_30 w Warszawie, galerii Entropia we Wrocławiu, galerii Różnia w Warszawie, Harbor Gallery 
w Bostonie. Jego filmy pokazywane były m.in. na FILE w São Paulo i Rio de Janeiro, w Warszawie 
na Planete+ Doc Film Festival, w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki i kinie Muranów oraz 
w TVP Kultura. Stypendysta programu Artist-in-Residence (Berno, 2006), laureat Programu 
Stypendialnego Młoda Polska (2013). Prowadzi Pracownię 3D i Zdarzeń Wirtualnych na Wydziale 
Sztuki Mediów warszawskiej ASP. Mieszka i pracuje w Warszawie. 
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Człowiek guma – doświadczenie VR

Człekopodobny, ażurowy obiekt o strukturze imitującej czarną gumę poddaje się manipulacjom 
użytkownika w wirtualnej rzeczywistości. Niemal abstrakcyjna forma przypomina o swojej 
antropomorficzności, oddychając i sapiąc. W trakcie formowania i podrzucania części postaci 
guma zapala się i dymi. 

Swobodne, immersyjne działanie jest jednocześnie konfrontacją ze specyficznym wirtualnym 
organizmem, którego stan psychofizyczny jest wyrażony poprzez symulację zadymionej gumy, 
ale też poprzez realne technologiczne osaczenie.

Człowiek guma, bardzo elastyczny i niemal bezwolny, do dyspozycji użytkownika.

dokumentacja z wcześniejszego pokazu ul. Lelechowska 5, Warszawa
fot. Maja Hylewicz

ABOUT
Contortionist – VR experience

A man-like, openwork object with a structure imitating black rubber is manipulated by the 
user in virtual reality. The almost abstract form reminds us of its anthropomorphic qualities 
by breathing and gasping. In the course of forming and jerking parts of the figure, the rubber 
ignites and emits smokes. 

Free, immersive action is at the same time a confrontation with a specific virtual organism 
whose psychophysical state is expressed through the simulation of smoky rubber, but also 
through real technological embedding.

A contortionist, very flexible and almost passive, at the user’s disposal.

Photos from the previous show: Maja Hylewicz
Venue: Lelechowska 5, Warsaw
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BIOGRAPHYBIOGRAFIA
Anna Panek – painter and architect, graduate of the Faculty of Architecture at Wrocław University 
of Technology and the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Scholarship 
holder of the Minister of Culture and National Heritage, finalist of the Samsung Art Master 
competition. Her art practice includes paintings, murals and installations in the context of 
architecture. Art and architecture are juxtaposed and sometimes confronted with each other. 
Architecture serves as a framework, a disciplined and culturally defined form, while painting is 
primeval and wild to Anna Panek, belonging to the order of nature. It can freely spread, annex, 
obliterate or change physical structures. As she says: “I am interested in the excess existing 
in nature, its vitality, the fear it evokes in its primordial state. And the process of painting itself 
is like exercising our instinct, referring to it as a basic reaction to the world, an internal set 
common to all people.” 

Her works have been exhibited at the Arsenal Gallery in Białystok, Ujazdowski Castle Centre for 
Contemporary Art in Warsaw, Zachęta – National Gallery of Art in Warsaw and the Museum of 
Modern Art in Warsaw. She collaborates with the lokal_30 Gallery.

The artist lives and works in Warsaw.

Anna Panek – malarka i architektka, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej 
i Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Stypendystka Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, finalistka konkursu Samsung Art Master. Tworzy obrazy, murale, 
instalacje w kontekście z architekturą. Obie dziedziny sztuki zostają zestawione i czasami 
przeciwstawione sobie – architektura jako rama, zdyscyplinowana, kulturowo określona formą, 
natomiast malarstwo dla Anny Panek jest pierwotne i dzikie, należy do porządku natury. Może 
swobodnie się rozprzestrzeniać, anektować, zacierać lub przemieniać fizyczne struktury. Jak 
mówi artystka: „Interesuje mnie nadmiar istniejący w przyrodzie, jej żywotność, strach, jaki budzi 
w stanie pierwotnym. A sam proces malowania to jak ćwiczenie instynktu, odwoływanie się do 
niego jako podstawowej reakcji na świat, wewnętrznego zbioru wspólnego wszystkim ludziom”. 

Jej prace wystawiane były m.in. w Galerii Arsenał w Białymstoku oraz w Warszawie w CSW Zamek 
Ujazdowski, Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki i Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Współpracuje ze 
stołeczną galerią lokal_30.

Mieszka i pracuje w Warszawie.
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Dzikie życie
2017
instalacja, wideo, olej na płótnie, kredka na papierze

Dzikie życie to praca zainspirowana prawdziwą historią, na podstawie której powstał film 
François Truffauta Dzikie dziecko (L’Enfant sauvage, 1970). W 1798 roku w lesie na południu 
Francji znaleziony zostaje jedenastoletni chłopiec. Do tego momentu nie miał kontaktu z cywili-
zacją i ludźmi, chodził na czworakach i żył w lesie wśród zwierząt. Chłopiec trafia do Paryża pod 
opiekę młodego lekarza Jeana Itarda, który nadaje mu imię Victor i podejmuje się wychowania 
oraz przystosowania do życia społecznego. Uczy go podstawowych zachowań i reguł, chodzenia 
w ubraniu, spania w łóżku, jedzenia przy stole, a przede wszystkim – rozumienia języka i arty-
kulacji mowy. Anna Panek w swojej pracy odwraca fabułę filmu i wektor przemiany bohatera. 
Victor cofa się zamiast rozwijać swoje umiejętności społeczne od stanu dzikości do bycia 
cywilizowanym. Zaczyna jako człowiek przystosowany i z czasem staje się coraz bardziej dziki. 
Tęskni za nocami spędzonymi w lesie i moknięciem na deszczu. Afirmacja natury, pierwotne siły 
przyrody silnie związują chłopca z dzikim życiem. Artystkę interesuje napięcie pomiędzy stanem 
pierwotnym człowieka a cywilizacją; zadaje pytanie, czy powrót do tego pierwotnego stanu jest 
możliwy i czy człowiek może jeszcze być w nim szczęśliwy. 

ABOUT
Wild Life
2017
installation, video, oil on canvas, crayon on paper

Dzikie życie/Wild Life is a work based on a true story that inspired François Truffaut to make his 
film The Wild Child (L’Enfant sauvage, 1970). In 1798, an 11-year-old boy was found in a forest 
in the south of France. Until then, the child had not been in contact with civilization or other 
humans, walked on all fours and lived in the forest among the animals. The boy ends up in Paris 
in the care of Jean Itard, a young doctor, who names him Victor and undertakes to raise the child 
and adapt him to social life. He teaches him basic rules of behaviour: wearing clothes, sleeping 
in a bed, eating at the table, and above all, understanding language and speeking. In her work, 
Anna Panek reverses the story of the film and the vector of the hero’s transformation. Instead 

of developing his social skills, Victor regresses from wildness to civilization. He starts off as 
a well-adjusted human and becomes increasingly wild over time. He yearns for nights spent in 
the forest and for getting wet in the rain. An affirmation of nature and the primal forces of nature 
bind the boy strongly to wild life. The artist is interested in the tension between humankind’s 
original state and civilization, asking if a return to this original state is possible, and whether 
a human being could still be happy in that state.
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BIOGRAPHYBIOGRAFIA
Tomáš Rafa (born in Žilina, 1979) is a Slovak visual artists, photographer and film-maker. He 
studied at the university of technology and after obtaining the professional qualification of 
engineer he decided to continue his studies at the Academy of Fine Arts in Banská Bystrica, 
at Michal Murin’s Studio of Digital Media. He completed his doctoral studies at the Academy of 
Fine Arts in Warsaw, Poland, where he worked as Assistant to Professor Grzegorz Kowalski, 
2012-2018. 

Tomáš Rafa started to work with different media; he was experimenting with wooden sculpture; 
now video and photography are his primary focus. Rafa often creates participatory artworks, 
in which he collaborates with non-artists. His themes are mostly political; they vary including 
problems of exclusion of the Romani minority to Queer prides in Central European cities. In 2011, 
he won Oskár Čepan Award, a prestigious award for young Slovak artists.

Urodził się w 1979 roku w Żylinie. Słowacki artysta wizualny, fotograf i filmowiec. Studiował na 
politechnice, a po uzyskaniu tytułu zawodowego inżyniera postanowił kontynuować studia 
w Akademii Sztuk Pięknych w Bańskiej Bystrzycy w Pracowni Mediów Cyfrowych Michala Murina. 
Ukończył studia doktoranckie w ASP w Warszawie, gdzie w latach 2012–2018 pracował jako 
asystent prof. Grzegorza Kowalskiego. 

Rozpoczynał od pracy z różnymi mediami, eksperymentował z drewnianą rzeźbą, obecnie jego 
głównym przedmiotem zainteresowania są filmy i fotografia. Często tworzy dzieła sztuki uczest-
niczącej, w których współpracuje z osobami spoza świata artystów. Tematyka jego prac ma 
głównie charakter polityczny, oscyluje wokół problemów wykluczenia mniejszości romskiej 
i dumy osób queer w miastach Europy Środkowej. W 2011 roku zdobył Oskár Čepan Award – 
prestiżową nagrodę dla młodych słowackich artystów.
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Od 2009 roku słowacki artysta Tomáš Rafa bada „nowe nacjonalizmy” w Europie Środkowej. 
Jeden z projektów dotyczył pracy ze społecznościami romskimi we wschodniej Słowacji. 
Ponieważ lokalni mieszkańcy często czują się zagrożeni ze strony Romów, władze zbudowały 
mury oddzielające obywateli o różnym statusie etnicznym i kulturowym. Te widoczne granice 
stoją w wyraźnej sprzeczności z oficjalnym poszanowaniem równości i z tego powodu nazwano 
je „murami sportu”, oficjalnie przeznaczonymi do rekreacji. W latach 2012–2014 władze lokalne 
zatwierdziły projekt Rafy, aby pomalować kilka takich ścian, wykorzystując „motywy sportowe”. 
Wraz z młodzieżą romską artysta stworzył projekt, który stał się sarkastycznym komentarzem 
do hipokryzji władz.

ABOUT
Since 2009, the Slovak artist Tomáš Rafa has been investigating “new nationalisms” in Central 
Europe. One project involved working with Romani communities in Eastern Slovakia. Because 
local residents often feel threatened by the Romani people, the authorities have built walls 
separating citizens of different ethnic and cultural status. These visible boundaries are in clear 
contradiction of the official respect for equality, so they are called “walls of sports”, officially to 
be used for recreation. In 2012-2014, local authorities accepted Rafa’s project to paint several 
such walls with “sports motifs”. Together with Romani youth, he created a project that became 
a sarcastic commentary on the hypocrisy of the authorities. 
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BIOGRAPHYBIOGRAFIA
Born in 1955 in Warsaw, where he graduated from the Academy of Fine Arts. Since 1987, he has 
worked at his alma mater, first as Assistant to Professor Jerzy Tchórzewski, then running the 
Studio of Drawing at the Faculty of Graphic Arts. Currently, he is a full professor at the Faculty 
of Media Art, where he runs his original Studio of Artistic Concepts.

He debuted in the 1980s with works strongly identified with the New Expression trend, at the 
same time “joining the movement of independent artistic life during martial law, while avoiding 
journalistic topics on an ad hoc basis. In the early 1980s, he created paintings inspired by 
the views of the city walls, which were a real battlefield where society fought against the au-
thorities, and in the Flags series, he used the colours and twofold character of the Polish flag. 
Patriotic and engaged symbolism goes hand in hand with the care for purely painting quality, as 
if in this sphere the artist was looking for a source of strength in the civic struggle that charac-
terized those years. This serious tone sounds in Ratajski’s painting regardless of the style of his 
works in subsequent stages of his career (...). At the turn of the 1980s and 1990s he gradually 
limited his narration and symbolism in favour of mysterious abstract forms, and in 1993 he 
began to construct painting installations consisting of huge monochromatic canvases [Maryla 
Sitkowska, Dictionary of Polish Painters, v. 2, Arkady, Warszawa, 2001].” Nowadays, remaining 
faithful to the expressive approach, he is increasingly inclined towards abstract forms, at the 
same time strengthening the play of colours. He has presented his diverse painting output at 
several dozen individual and group exhibitions and at Polish art shows abroad, including Paris, 
Berlin, Madrid, Salamanca, Leipzig, Budapest, Vienna, Cagnes sur Mer, Istanbul, Moscow, Lviv, 
Ankara and Buenos Aires.

His works are held in museum and private collections in Poland and internationally.

Urodził się w 1955 roku w Warszawie. Absolwent stołecznej Akademii Sztuk Pięknych. Od 1987 
roku pracuje na macierzystej uczelni – początkowo jako asystent prof. Jerzego Tchórzewskiego, 
następnie prowadził Pracownię Rysunku na Wydziale Grafiki; obecnie jest profesorem zwyczaj-
nym na Wydziale Sztuki Mediów, gdzie prowadzi autorską Pracownię Koncepcji Artystycznych.

Debiutował w latach 80. twórczością silnie utożsamianą z nurtem nowej ekspresji, jednocześnie 
„włączając się w ruch niezależnego życia artystycznego okresu stanu wojennego, unikając 
jednak tematów doraźnie publicystycznych. W początku lat 80. malował obrazy inspirowane 
widokami miejskich murów, które stanowiły prawdziwe pole walki społeczeństwa z władzą, 
a w cyklu Flagi wykorzystywał kolorystykę i dwutorowość flagi polskiej. Patriotyczna i zaanga-
żowana symbolika idzie w tych pracach w parze z dbałością o jakość czysto malarską, jakby 
w tej sferze artysta szukał źródła siły w obywatelskiej walce, którą przyszło toczyć w tych 
latach. Ten poważny ton dźwięczy w malarstwie Ratajskiego niezależnie od stylistyki jego prac 
w kolejnych etapach twórczości. (…) Na przełomie lat 80. i 90. stopniowo ograniczał narrację 
i symbolikę na rzecz tajemniczych abstrakcyjnych form, w 1993 zaczął konstruować insta-
lacje malarskie złożone z ogromnych monochromatycznych płócien” (fragment tekstu Maryli 
Sitkowskiej, Słownik malarzy polskich, t. 2, Arkady, Warszawa 2001, s. 289–290). Obecnie, po-
zostając wierny ekspresyjnemu podejściu, coraz bardziej skłania się ku formom abstrakcyjnym, 
wzmacniając jednocześnie grę kolorystyczną. Zróżnicowaną twórczość malarską prezentował 
na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz na pokazach polskiej sztuki za 
granicą, m.in. w Paryżu, Berlinie, Madrycie, Salamance, Lipsku, Budapeszcie, Wiedniu, Cagnes 
sur Mer, Stambule, Moskwie, Lwowie, Ankarze i Buenos Aires.

Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych oraz prywatnych w kraju i za granicą. 
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W obrazach tych uwydatnia się „przestrzenna” zawartość barw – zaporowa, „kurtynowa” cecha 
żółci i wyzwalająca, unosząca i wnikająca w głąb moc błękitów. Malarskiej zdolności organizo-
wania przestrzeni nie zastąpi żadna rzeźba. 

Do percepcji walorów malarskich nie są konieczne żadne klucze interpretacyjne, poza dobrą 
wolą i wiarą w zmysłowe kompetencje twórcy (…).

Obrazy prowokują nieomal do tego, aby odrzucić wszelkie roszczenia do ich rozumienia i by 
oddać się ich zmysłowemu i emocjonalnemu uwodzeniu. Aby je nie tylko widzieć, ale „wąchać” 
(„Zapach wydm”) i „słyszeć” („Skrzypi furtka od ogrodu”). (…) W obrazach napotkamy to wszyst-
ko, co akurat zechce podsunąć nasza prywatna wyobraźnia, dochodząca do głosu w stanach 
nadzwyczajnych. (…) Obraz przez fakt swojego materialnego zaistnienia daje odejście, dystans… 
Obraz w galerii domaga się abdykacji osoby artysty i zaprasza widza. (…) Malarstwo Ratajskiego, 
niezależnie od przyjętej pozycji w filozoficznym sporze o strategie poznawcze, jest, choćby przez 
przyjęcie nowożytnej konwencji warsztatowej, także „realistyczne”! 

W dzisiejszym świecie sztuki sama decyzja użycia malarstwa, wraz z jego warsztatowym 
„uzbrojeniem” w blejtram, płótno i farby, jest jednocześnie decyzją „epistemologiczną”. Wyraża 
zajecie polemicznej postawy wobec wszechogarniającej performatywności działań artystycz-
nych i wobec rozmywania się sztuki „w życiu”. Płótno malarskie jest formą przyjęcia dystansu, 
a umieszczenie go w galerii jest zaproszeniem drugiego człowieka do „rozmowy”. Jednocześnie 
mamy do czynienia „z obrazem, z którego artysta przed chwilą wyszedł”. Mamy do czynienia ze 
śladem jaki pozostał po jego emocjonalnym, cielesnym, zmysłowym wnikaniu w przestrzenie, 
do których dostęp pojęć jest utrudniony, a jego „mroki” rozświetlić może „magiczne” oddzia-
ływanie barw i trudna do ilościowego ujęcia kinetyka farb. Epistemologiczna „partycypacja” 
dokonała się w pracowni artysty. Teraz, w galerii, „artysta opuścił obraz” i zaprasza nas do 
zdystansowanej, percepcji „rzeczywistości” obrazu (…). Pytaniem otwartym jest, o jakiej „rze-
czywistości” mówimy. Co odsłaniają rozdarte malarskie kurtyny i zasłony, co emanuje światło 
kolorystycznych spectrów?

(fragmenty tekstu Jana Stanisława Wojciechowskiego, katalog Sławomir Ratajski. Malarstwo × 3, 
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2019, s. 49–54)

Skrzypi furtka do ogrodu, 200x150 cm, olej na płótnie, 2014
Kurtyna, 200x150 cm, olej na płótnie, 2018
Pułapki we wnętrzu, 200x150 cm, olej na płótnie, 2018

In these paintings, the “spatial” content of colours is emphasized – the barrier, “curtain” feature 
of yellow and the liberating, lifting and penetrating power of blue. No sculpture can replace the 
painter’s ability to organize space. 

For the perception of painting values no interpretation keys are necessary, except good will 
and faith in the sensual competence of the artist (...).

Images almost provoke us to reject any claim we may have to understanding them and encour-
age us to give in to their sensual and emotional seduction. To not only see them, but to “smell” 
them. (“Smell of the dunes”) and “hear” (“Creaking garden gate”). (...) In the paintings we will 
encounter everything that our own imagination, coming to the fore in emergency situations, 
wants to suggest. (...) Through the fact of its material existence a paiting offers a departure, 
a distance. (...) A painting in a gallery demands abdication of the artist and invites the viewer. (...) 
Ratajski’s painting, regardless of the position adopted in the philosophical dispute over cognitive 
strategies, is also “realistic”, if only through the adoption of modern workshop convention!

In today’s world of art the very decision to use painting, together with its technical “arma-
ment” – a stretcher bar, canvas and paint – is at the same time an “epistemological” decision. 
It expresses a polemical attitude towards the overwhelming performativity of artistic activities 
and the merging of art and life. Painter’s canvas is a form of accepting distance, and placing it 
in a gallery is an invitation to another human being to “start a conversation”. At the same time, 
we are dealing with “a painting that has just been left by an artist”. We are dealing with a trace 
left after his emotional, bodily, sensual penetration into spaces, where access to concepts 
is difficult, and his “darkness” may be illuminated by the “magical” influence of colours and 
the kinetics of paints that is difficult to quantify. Epistemological “participation” took place 
in the artist’s studio. Now, in the gallery, “the artist has left the painting” and invites us to 
a distanced perception of the “reality” of the painting. (...) The open question is what “reality” 
we have in mind. What do torn painting curtains reveal? Where does the light of colour spectra 
emanate from?

(Excerpts from the text by Jan Stanisław Wojciechowski for the catalogue Sławomir Ratajski – 
3xpainting, Academy of Fine Arts in Warsaw, Warsaw, 2019, pp. 49-54.)

The garden gate creaks, 200x150 cm, oil on canvas, 2014
Curtain, 200x150 cm, oil on canvas, 2018
Traps in the interior, 200x150 cm, oil on canvas, 2018
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BIOGRAPHYBIOGRAFIA
Born in Warsaw in 1952. In 1978 he graduated from Professor Tadeusz Dominik’s studio at the 
Faculty of Painting, Academy of Fine Arts in Warsaw. He lives and works in Warsaw.

Shortly after graduation, he began recording, commenting and occasionally contesting the 
surrounding reality in his paintings. He is not permanently associated with any gallery, either 
state or commercial, choosing some of them to present his works. He took part in over a hun-
dred individual and group exhibitions in Poland and internationally, of which the most important 
have been those at Garmer Gallery in Göteborg (1986, 1989), Ruogu Tang Gallery in Berlin (1995), 
Zachęta – National Gallery in Warsaw (1999, 2006), Galeria Zewnętrzna AMS (1999), Studio Bayer 
in Warsaw (2001), Biała Gallery in Lublin (2003, 2009), Ego Gallery in Poznań (2003, 2008), 
and Raster Gallery in Warsaw (2007). Recently, he has presented his works at exhibitions at 
the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art in Warsaw, Museum of Art in Łódź, National 
Museums in Warsaw and Szczecin, Museum of Modern Art MOCAK in Krakow. His works are held 
in important museum and private collections in Poland and internationally. 

He received Minister of Culture and Art scholarships (1990, 2001, 2006) and has been nomi-
nated for the Paszporty Polityki awards (2002, 2006). In 1990, he received an award for the 
promotion of Polish contemporary art. In 2011, he was awarded the Jan Cybis Prize.

In addition to his creative work, he ran Galeria Młodych (1984-1992). He was secretary of the 
Zachęta Society for the Encouragement of Fine Arts (1992-1994). He has been member of the 
juries at numerous art competitions. As a teacher, he has worked at the Faculty of Media Art, 
Academy of Fine Arts in Warsaw, where he has run the Image Concept Studio since 2017.

Urodził się w 1952 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Malarstwa w stołecznej Akademii 
Sztuk Pięknych w pracowni prof. Tadeusza Dominika (1978). Mieszka i pracuje w Warszawie.

Wkrótce po ukończeniu studiów rozpoczął na swoich obrazach rejestrowanie, komentowanie, 
a niekiedy kontestowanie otaczającej go rzeczywistości. Niezwiązany na stałe z żadną galerią 
– ani państwową, ani komercyjną – w miarę potrzeby wybiera niektóre z nich do prezentacji 
swoich obrazów. Swoje prace pokazywał na ponad stu wystawach zbiorowych i indywidual-
nych, m.in. w Galleri Garmer w Göteborgu (1986, 1989), Galeri Ruogu Tang w Berlinie (1995) 
oraz w Warszawie w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki (1999, 2006), Galerii Zewnętrznej AMS 
(1999), Studio Bayer (2001), w galerii Białej w Lublinie (2003, 2009), galerii Ego w Poznaniu 
(2003, 2008) i galerii Raster w Warszawie (2007). Ostatnio prezentował prace na wysta-
wach w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeach Narodowych 
w Warszawie i w Szczecinie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Krakowie MOCAK. Jego prace 
znajdują się w liczących się kolekcjach muzealnych i prywatnych w Polsce i za granicą. 

Otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1990, 2001, 2006). Dwukrotnie nominowany do 
Paszportów Polityki (2002, 2006). Laureat nagrody za promocję polskiej sztuki współczesnej 
(1990) oraz Nagrody im. Jana Cybisa (2011).

W latach 1984–1992 prowadził Galerię Młodych w Warszawie. Sekretarz Towarzystwa Zachęty 
Sztuk Pięknych (1992–1994). Wielokrotnie członek jury konkursów artystycznych. Dydaktyk; od 
2009 roku pracuje na Wydziału Sztuki Mediów macierzystej uczelni; od 2017 prowadzi Pracownię 
Koncepcji Obrazu.



OPIS

84 85

Bez tytułu /teraz już wiecie, że wszystko nam można wmówić/, 20x340 cm, 
akryl na płótnie, 2017

 Bez tytułu /zmiany czekają osoby duchowne/, 40x180 cm/ 3 x 40x60 cm, 
akryl na płótnie, 2017

ABOUT
Untitled /now you know that everything can be told to us/, 20x340 cm, acrylic 
on canvas, 2017

Untitled /changes are waiting for clerics/ 40x180 cm, 3 x 40x60 cm, 
acrylic on canvas, 2017
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BIOGRAPHYBIOGRAFIA
Studied painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw (1982-1987) at Professor Ryszard 
Winiarski’s studio (master’s degree, 1987). In 2002, he became Associate Professor at the 
Institute of Art Education, Świętokrzyski University in Kielce, teaching painting and drawing. 
In 2007-2008 he was Deputy Director of the Institute of Fine Arts at the Jan Kochanowski 
University. In 2006-2016, he taught at the Polish-Japanese Academy of Information Technology, 
where he co-created the department of Interior Design (2007). In 2008, he ran the studio of 
painting and drawing at the Department of Scenography, Academy of Fine Arts in Warsaw. 
Since 2009, he has run the Alternative Imaging Studio at the Faculty of Media Art, Academy 
of Fine Arts in Warsaw. Since 2012, Professor of Visual Arts. Curator of Ericsson Gallery in 
Warsaw (1999-2009). He participated in numerous national and international exhibitions. Having 
won a competition, he realized Painting and Objects in Architecture, a permanent exhibition in 
Esslingen, Germany (1992-1999). He won the Stanisław Wyspiański Young Artists Award (1990).

W latach 1982–1987 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
w pracowni prof. Ryszarda Winiarskiego (dyplom w 1987). W tym samym roku rozpoczął pracę 
na macierzystej uczelni; od 2009 wykłada na Wydziale Sztuki Mediów, gdzie prowadzi dyplomu-
jącą Pracownię Alternatywnego Obrazowania zajmującą się intermediami. W latach 2006–2016 
współpracował z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych w Warszawie, współtwo-
rzył kierunek Architektura Wnętrz. Profesor sztuk plastycznych. W latach 1999–2009 kurator 
Galerii Ericsson w Warszawie. Prezentował swoje prace na kilkudziesięciu wystawach indywi-
dualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. W wyniku wygrania konkursu zrealizował w latach 
1996–1999 ekspozycję stałą w Esslingen (Niemcy) Malarstwo i obiekty w architekturze (ok. 
stu prac). Brał udział w licznych działaniach pozawystawowych. W 1990 otrzymał Nagrodę 
Artystyczną Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego.



92 93

OPIS
Czym byłby Golem bez swego (s)twórcy? Ale też na odwrót: W jakież inne, z lichej gliny zlepione 
naczynie miałby boski eksperymentator tchnąć sprawczą moc Słowa? Na czyim czole wypisać 
litery Prawdy (emet)? „Co byś Ty zrobił Boże, gdyby mnie nie było? Jam twe naczynie, a gdyby 
się zbiło?” – takie też pytanie stawia w jednym ze swych wierszy Rainer Maria Rilke, ulubiony 
poeta Włodzimierza Szymańskiego. Uniwersalistyczny wymiar twórczości Szymańskiego za-
sadza się na logocentryzmie, zdaje się też: na głębokim przekonaniu artysty co do sprawczej, 
kreacyjnej mocy słowa (sémiurge). Jego prace – począwszy od tych istniejących w dwuwymia-
rze, aż po multimedialne, spektakularne performanse – w sporej mierze realizują też założenia 
estetyki transkulturowej, eksplorującej „nową geografię” sztuki. Poszukując bowiem tego, co 
archetypowe w ludzkim doświadczeniu, co istnieje poza jednostkową czasoprzestrzenią, twórca 
sięga do skarbów Okcydentu i Orientu, cytując hebrajskie ottisot, litery alfabetu łacińskiego 
i chińskie, kaligraficzne piktogramy. Biorąc pod uwagę sam tylko kontekst europejskiej literatury 
wizualnej, w tym przebogatym oeuvre odnaleźć można zarówno dalekie echa aleksandryjskich 
technopaegniów (np. Simiasza z Rodos), mistycznych akrostychów Porfiriusza, jak i odwołania 
do literacko-graficznej tradycji nowoczesności, w tym, do Apollinaire’owskich kaligramów, czego 
najlepszym potwierdzeniem jest nazwa oficjalnej strony internetowej prezentującej dorobek 
Szymańskiego (www.kaligramy.pl). Wolno nam też chyba doszukiwać się w jego pracach tego, 
co Stanisław Dróżdż, należący do grona najwybitniejszych przedstawicieli concrete poetry, 
określał mianem „pojęciokształtów”.

ABOUT
Who would Golem ever be without his creator? Though, on the other hand: What would be the 
other jug, made of a poor clay, into which the divine experimenter was to give the power of 
Word? On which forehead letters of Truth should be written (Emet)? “What will you do, God, 
when I die? I am your jug (and I will shatter)?” – this is the question asked by Rainer Maria 
Rilke, Włodzimierz Szymański’s favourite poet, in one of his poems. The universal aspect of 
Szymański’s work is based on logocentrism and, as it also seems, on the artist’s deep belief 
in the causative, crative power of word (sémiurge). Starting with the ones that exist in two 
dimensions, followed by the multimedia, spectacular performances, his works are mostly im-
plementing objectives of transcultural aesthetics that explores “new geography” of art. After 
all, searching for the archetypes in human experience, for things that exist beyond individual 
time and space, the artist draws from the treasures of the Occident and the Orient, quoting 
Hebrew Ottisot, letters of Latin alphabet and Chinese calligraphic pictographs. Taking into 

account the context of European visual literature alone, in this rich oeuvre one can find both 
echoes of Alexandrian technopaegnia (e.g. Simmias of Rhodes), mystic Porphyry’s acrostics, 
as well as references to literature and graphic tradition of modern times, including Apollinaire’s 
calligrams, which is best proved by the name of the official website that presents Szymański’s 
output (www.kaligramy. pl). We are probably allowed to try to find, as Stanisław Dróżdż, one of 
the most outstanding representatives of concrete poetry, puts it: “figures of meaning”. 
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BIOGRAPHYBIOGRAFIA
Jakub Wróblewski is an interdisciplinary artist, director and cameraman. He specializes in video, 
interactive film, audio-visual narrative, film theory, graphic narrative structures, immersion activ-
ities and art-and-science projects. The scope of his research is wide, and his artistic strategy 
is based on exploring and going beyond the boundaries of the medium he is currently working 
with. Since 2017, he has been leaning towards virtual reality, game engines, experiments with 
3D technology and the issue of embodiment. He is currently working on a publication entitled 
A Rudimentary and Practical Treatise on the Embodiment for Beginners. 

Jakub Wróblewski was born in Warsaw in 1983. He studied at the Faculty of Graphic Arts at the 
Academy of Fine Arts in Warsaw. Holder of post-doctoral degree, he works at his alma mater as 
Assistant Professor at the Faculty of Media Art; runs the degree-conferring 3D and Virtual Events 
Studio. Scholarship holder of the Young Poland programme (National Centre for Culture), tutor in 
the Gaude Polonia (NCC) programme, winner of the Szajna Multimedia Festival Grand Prix. Author 
of an interactive adaptation of James Joyce’s Finnegans Wake entitled First We Feel Then We 
Fall (in collaboration with Dr hab. Katarzyna Bazarnik from the Jagiellonian University in Krakow), 
author of visual grammar in the film Symphony of The Ursus Factory directed by Jaśmina Wójcik 
(the MSN and PISF award). Co-founder of the Open LAB Narrative Systems.

Jakub Wróblewski jest artystą interdyscyplinarnym, reżyserem i operatorem. Zajmuje się 
wideo, filmem interaktywnym, narracją audiowizualną, teorią filmu, graficznymi strukturami 
narracyjnymi, działaniami immersyjnymi oraz projektami z nurtu art and science. Zakres jego 
poszukiwań jest szeroki, a strategia artystyczna opiera się na badaniu i poszerzaniu granic 
medium, którym aktualnie się zajmuje. Od roku 2017 w obszarze jego zainteresowań znajdują 
się: rzeczywistość wirtualna, silniki gamingowe, eksperymenty z technologią 3D oraz problem 
ucieleśnienia w VR. Obecnie pracuje nad publikacją A Rudimentary and Practical Treatise on 
Embodiment for Beginners. 

Urodził się w 1983 roku w Warszawie. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Doktor habilitowany, pracuje na macierzystej uczelni – jest adiunktem na Wydziale 
Sztuki Mediów, prowadzi dyplomującą Pracownię 3D i Zdarzeń Wirtualnych na studiach II stopnia. 
Stypendysta programu Młoda Polska (NCK). Tutor w programie Gaude Polonia (NCK). Laureat 
Grand Prix Szajna Multimedia Festival. Twórca interaktywnej adaptacji ostatniej powieści 
Jamesa Joyce’a First We Feel then We Fall (współpraca z dr hab. Katarzyną Bazarnik, UJ), autor 
gramatyki wizualnej w filmie Symfonia Fabryki Ursus w reż. Jaśminy Wójcik (nagroda MSN i PISF). 
Współzałożyciel Systemów Narracyjnych Open LAB.
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Na wystawie 9/19 postanowiłem zaprezentować grafy i schematy budowy nowego doświad-
czenia wirtualnej rzeczywistości będącego w fazie preprodukcji. Lovestory to interaktywna 
instalacja zaprojektowana w fizycznej przestrzeni o wielkości 100 m kw. Jej celem jest umożli-
wienie odbiorcy emulacji w czasie rzeczywistym percepcji wzrokowej, sygnałów audialnych oraz 
motoryki w innych organizmach biorących udział w responsywnej symulacji poprzez własne 
ciało wirtualne w trakcie trwania doświadczenia (binate embodied presence). Projekt ma na 
celu analizę percepcji odbiorcy, rodzajów iluzji, aspektów ucieleśnienia, charakteru propriocepcji, 
poczucia sprawstwa, afordancji oraz analizy zagadnienia immersji i jej poziomu. Scenariusz 
doświadczenia ma początki w moich zainteresowaniach obenautyką, koncepcją tulpy oraz 
analizą estetyki obrazowania wirtualnej rzeczywistości w kulturze popularnej. Zakończenie prac 
planowane jest w pierwszym kwartale 2020 roku. Działanie jest częścią projektu badawczego 
Afordancje, iluzje i ucieleśnienie w doświadczeniu wirtualnej rzeczywistości realizowanego na 
Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

ABOUT
I decided to present graphs and schematics of building a new virtual reality experience in the 
pre-production phase. Lovestory is an interactive installation designed in a physical space of 
100 m2. Its aim is to enable the viewer to emulate visual perception, audio signals and motor 
skills in other organisms taking part in a responsive simulation through their own virtual body 
during the experiment (binate embodied presence) in real time. The project aims to analyse the 
perception of the viewer, types of illusion, aspects of embodiment, character of propriocep-
tion, sense of causality, affordance and the issue of immersion and its level. The experience 
scenario has its beginnings in my interest in obenautics, the concept of tulpa and analysis 
of the aesthetics of imagery of virtual reality in popular culture. The works are planned to be 
completed in the first quarter of 2020. The activity is part of the research project Affordances, 
illusions and embodiment in the experience of virtual reality carried out at the Faculty of Media 
Art of the Academy of Fine Arts in Warsaw.
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