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Krótka historia „czynu zabronionego”

Anna Kołodziejczyk, 
Anna Stec, 
Michał Bieniek

Zmieniająca się na przestrzeni ponad stu lat funkcja budynku przy ulicy Księcia Witolda 40  
we Wrocławiu związana była nierozerwalnie z kategorią „czynu zabronionego”.

W okazałym, pięcioskrzydłowym i czterokondygnacyjnym gmachu, wzniesionym 
w 1907 roku, mieścił się najpierw Główny Urząd Celny. Jego surowa, oszczędna w formie 
architektura, wzbogacona o neomanierystyczny kostium stylowy (uważany wówczas 
w Niemczech za „styl narodowy”), w pełni odpowiadała specyfice ulokowanej tu insty-
tucji. U schyłku lat trzydziestych, na skutek reorganizacji administracyjnej przeniosły się 
tutaj Policyjne Koszary Prewencji, zajmując przestrzeń po dawnym Urzędzie. Charakte-
rystyczne, umiejscowione na zakończeniach skrzydeł budynku wykusze w kształcie wie-
życzek, z których roztacza się rozległy widok na miasto i gdzie mieściły się do niedawna 
gabinety komendantów policji, przypominają więzienne, obserwacyjne wieże, co znowu 
budzi asocjacje z nadzorem i egzekwowaniem prawa.

Wewnętrzna struktura budynku, będąca sekwencją amfiladowych pomieszczeń 
i gabinetów, przypomina z kolei miejsce akcji Procesu Franza Kafki, uruchamiając sko-
jarzenia wokół schematu zbrodnia – proces – kara oraz poczucia wyobcowania i bezrad-
ności wobec biurokratycznego systemu.

Otwierająca powieść Kafki sentencja: „Ktoś musiał zrobić doniesienie na Józefa K., 
bo mimo że nic złego nie popełnił, został pewnego ranka po prostu aresztowany”1, inicjuje 
literacką wędrówkę po surrealistycznym świecie sądowej biurokracji, w którym domi-
nuje poczucie grozy. Pozostaje to w ścisłej relacji z tematyką 13. edycji Przeglądu Sztuki 
SURVIVAL, która „czyn zabroniony” rozpatruje także w kontekście zagubienia jednostki 
w środowisku przepisów, praw, zasad, reguł.

„Czyny zabronione”, hasło tegorocznego Przeglądu, zainspirowane terminem 
prawniczym, zostało skonstruowane w ścisłym powiązaniu z funkcją i historią miejsca. 
Kompleks przy ulicy Księcia Witolda przez wiele lat stanowił obiekt o znaczeniu admini-
stracyjnym, potem był organem niezbędnym dla poprawnego funkcjonowania miasta, 
zapewniającym ochronę dóbr prawnych (społecznych), a zatem będącym instrumentem 
ochrony społeczeństwa. Hasło Przeglądu pozwala na opisywanie za pomocą sztuki sze-
regu problemów związanych zarówno z obowiązywaniem, jak i stosowaniem przepisów 
karnych. Motyw „czynu zabronionego” ma swoje szczególne znaczenie także w odniesie-
niu do miasta rozumianego jako obszar w wyjątkowy sposób narażony na występowanie 
wiktymizacji. W dynamicznie rozwijających się metropoliach, w których ciągle przyra-
sta liczba mieszkańców, równocześnie wzrasta poczucie anonimowości, tym samym 
powiększając ryzyko wystąpienia zdarzeń przestępnych. Badania jednoznacznie wyka-
zują, że poziom przestępczości zależny jest od poziomu cywilizacyjnego mierzonego za-
możnością ludzi, co buduje prostą konstatację: większa zamożność i odsetek ludności 
miejskiej skutkuje wzrostem poziomu przestępczości.

Motyw „grzesznego miasta” (sin city) wykorzystywany jest w sztuce i kulturze jako 
metafora ludzkiego upadku. Warto by tu wspomnieć chociażby obraz miasta skrajnie 

1 Franz Kafka, Proces, 
przeł. Bruno Schulz,  
Mediasat, Kraków 2004.
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A short history of the “prohibited act”

The varying functions of the building at 40 Księcia Witolda Street in Wrocław over the pe-

riod of the previous 100 years have always been inextricably linked with the category of the 

“prohibited act.”

The impressive five-winged and four-storeyed edifice was erected in 1907. Initially it 

housed the Central Customs Office; its austere and inelaborate architecture and its neo-

Mannerist costume, which was considered the “national style” in Germany at that time, 

perfectly matched the specificity of the office. Three decades later, toward the end of the 

1930s, the venue was turned into the barracks of a riot police unit as a result of an ad-

ministrative reorganisation. The characteristic tower-shaped bay windows offering a wide 

panorama of the city were situated in rooms at the end of the wings that until recently 

used to be police chiefs’ offices. Resembling prison watchtowers, they triggered associa-

tions with supervision and executing the law.

The internal structure of the building comprised a suite of enfilade rooms and of-

fices, which brought to mind the setting of Franz Kafka’s The Trial. On the one hand, they 

led to a number of threads revolving around the sequence: crime – trial – punishment; on 

the other hand, they directed our thoughts toward feelings of alienation and helplessness 

in the face of the bureaucratic machine.

The opening sentence of Kafka’s novel, “Someone must have made a false accu-

sation against Josef K., for he was arrested one morning without having done anything 

wrong,”1 initiates a literary journey across the surreal world of judiciary bureaucracy, per-

meated with a feeling of threat. It was tightly connected with the subject matter of the 13th 

edition of the SURVIVAL Art Review, which analysed the “prohibited act” in the context of 

an individual being lost in a world of legal rules, regulations and provisions. 

As the motto of this year’s Review, “prohibited acts” were tightly connected with the 

function and history of the venue. The complex used to perform administrative functions 

for many years; later, it belonged to an organ ensuring the correct functioning of the city, 

which protected the legal (and social) interests, and thus protected the society as such. 

The motto made it possible to use art to describe a number of issues connected with the 

existence and execution of the criminal code. The motif of the “prohibited act” had signifi-

cant bearing in the context of the city perceived as a space where one is particularly prone 

to victimisation. As the population of the largest metropolises grows, so does the feeling 

of anonymity, which increases the risk of the occurrence of criminal acts. Research un-

equivocally suggests that the crime rate depends on the wealth of a society, which leads 

to a simple conclusion: the greater the wealth and the percentage of people living in cit-

ies, the higher the crime rate.

The motif of the “sin city” is used in art and culture as a metaphor of human decline. 

Let us mention here the image of a broken city in Fyodor Dostoyevsky’s Crime and Punish-

ment, which was afflicted by poverty, hunger, intemperance and greed. It was an image of 

today’s Sodom – a demonic place, a sin city on the verge of decline.

1 Franz Kafka, The Trial, 
translated by Idris Parry, 
Penguin Books, 1994.
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zepsutego, ukazanego w Zbrodni i karze Fiodora Dostojewskiego, przepełnionego nę-
dzą, głodem, pijaństwem i chciwością. To współczesna Sodoma, miejsce demoniczne, 
miasto grzechu, które chyli się ku upadkowi. 

Wpisany w tegoroczną tematykę Przeglądu motyw występku bardzo silnie korespon- 
duje z historią Wrocławia, naznaczoną niechlubnym wątkiem masowych grabieży wy-
stępujących na terenie Ziem Odzyskanych zaraz po kapitulacji III Rzeszy. Rok 1945, na-
zywany we Wrocławiu „rokiem zero”, zapoczątkował falę indywidualnego i urzędowego 
szabru. Polacy, Niemcy i Sowieci, pionierzy, złodzieje i bandyci, rekwizycje, rabunki 
i morderstwa: w maju 1945 roku stolica Dolnego Śląska była chyba najmniej bezpiecz-
nym miastem w Polsce. Na odebrane Niemcom tereny ruszyły tłumy – w odpowiedzi na 
rozpowszechnione w centralnej Polsce legendarne opowieści o nieprzeliczonych skar-
bach, spoczywających w opuszczonych, niemieckich miastach.

Pierwszy prezydent Wrocławia, Boleslaw Drobner, swoje wspomnienia o pierw-
szych dniach w zdobytym mieście zatytułował: Zdobyliśmy polskie Złote Runo2, praw-
dziwy charakter tego „skarbu” oddają jednak raczej słowa słynnego, wrocławskiego 
matematyka Hugo Steinhausa, postrzegającego powojenny Wrocław jako „największą 
kupę dziadów na największej kupie cegieł i rumowisku w Europie”3.

Atmosferę tamtych wydarzeń znakomicie opisuje, zrealizowany w 1964 roku, film 
Prawo i pięść w reżyserii Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego. Główny bohater 
filmu, Andrzej Kenig (Gustaw Holoubek), były więzień obozu koncentracyjnego, znajduje 
się w grupie mającej za zadanie zabezpieczyć przed kradzieżą mienie na terenie Ziem 
Odzyskanych. Mężczyzna szybko przekonuje się, że jego koledzy to w rzeczywistości 
szabrownicy, którzy nie przebierają w środkach, by zdobyć fortunę.

Określany przez recenzentów mianem „polskiego westernu”, film Prawo i pięść 
stanowi studium swoistej znieczulicy społecznej na zło, opowiada o postawie wyklu-
czającej aktywność, zgodnie z zasadą: jeżeli ja sam nie kradnę, czy nie morduję, to nie 
muszę wtrącać się do spraw innych ludzi 4.

Utożsamiane z tytułowym „czynem zabronionym” zło od zawsze było w centrum 
zainteresowania człowieka i sztuki. Występki, zbrodnie, demony i upadek moralny spo-
łeczeństwa – to tematy, które od wieków pociągają i inspirują artystów różnych dziedzin.

W malarstwie klasycznym możemy odnaleźć niezliczoną liczbę przykładów przed-
stawiania motywów zbrodni. Jedną z najsłynniejszych scen morderstwa, którą na prze-
strzeni wieków szczególnie upodobali sobie artyści, była scena zabójstwa Holofernesa 
przez Judytę, powtarzana przez największych mistrzów malarstwa: Michelangela 
Caravaggia, Annibala Caraccia, Petera Paula Rubensa, a także (jedno z najbardziej 
dramatycznych przedstawień) przez Artemisę Gentileschi, w historii malarstwa jedną 
z nielicznych kobiet, która scenę zabójstwa malowała jako następstwo własnych drama-
tycznych przeżyć – gwałtu i tortur, jakim była poddawana podczas procesu sądowego. 
Podobnie, scenę zabójstwa Abla przez Kaina na swoich płótnach uwieczniali najwięksi 
mistrzowie: Tycjan, Tinotretto czy Marc Chagall. 

Obrazowanie zepsucia społeczeństwa i ludzkiego pociągu do zła upodobał sobie 
także flamandzki artysta Jan Steen, prezentując na swoich płótnach życie codzienne 
ówczesnej mu Holandii – rozpustę, pijaństwo i karczmiane awantury.

Jednak najbardziej pociągający i sugestywny obraz zła udało się zapewne stwo-
rzyć w warsztacie Hieronima Bosha, gdzie w jednym dziele zdołano ująć wszystkie naj-
cięższe „czyny zabronione” świata zachodniego – 7 grzechów głównych. Specyfikę 
ludzkiej natury oraz to, co w człowieku najgorsze, udało się przedstawić w tak wyrazi-
sty, mięsisty i intrygujący sposób, że niezmiennie od kilkuset lat od malowidła trudno 
oderwać spojrzenie. Dzieło już zawsze prowokować będzie pytanie: dlaczego to właśnie 

2 Bolesław Drobner, 
Zdobyliśmy polskie Złote 
Runo, w: Trudne dni. 
Wrocław 1945 r. we  
wspomnieniach pionierów, 
t. 1, Wrocław 1960. 
 

3 Hugo Steinhaus,  
Wspomnienia i zapiski,  
Oficyna Wydawnicza ATUT, 
Wrocław 2002. 
 

4 Źródło: http://www.
filmpolski.pl/fp/index.
php?film=121952
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The motif of offence, which was part and parcel of this year’s Review, strongly cor-

responds with the history of Wrocław, tainted with the infamous episode of mass plunder-

ing right after the capitulation of the Third Reich. The year 1945, sometimes dubbed “year 

zero” in the Regained Territories, gave rise to a wave of individual and institutional loot-

ing. Poles, Germans and Soviets; pioneers, thieves and bandits; requisitions, robberies 

and murders – in May of 1945, the capital of Lower Silesia was probably the least safe city 

in Poland. Swells of people overflowed the territories reclaimed from the Germans, hav-

ing been prompted to venture west by the tales about innumerable riches hidden in aban-

doned German houses.

Bolesław Drobner, the first mayor of Wrocław after the war, titled his memoirs about 

the first days in the captured city We Have Conquered the Polish Golden Fleece.2 However, 

the true character of this “treasure” was reflected more accurately by the famous math-

ematician from Wrocław Hugo Steinhaus, who described the post-war city as “the largest 

crowd of paupers on the largest heap of ruins in Europe.”3 

The atmosphere of those days was exquisitely captured in the 1964 film The Law 

and the Fist, directed by Jerzy Hoffman and Edward Skórzewski. The main character An-

drzej Kenig (Gustaw Holoubek), a former concentration camp prisoner, is assigned the 

task of protecting the property in the Regained Territories against theft. He quickly realises 

that his colleagues, who have been entrusted with the same task, are in fact looters ready 

to do just about anything to gain a fortune.

Described by reviewers as “a Polish western,” the film is a study of peculiar social 

callousness to evil; it shows an attitude that rules out any initiative, in keeping with the 

principle “I don’t steal or murder, but I won’t interfere in other people’s business.”4 

Identified with the eponymous “prohibited act,” evil has always lain in artists’ centre 

of interest. Misdeeds, crimes, demons and moral decline of the society – these subjects 

have tempted artists of all disciplines since time immemorial.

Classical painters provided us with innumerable depictions of the motif of crime. 

A murder scene that for some reason appealed to a large number of artists was the be-

heading of Holofernes by Judith. It was painted by the greatest masters: Michelangelo 

Caravaggio, Annibale Carracci, Peter Paul Rubens, or Artemisia Gentileschi, who created 

one of the most dramatic depictions of the scene (she was one of few women painters 

who painted a murder scene in the wake of her own traumatic experience of a rape and 

tortures that she suffered during a trial). The murder of Abel by Cain was also captured on 

canvas by some of the greatest painters: Titian, Tintoretto, or Marc Chagall. Depicting the 

rottenness of the society and human propensity for evil was what appealed to Flemish 

artist Jan Steen, whose paintings showed the everyday reality in Holland at the time when 

he lived there – adultery, drunkenness and violent quarrels.

However, it was probably Hieronymus Bosch who depicted evil in the most appeal-

ing and persuasive way. In just one work, he managed to include all the seven deadly sins 

of the Western world, which testify to the peculiarity of human nature and all its worst 

traits. His portrayal is so expressive, fleshy and intriguing that viewers have been unable to 

tear their eyes from it for hundreds of years. This masterpiece will forever raise the ques-

tion of why evil is so hard to renounce, so tempting and appealing that it gains the up-

per hand over humans, both in life and in art. How to reconcile the existence of evil in the 

world with the fact that it was created by an ideal and infinitely good God was a problem 

pondered by Leibnitz, among others. He claimed that (metaphysical) evil is an element 

that is indispensable for the creation of entities, and that is the reason why God allows it 

to exist. In the subsequent historical periods people believed that evil is independent from 

God – it is a human creation that results from our lack of morality. A breakthrough in the 

2  Bolesław Drobner, 
Zdobyliśmy polskie Złote 
Runo [We Have Conquered 
the Polish Golden Fleece] in 
Trudne dni. Wrocław 1945 r. 
we wspomnieniach pionie-
rów [Difficult Days. Wrocław 
in 1945 as Remembered by 
the Pioneers], v. 1, Wrocław, 
1960. 
 

3 Hugo Steinhaus, Wspo-
mnienia i zapiski [Memo-
ries and Notes], Ofi-
cyna Wydawnicza ATUT, 
Wrocław, 2002.
 

4 Source: http://www.
filmpolski.pl/fp/index.
php?film=121952
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zło okazuje się być tak pociągające i kuszące, że zarówno w życiu, jak i w sztuce bierze 
górę nad człowiekiem i sprawia, że tak ciężko jest się go wyrzec.

Nad tym jak pogodzić fakt istnienia zła w świecie z faktem, iż świat stworzony 
został przez idealnego i nieskończenie dobrego Boga, zastanawiał się m.in. Leibnitz. 
Twierdził, że zło (metafizyczne) jest pierwiastkiem koniecznym dla stworzenia bytów, 
dlatego Bóg zezwala na istnienie zła w świecie. W późniejszych epokach wierzono, że 
zło jest niezależne od Boga, jest tworem człowieka i przyczyną braku jego moralności. 
Przełom w pojmowaniu zła przyniosły czasy nowożytne. Wtedy też swój początek bierze 
zjawisko upozytywniania zła. Błąd widziano odtąd jako warunek niezbędny w procesach 
poznawczych, a brzydocie nadano wartość estetyczną. Te zmiany wpłynęły znacząco na 
pojmowanie zła w kolejnych stuleciach, które odtąd w literaturze, filmie czy sztukach 
wizualnych występuje zwykle jako coś pociągającego, atrakcyjnego, a nawet pięknego. 

XIX wiek wyodrębnił, będącą synonimem zła, brzydotę jako oddzielną kategorię 
estetyczną. Stała się ona motorem do eliminowania banału i schematów w sztuce. Jak 
twierdzi Lars von Trier, zło zawiera w sobie więcej obrazów i inspiruje do znacznie więk-
szej ilości wizualnych rozwiązań. 

Hasło „czyny zabronione” w odniesieniu do sztuk wizualnych sugeruje wiele wąt-
ków związanych nie tylko z klasycznym pojmowaniem motywu zbrodni i występku jako 
inspiracji dla artystów, lecz także sugeruje wiele odniesień do „czynów zabronionych” 
w sztuce, jakimi mogą być oszustwa, fałszerstwa i mistyfikacje. W historii sztuki od-
najdujemy wiele działań bezprawnych lub na granicy legalności. Wiele z nich dotyczy 
problemu fałszerstwa. Jednego z najsłynniejszych fałszerstw w świecie sztuki doko-
nał Han Van Meegeren – holenderski malarz, który kierowany niechęcią wobec kryty-
ków i ekspertów sztuki, postanowił z nich zadrwić, wykonując perfekcyjne kopie dzieł 
holenderskich mistrzów, w szczególności Jana Vermeera. Jego prace, takie jak Ucznio-
wie w Emaus czy Chrystus i jawnogrzesznica, zostały sprzedane do największych ko-
lekcji sztuki jako oryginalne dzieła Vermeera, a sam Van Meegeren zarobił na swej 
działalności blisko 50 mln dolarów. Mimo iż w późniejszych latach fałszerz przyznał się 
do wykonania kilkunastu kopii dzieł mistrzów holenderskich, dopiero po jego śmierci 
zaawansowane metody badania autentyczności dzieł sztuki pozwoliły potwierdzić jego 
autorstwo. 

„Czyny zabronione” w odniesieniu do sztuki niekoniecznie muszą kojarzyć się wy-
łącznie z tym, co niemoralne i społecznie potępiane. Szczególnie w sztuce najnowszej 
to, co zabronione – umyślne działania na granicy prawa – jest często włączane w zbiór 
metod artystycznych twórców współczesnych, stając się częścią ich artystycznego ma-
nifestu, a nawet pełnoprawną dziedziną sztuki. We współczesnym „artworldzie” takie 
działania cieszą się wręcz uznaniem i utożsamiane są ze strategiami subwersywnymi, 
czyli z tak zwaną sztuką inteligentnego oporu. Jednym z najbardziej oczywistych skoja-
rzeń między sztuką a działaniami nielegalnymi jest sztuka graffiti, bądź szerzej – street 
artu, a także działania, u których podstaw leży prowokacja – culture jamming, lub oba-
lanie istniejącego systemu znaczeń, semantyki reklam – adbusting, subvertising. 

Sztuka współczesna jest jedną z tych dziedzin, w której w ostatnich latach szcze-
gólnie popularne stały się działania polegające na stosowaniu praktyk „zawłaszczania”, 
„transformowania”, a nawet „destrukcji”, a więc wszystkie działania wywrotowe, trick-
sterskie, na granicy norm i prawa, zaburzające ustalony odgórnie porządek. Także two-
rzenie wielkich mistyfikacji staje się sztuką samą w sobie, jak w przypadku izraelskiego 
artysty Roee Rosena, który stworzył i wypromował fikcyjną, belgijską artystkę Justin 
Frank. Artysta nie tylko sam stworzył całą kolekcję prac, których autorką miała być 
Frank, lecz także postaci krytyków sztuki, które jej twórczość miały badać.
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perception of evil occurred in modernity, with the phenomenon of positivising evil. Hence-

forth error was perceived as a necessary element of cognitive processes, and ugliness 

was endowed with an aesthetic quality. These changes impacted on the perception of evil 

in the centuries to come, which would often manifest itself in literature, film and the visual 

arts as an appealing, attractive or even beautiful quality.

In the 19th century, ugliness was singled out as a separate aesthetic category, syn-

onymous with evil. It became the driving force behind eliminating platitudes and clichés 

in art. As Lars von Trier claims, there are more images in evil, which inspires a much larger 

number of visual solutions.

In regard to the contemporary visual arts, the motto “prohibited acts” suggests 

threads connected not only with the traditionally understood perception of crime and of-

fence as inspiration for artists, but also triggers associations with prohibited practices 

in art, such as forgery, fabrication and hoax. Throughout the history of art, there have 

been numerous examples of acts that were illegal, or bordering on the illegal. Many of 

them concerned forgery. One of the most ingenious art forgers was Han Van Meegeren – 

a Dutch painter whose aversion to art critics and experts prompted him to mock them 

by making perfect copies of paintings by the Dutch Masters, in particular Jan Vermeer. 

Van Meegeren's works, such as The Supper at Emmaus or Christ with the Adulteress, were 

purchased for the largest art collections in the world as genuine Vermeers, resulting in his 

earnings of over $50 million. Although he later confessed to making more than a dozen 

copies of the Dutch Masters, it was only after his death when advanced methods for veri-

fying the authenticity of artworks unambiguously confirmed that they were fakes.

“Prohibited acts” in art do not always refer to the immoral or socially disapproved. 

In the newest art in particular, that which is not allowed is often included in the reper-

toire of contemporary artists. Intentional actions bordering on illegality have become 

part of artists’ manifestoes, or even a field of art in its own right. Such endeavours enjoy 

considerable renown in today’s art world, often being identified with subversive strat-

egies or the so-called intelligent resistance art. One of the most obvious associations 

between art and illegal actions is graffiti, or, to put it more broadly, street art, along-

side other actions motivated by the desire to provoke – culture jamming, adbusting and 

subvertising.

Contemporary art is one of those fields where practices such as “appropriation”, 

“transformation” and even “destruction” have become particularly popular in recent 

years, alongside all other rebellious and deceptive actions that distort the authoritative 

social order. Elaborate hoaxes have become a thing in itself, as it was the case with Is-

raeli artist Roee Rosen, who created and promoted a fictitious Belgian artist named Jus-

tin Frank. Rosen not only created an entire collection of works that had supposedly been 

made by Frank – he also invented a number of art critics who had purportedly investigated 

Frank’s oeuvre.

Creating fiction for the needs of art has always been used by famous artists to re-

inforce their image. Joseph Beuys, for example, included in his biography events that 

had probably never occurred – he alleged that as a German pilot he crashed his plane in 

Crimea, where he was found by the Tatars, who miraculously cured his broken body by 

wrapping it in animal fat and felt. This story was supposed to explain his use of these two 

substances in his later practice as an artist.

The same Beuys used to find similarities in the ways artists and criminals work – in 

his opinion, genuine and unhindered creativity was only possible once laws, regulations 

and social norms had been rejected. After all, contemporary psychiatry looks for con-

nections between criminality and creativity when treating mental disorders. Scientifically 
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Tworzenie fikcji na potrzeby sztuki obecne było zresztą od zawsze w biografiach 
sławnych artystów w procesie kreowania własnego wizerunku. Na przykład Joseph Beuys 
w swoją biografię wplatał zdarzenia, które prawdopodobnie nigdy nie miały miejsca – np. 
jako niemiecki lotnik rozbił się nad Krymem, gdzie znaleźli go Tatarzy, którzy wysmaro-
wali go łojem i owinęli filcem, dzięki czemu został on cudownie wyleczony. Historia ta 
miała uzasadniać wykorzystywanie tych dwóch materiałów w twórczości artysty.

Tenże Beuys odnaleźć miał podobieństwa w metodzie działania zarówno artysty, 
jak i kryminalisty – jego zdaniem prawdziwa i nieograniczona kreatywność jest nieskrę-
powana prawem i możliwa jedynie przy odrzuceniu prawa, przepisów i obowiązujących 
w społeczeństwie norm. Współczesna psychiatria, badając psychiczne zaburzenia, do-
szukuje się zresztą powiązań między przestępczością a kreatywnością. Nauka wyróżnia 
podobne procesy działania przestępców i artystów – od impulsu zapalającego akcję do 
wykonywania swojego „dzieła”.

Nic więc dziwnego, że to właśnie za pomocą sztuk plastycznych, od początków 
ich istnienia po dziś dzień, starano się zaprezentować studium skrajnych, ludzkich emo-
cji: od gniewu i furii towarzyszących zbrodni w afekcie do cichej chęci zemsty, wyracho-
wania czy oddania sprawie, idącego zwykle w parze ze zbrodnią skrzętnie zaplanowaną, 
zbrodnią, która może być pojmowana jako plan doskonały – dzieło sztuki.

Anna Kołodziejczyk – artystka i kuratorka. Studiowała na Wydziale Malar-

stwa i Rzeźby krakowskiej i wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 

2005 roku pracuje w Katedrze Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby 

Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Jest 

członkinią Fundacji Sztuki Współczesnej ART TRANSPARENT. Od 2008 

roku kuratorka Przeglądu Sztuki SURVIVAL. Laureatka wielu nagród,  

m.in. WARTO 2010 „Gazety Wyborczej” w dziedzinie sztuk wizualnych.

Anna Stec – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, 

stypendystka na Universidad de León. Od 2011 roku współpracuje z Fun-

dacją Sztuki Współczesnej ART TRANSPARENT jako kuratorka wystaw 

w galerii sztuki współczesnej Mieszkanie Gepperta oraz przy Przeglądzie  

Sztuki SURVIVAL. Swoje artykuły na temat sztuki publikowała m.in. 

w „Monogram Magazine”, „Formacie” i na Obieg.pl.

Michał Bieniek – prezes Zarządu Fundacji Sztuki Współczesnej ART 

TRANSPARENT, twórca i kurator generalny Przeglądu Sztuki SURVIVAL, 

pomysłodawca i opiekun wrocławskiej galerii sztuki współczesnej Miesz-

kanie Gepperta. Absolwent Wydziału Malarstwa i Rzeźby wrocławskiej 

Akademii Sztuk Pięknych. Od 2010 roku studiuje Curating Contemporary  

Art w Royal College of Art w Londynie. Od 2014 roku kurator ds. sztuk 

wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Laureat wielu  

konkursów stypendialnych i nagród.
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speaking, there are similar processes guiding the work of criminals and artists – from an 

impulse that triggers action to completing their “oeuvre.”

Little wonder, then, that the visual arts have been used since time immemorial to 

depict a panorama of extreme human emotions, from rage and fury accompanying crime 

passionnel, a hidden desire for revenge to a coldly calculated crime, which could be per-

ceived as a perfect plan – a masterpiece of art. 

Anna Kołodziejczyk is an artist and curator. She studied at the Faculty 

of Painting and Sculpture at Wrocław and Cracow Academies of Fine Art. 

Since 2005, she has worked at the Department of Painting of the Faculty 

of Painting and Sculpture of the E. Geppert Academy of Art and Design in 

Wrocław. She is a member of the ART TRANSPARENT Foundation for  

Contemporary Art. Since 2008, she has been the curator of the SURVIVAL 

Art Review. She has received many awards, including the 2010 WARTO 

award of Gazeta Wyborcza daily in the field of the visual arts.

Anna Stec has graduated in Art History from Wrocław University. She has 

been the recipient of a scholarship at Universidad de León. She has been 

cooperating with the ART TRANSPARENT Foundation for Contemporary 

Art since 2011, curating exhibitions at the Mieszkanie Gepperta Gallery and 

co-organising the SURVIVAL Art Review. She has had her articles on art 

published in Monogram and Format magazines and on Obieg.pl portal, 

among others.

Michał Bieniek is President of the Board of the ART TRANSPARENT 

Foundation for Contemporary Art, the creator and Chief Curator of the 

SURVIVAL Art Review, and the instigator and supervisor of the Mieszkanie 

Gepperta Gallery in Wrocław. He studied at the Faculty of Painting and 

Sculpture of the E. Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. Since 

2010, he has been studying Curating Contemporary Art at the Royal  

College of Art in London. Since 2014, he has been working as the Visual 

Arts Curator of Wrocław 2016 European Capital of Culture. He has received 

numerous scholarships and awards.
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NASTęPNA CZęść / THE NExT PART

YAuhENIYA AhAfONAvA, 

ALIAKSANDR LITvINAu

obiekt, audio / object, audio, 2015

W wejściu do budynku dawnych Koszar Oddziałów Prewen-

cji Policji wisi zegar, którego tarcza znajduje się za kratami. 

Wzmocniony odgłos tykania uporczywie przypomina nam 

o upływie czasu.

Przestrzeń i czas są nam z góry dane, nie możemy istnieć  

poza nimi. Czas nigdy się nie zatrzymuje, a zdarzenia, 

które w nim następują są nieodwołalne. Przestrzeń z kolei 

ma trzy wymiary: długość, szerokość i wysokość. Przynaj-

mniej z pozoru można ją przerwać, podzielić lub ograniczyć. 

Za niektóre „czyny zabronione” prawo przewiduje ogranicze-

nie przestrzeni. Polskie prawo, szczęśliwie nie przewidując 

kary śmierci, nie może jednak pozbawić skazańca czasu.

When entering the edifice of the former Riot Police barracks,

we come across a clock whose face is behind the bars. 

The amplified sound of tick-tock reminds us of the lapse 

of time.

Space and time are axioms and we cannot exist without them. 

Time never stops, and occurrences that happen in it are 

irreversible. Space, in turn, is based on three dimensions: 

longitude, latitude and altitude. It seems that it can be bro-

ken, divided up or limited. The law provides for limiting one’s 

freedom of space should this person commit certain “prohib-

ited acts.” Since the Polish law fortunately does not allow for 

capital punishment, it cannot provide for limiting the culprit's 

time.
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Na środku obszernej sali znajduje się szklany kubik, na któ-

rym stoi budowla z kart, kształtem przypominająca bryłę 

kościoła. Tytuł pracy mówi sam za siebie. Kruchość użytych 

materiałów (szkło, karty) i niestabilność konstrukcji mogą 

przypominać ludzką moralność.

Czasami, nawet gdy przez całe życie pieczołowicie budu-

jemy i pielęgnujemy swój moralny kodeks, jedno złe posu-

nięcie czy pokusa mogą doprowadzić do jego złamania. 

Podobnie, do zburzenia tak czasochłonnej w przygotowa-

niu karcianej konstrukcji wystarczy prawdopodobnie jeden 

podmuch powietrza.

In the very centre of a rather large room there is a glass cube, 

and on it – a house of cards, whose shape resembles that of 

a church. The title of the piece speaks for itself. The fragility of 

the materials used in the work (glass, cards) and the instabil-

ity of the construction may denote human morality.

Even if we spend the entire life meticulously building and 

looking after our own moral code, one false move or tempta-

tion can break it. Similarly, it takes probably just one blow of 

air to destroy the card construction, which took so much time 

to build.

OBRAZ mORALNOśCI / PICTURE Of mORALITY

MARIuSZ KOSIBA

obiekt / object, 2015
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„Jak człowiek się kogoś boi, to go nienawidzi,  

ale nie może przestać o nim myśleć”.

Dla utrzymania porządku w społeczeństwie potrzebna jest anomalia, która określa 

normę – jedna bez drugiej nie istnieje. Anomalia – jednostka lub zjawisko – jest 

nieznaną; nie wiadomo, co z nią zrobić. Nasza bezradność wobec niej nie wynika 

z jej odmienności, lecz z naszej słabości, ograniczeń i strachu przed brakiem 

kontroli nad nią. Środki używane do ujarzmiania anomalii (zajęcie stróżów prawa) 

są często nieproporcjonalne w stosunku do zastanych sytuacji i w rezultacie przy-

pominają łapanie „dzikiej bestii”. Podobnie jak sama anomalia – jej ujarzmianie 

odpycha i pociąga zarazem. 

“If you’re scared of someone you hate him  

but you can’t stop thinking about him.”

To sustain order in a society, anomaly is needed that would define the norm – one 

cannot exist without the other. An anomaly – an individual or a phenomenon – is an 

unknown; it is hard to decide what to do with it. Our helplessness in the face of an 

anomaly is not the result of its distinctness but of our weakness, limitations and fear 

of being unable to control it. The means used to suppress anomalies (the main pre-

occupation of the guardians of public order) are often out of proportion to the existing 

situation, and thus resemble a “wild beast chase.” Just like an anomaly – suppress-

ing it is simultaneously repulsive and tempting.

> kurator / curator: Krystian TRUTH Czaplicki

ANOmALIA/SCHWYT / 

ANOmALY/GRAB

EWA AxELRAD

obiekt / object, 2015
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Krystian TRUTH Czaplicki – artysta sztuk wizualnych, absolwent 

Katedry Wzornictwa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jeden 

z najciekawszych twórców młodego pokolenia, tworzący rzeźby 

i instalacje, które określa jako „interwencje rzeźbiarskie”. Brał udział 

w wielu projektach i wystawach w Polsce i za granicą. Jego prace 

pojawiały się m.in. na ulicach Wrocławia, Warszawy, Londynu,  

Manchesteru, Bordeaux, Rzymu, Moskwy, New Delhi.

Krystian TRUTH Czaplicki has graduated from the Department of 

Design of the E. Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. 

He is one of the most interesting artists of the young generation. 

He makes sculptures and installations which he describes as “sculp-

tures-interventions.” He has participated in numerous projects and 

exhibitions in Poland and abroad. His works appeared in the streets 

of Wrocław, Warsaw, London, Manchester, Bordeaux, Rome, Moscow, 

and New Delhi.
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HOKER / BAR STOOL

KATARZYNA MALEJKA

instalacja / installation, 2015

Instalacja Katarzyny Malejki jest rekonstrukcją autentycz-

nej sytuacji zaobserwowanej podczas podróży samochodem 

drogą krajową nr 10. Widoczny na zdjęciu hoker barowy przy-

pięty jest łańcuchem do przydrożnego płotu. Ta pozornie 

irracjonalna sytuacja okazała się praktycznym rozwiąza-

niem – udogodnieniem w pracy prostytutek.

Prostytucja w Polsce jest legalna, jednak z jej istnieniem 

związane są „czyny zabronione”, takie jak stręczycielstwo, 

sutenerstwo i kuplerstwo. Charakterystyczne krzesło, 

przeniesione z klubu nocnego na pobocze drogi, pełni rolę 

ekspozytora, wabiącego i „wystawiającego” na widok ciało 

kobiety.  

W tej sytuacji hoker przestaje być zwykłym meblem 

i odkrywa swoją dziwną tożsamość. Ta relacja przedmiotu 

z człowiekiem i widoczny na zdjęciu łańcuch odsłania ciąg 

zależności i zagrożeń, jakie związane są z płatnymi usługami 

seksualnymi. Łańcuch, który prawdopodobnie miał chronić 

hoker przed kradzieżą lub zmianą miejsca, staje się oczywi-

stym symbolem zniewolenia.

Katarzyna Malejka’s installation reconstructs a real situation 

observed while travelling by car along national road no. 10. 

The photograph shows a bar stool chained to a fence by the 

road. This seemingly irrational situation has a simple solu-

tion – it makes prostitutes’ work easier.

In Poland, prostitution is legal, but it is connected with a num-

ber of “prohibited acts,” such as procuration, pimping and 

pandering. The characteristic stool, which was taken from 

a nightclub, serves the role of a display stand that tempts by 

“highlighting” a woman’s body. 

Thus the stool ceases to be any ordinary piece of furniture 

and reveals its peculiar identity. This relationship between 

the object and a human being, as well as the chain visible in 

the photograph, uncovers a number of consequences and 

threats connected with using paid sexual services. The chain, 

which is probably intended to protect the stool against theft, 

becomes an obvious symbol of enslaving.
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NOCNY ZłODZIEj / NIGHT THIEf

MIŁOSZ WNuKOWSKI

object / object, 2015

Nocny złodziej to rzeźba składająca się ze srebr-

nego balonu w kształcie księżyca przytwier-

dzonego do więziennej kuli. Ta jednocześnie 

surrealistyczna i lapidarna sytuacja bazuje na 

prostej opozycji użytych materiałów. Ruch wzno-

szącego się w powietrze balonika hamowany jest 

przez ciężar metalu. Buduje to oczywiste skoja-

rzenie z niemożnością wyzwolenia się z okowów, 

a także wytwarza wrażenie przesady w użytych 

zabezpieczeniach wobec „skazańca”.

Umiejscowienie obiektu na środku, tonącego 

w półmroku, korytarza dawnego aresztu ma 

swoje uzasadnienie w kontekście tytułu pracy – 

w więzieniu wytatuowany na twarzy księżyc 

oznacza złodzieja działającego w nocy.

Night Thief is a sculpture consisting of a silver 

crescent-shaped balloon attached to a ball and 

chain. Both surreal and succinct, the idea is based 

on the simple opposition of the materials. The 

upward movement of the balloon is contradicted 

by the heavy metal ball. It triggers obvious associ-

ations with the impossibility of breaking free from 

chains and emphasises the excessive measures 

used with respect to the “felon”.

Situating the object right in the middle of a dark 

corridor of a former jail is justified by the title of 

the piece – in prison, a moon tattooed on the face 

denotes a night thief.
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GęSTY W żółCIENIACH, Z CYKLU „REALIZm 

WULGARNY” / THICK YELLOWISH, fROm THE 

SERIES “VULGAR REALISm” 

hALINA TRELA

olej na płótnie / oil on canvas, 2014

Cykl prac malarskich z serii „Realizm wulgarny” powstał 

w oparciu o eksplorację kartotek policyjnych dotyczących 

osób poszukiwanych listem gończym. Zainteresowanie 

artystki motywem portretu w malarstwie tym razem skupiło 

się na zagadnieniu „utraty twarzy”. Publikacja wizerunków 

osób podejrzanych o przestępstwa to nie tylko pozbawia-

nie człowieka prawa do prywatności, lecz także „odebranie 

mu jego twarzy”. 

Jednemu z portretowanych przestępców artystka nadała 

przydomek Gęsty, na podobieństwo znanych z doniesień 

prasowych ksyw prawdziwych gangsterów, takich jak: Masa, 

Oczko czy Baleron. Tytułowa „żółcień” to użyta w portrecie 

charakterystyczna barwa tła, mająca za zadanie przełama-

nie surowości policyjnych fotografii. Żółta barwa pomaga 

ocieplić wizerunek przestępcy. Jego twarz, agresywna 

i wyzuta z emocji, po dłuższym oglądzie nabiera innych, 

nieco łagodniejszych cech. Elementem dopełniającym gale-

rię portretów jest ławka stojąca na środku sali, umożliwia-

jąca „kontemplację” wizerunków dalekich od wzniosłości.

The paintings from the “Vulgar Realism” series were made on 

the basis of police files concerning suspects for whom a war-

rant of arrest had been issued. This time, the artist’s inter-

est in the motif of a portrait in painting focused on “losing 

face.” Publishing portraits of people suspected of committing 

a crime not only deprives them of their right to privacy but 

also “takes away their faces.”

One of the portrayed criminals was given the nickname Thick 

by the artist, which sounds similar to real criminals’ monikers 

that we know from the press. The eponymous “yellowish” is 

an apt description of the colour of the background, which is 

intended to soften the crudeness of the police photographs. 

Yellow makes the criminal’s image warmer. An aggressive 

face devoid of any emotion gradually becomes somewhat 

softer. The gallery of portraits is accompanied by a bench in 

the middle of the room, which enables the viewer to “contem-

plate” these rather ungentlemanly faces.
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CEL / TARGET

EWA ZWARYCZ

obiekt / object, 2015

Obiekt zbudowano z okrągłego lustra wielkości tarczy strzel-

niczej, na którym wyklejono tak zwane pola celowe. Dzięki 

temu zabiegowi odbiorca, przeglądając się w lustrze-tarczy, 

postrzega siebie jako cel. Dodatkowy element instalacji sta-

nowi, umiejscowiony na przeciwległej ścianie, znaleziony na 

terenie budynku dawnych koszar policyjnych plakat ćwicze-

niowy, przedstawiający domniemanego napastnika szykują-

cego się do strzału. Wyrażenie „znaleźć się pod obstrzałem” 

nabiera tu szczególnego znaczenia – dzięki przewrotnemu 

rozplanowaniu elementów instalacji znajdujemy się na „linii 

strzału”, jednocześnie sami wystawiając się na cel.

The object consists of a circular mirror the size of a shooting 

target, with so-called scoring rings pasted on it. Thus when 

looking into the mirror-target, the viewer perceives himself 

as the target. The installation is complemented with a poster 

found in the former barracks depicting a shooting thug, which 

is placed on the opposite wall. The expression “come under 

fire” takes on a special meaning here – by virtue of the per-

verse arrangement of the installation elements, we expose 

ourselves and end up “in the line of fire.” 
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Stojąc tam, gdzie stało ZOMO, czyli sztuka 
w szczelinie między porządkami

Stach Szabłowski

W 2006 roku w Stoczni Gdańskiej premier Jarosław Kaczyński przemawiał na wiecu po-
parcia dla rządu, którym kierował. Miejsce spotkania wybrane zostało precyzyjnie. Rząd, 
powołujący się na dziedzictwo opozycji demokratycznej z czasów PRL, wezwał swoich 
zwolenników do kolebki „Solidarności”. Wpisywał się w ten sposób w narrację, w której 
strajk w Stoczni to pierwsze z długiej sekwencji zdarzeń ustrukturyzowanych w historię 
walki dobra ze złem: społeczeństwa obywatelskiego z totalitarnym reżymem, prawdzi-
wej Polski z Polską Ludową, słusznych racji i kłamstwa, „nas” i „onych”. Podczas wiecu 
premier przekonywał zebranych, że rozpoczęte w 1980 roku dzieło przemian pozostaje 
niedokończone, a manichejskie zmagania światła i ciemności wciąż trwają. W pewnym 
momencie przerzucając pomost między historycznym strajkiem a współczesnością, 
wypowiedział słynne słowa: „My jesteśmy tu, gdzie wtedy, oni tam, gdzie stało ZOMO”. 
W tym wypadku w roli „onych” obsadzona została ówczesna opozycja, kwestionująca 
politykę rządu Kaczyńskiego. 

Nie miejsce tu na relacjonowanie politycznego konfliktu sprzed dekady. Intere-
suje nas nie tyle ten spór, ile wspomniane przez premiera ZOMO – a właściwie jego sym-
boliczne użycie w dyskursie. Zajmujemy się tą szturmową formacją policyjną z czasów 
PRL-u, ponieważ tak się składa, że podczas 13. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL sta-
nęliśmy właśnie tam, gdzie kiedyś stało ZOMO. 

Czy stojąc tam, gdzie stali ONI, powinniśmy czuć moralny niepokój i perwersyjną 
przyjemność, pojawiającą się, kiedy przechodzimy na drugą stronę i zajmujemy miejsce, 
w którym nie powinno nas być?

Kaczyński użył ZOMO jako figury opresji i porządku, dla którego nie ma moral-
nego usprawiedliwienia. Rzeczywiście, o politycznych racjach reżymu można jeszcze 
dyskutować, wiedzieć je w skali szarości, ale ZOMO po prostu biło ludzi: w społecz-
nej świadomości utrwaliło się jako reprezentacja najgorszego aspektu władzy, na-
giej przemocy – znak końca dyskursu i początku gwałtu. Niesławna formacja została 
powołana do życia uchwałą Rady Ministrów w wigilię Bożego Narodzenia 1956 roku. 
Impulsem do stworzenia Zmotoryzowanych Oddziałów Milicji Obywatelskiej były wcze-
śniejsze o kilka miesięcy antyrządowe wystąpienia społeczne w Poznaniu, pamiętny 
Czerwiec ’56 wpisany w kalendarz narodowych zrywów. Władza odkryła wówczas, że 
Milicja Obywatelska jest słabo przygotowana do rozpędzania masowych demonstracji 
i pacyfikowania rozruchów. Wyciągnięto wnioski. Liczące początkowo kilka, a w póź-
nym PRL-u kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy jednostki ZOMO były specjalnie szkolne 
i wyposażone do ulicznych starć ze społeczeństwem i likwidowania zgromadzeń oby-
wateli. W odróżnieniu od szeregowych milicjantów, ZOMO było zorganizowane w sposób 
paramilitarny: większość funkcjonariuszy stanowili poborowi regulujący w tej formacji 
stosunek do obowiązkowej służby wojskowej. Zomowcy byli skoszarowani. Ten fakt jest 
dla nas o tyle ważny, że 13. edycja SURVIVALU odbyła się w byłych koszarach ZOMO 
we Wrocławiu.
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Standing where the ZOMO1 used to stand, 
or art in the cracks between orders

In 2006 at Gdańsk Shipyard, Prime Minister Jarosław Kaczyński gave a speech at a rally 

of support for the government he was leading. The venue had been carefully selected. By 

invoking the heritage of the democratic opposition of the People’s Republic of Poland’s 

period, the government had called on their supporters to come to the birthplace of the 

Solidarity movement. Thus they wanted to become part of a narrative according to which 

the workers’ strike at the Shipyard initiated a long sequence of events arranged in a history 

of the struggle between good and evil: between civil society and a totalitarian regime, the 

real Poland and the People’s Republic, just arguments and lies, “us” and “them”. The prime 

minister tried to convince those who turned up at the rally that the great transformation 

that began in 1980 had never been finished and the Manichaean conflict between light 

and darkness was still in progress. At one point, in an attempt to build a bridge between 

the historic strike and the present day, he uttered the following words: “We stand where we 

always used to stand; they stand where the Zomo used to stand.” In this case, “they” de-

noted the then opposition who questioned the policies of Kaczyński’s government.

This isn’t the place for describing the political conflict from a decade ago. What in-

terests us is not the dispute but the fact that the prime minister referred to the ZOMO – or, 

to be more precise, he symbolically used the ZOMO in discourse. And the reason we are 

discussing this paramilitary police formation of the People’s Republic of Poland is because 

during the 13th edition of the SURVIVAL Art Review we happened to stand exactly where the 

ZOMO used to stand.

Standing where THEY used to stand, were we supposed to feel this peculiar moral 

anxiety and perverse pleasure which could be experienced when switching the sides and 

ending up in a place where we shouldn’t be?

Kaczyński quoted the ZOMO as a figure of oppression representing an order that 

could not be morally justified. Although we could debate about the political arguments of 

the regime and plot them on a scale of grey, what the ZOMO did was unambiguous: they 

simply beat people up. As a result, in popular awareness they represent the worst aspect 

of power – pure violence, which signifies the end of any discourse and the beginning of 

oppression. The infamous formation was established by the Council of Ministers on Christ-

mas Eve of 1956, in the wake of the anti-government social protests in Poznań in June 

that year, which have now become mythologised in the history of Polish uprisings. What 

the authorities discovered then was that the Citizens’ Militia were unprepared to break 

up mass demonstrations and quell riots. The lesson was learnt. The ZOMO units, which 

were initially several thousand strong and which toward the end of the People’s Repub-

lic of Poland numbered almost 20 thousand people, were specially trained and equipped 

to clash with the society in the streets and disperse gatherings. Unlike the ordinary mili-

tia, the ZOMO were a paramilitary formation: most of its members were conscripts serving 

their draft and living in barracks, just like the ones where the 13th edition of the SURVIVAL 

Art Review was held. 

1 The ZOMO (Zmotoryzowane Odwody 
Milicji Obywatelskiej, Motorized Re-
serves of the Citizens' Militia) were 
paramilitary police formations during 
the Communist Era in the People's 
Republic of Poland. They were known 
for their brutal and sometimes lethal 
actions of riot control and quelling 
civil rights protests.
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SURVIVAL jest projektem nomadycznym; każdego roku manifestuje się w innym 
miejscu Wrocławia. W przeszłości Przegląd odbywał się więc m.in. na placach i w za-
budowie Dzielnicy Czterech Świątyń, na terenie dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych, 
w budynku Instytutu Farmacji Akademii Medycznej, w poniemieckim schronie przeciw-
lotniczym na pl. Strzegomskim czy na Dworcu Głównym. SURVIVAL jest platformą, na 
której co roku kilkudziesięciu artystów może nie tylko zaprezentować swoje prace, lecz 
także, a może przede wszystkim, jest mechanizmem służącym do czynienia widzialnym 
pewnych fragmentów, obiektów i punktów miasta – a poprzez te miejsca do artykuło-
wania fragmentów miejskiej narracji. SURVIVAL dokonuje projekcji sztuki na miejskie 
tło, a jednocześnie sztuka staje się reflektorem, który owo tło wyświetla, czyni lepiej 
widocznym. Artyści wystawiają nie tylko swoje prace, lecz także kontekst, w którym 
się znaleźli; miasto staje się aktorem artystycznego spektaklu. Dotychczasowe edycje 
SURVIVALU układają się w pewną opowieść o Wrocławiu, narrację, która rozwija się na 
skrzyżowaniu miejskiej topografii, historii i przyszłości. Zrealizowana w byłych kosza-
rach ZOMO 13. edycja to kolejny rozdział tej opowieści, tym razem przywołującej poję-
cie „czynów zabronionych”.

Wybór („wyświetlenie”) miejsca, w którym odbywa się SURVIVAL, to zakreślenie 
specyficznego pola symbolicznego, na którym będą artykułowane wypowiedzi artystów. 
Struktura tego pola w dużym stopniu determinuje nie tylko temat Przeglądu, lecz także 
sposób odczytania prac, a nawet sam status sztuki (która umieszczona w dobrej gale-
rii, zmienia się w luksusowe comodity, zrealizowana zaś na murze kamienicy może być 
traktowana jako owoc wandalizmu; w tym drugim wypadku artysta nie dość, że nie do-
stanie za nią pieniędzy, to jeszcze sam będzie musiał płacić karę). 

Kiedy wchodzimy do koszar i stajemy tam, gdzie kiedyś stało (i siedziało, spało, 
jadło, odpoczywało) ZOMO, znajdujemy się na polu symbolicznym o wyjątkowej żyzno-
ści. Zanim jednak wgryziemy się w tą płodną znaczeniowo glebę, wróćmy na chwilę do 
Jarosława Kaczyńskiego i jego bon motu. Warto zwrócić uwagę, że za konceptem pre-
miera kryje się wyobrażenie pewnego rodzaju odwrócenia porządku. „Wtedy” ci, któ-
rzy stali „tu” (czyli po słusznej stronie „nas”), reprezentowali społeczeństwo buntujące 
się przeciw władzy, obywateli dopuszczających się „czynów zabronionych”, łamiących 
prawo w imię wyższych racji. „Tam” z kolei stali „oni” reprezentowani przez ZOMO, a więc 
funkcjonariusze władzy, prawa, systemu wymiaru sprawiedliwości. Po latach relacje od-
wróciły się jednak: nadeszło „teraz” i „tu”, po słusznej stronie stoją już nie buntownicy, 
lecz właśnie władza, premier, który wydaje rozkazy policji. „Tam”, gdzie kiedyś srożyło 
się ZOMO, umieszczeni są obecni opozycjoniści kwestionujący władzę. Oto paradoks: 
władza chce burzyć porządek, społeczeństwo – niczym pałkarze reżymu – władzy się 
sprzeciwia i porządku broni przed premierem i policją.

Zamiana, a nawet zupełnie pomieszanie ról obrazowane frazą Jarosława 
Kaczyńskiego, świetnie ilustruje dynamikę przemian (ustrojowych, politycznych, ale 
nade wszystko symbolicznych), których jesteśmy uczestnikami, podmiotami i zarazem 
przedmiotami. Znakiem tych złożonych sekwencji metamorfoz i przesunięć jest gmach 
koszar przy ul. Księcia Witolda, wyznaczający symboliczne pole 13. SURVIVALU.

We Wrocławiu praca na miejskiej tkance niemal zawsze doprowadza do odsło-
nięcia wielowarstwowej i hybrydalnej anatomii tego miasta. Pod Wrocławiem współ-
czesnym kryje się wymazywany właśnie Wrocław PRL-owski, pod nim z kolei zburzony 
hitlerowski Festung, jeszcze głębiej fantom niemieckiego Breslau; gdyby drążyć dalej, 
dotarlibyśmy pewnie do na wpół mitycznego Wrocławia piastowskiego i słowiańskich 
grodzisk. W gmachu przy ul. Księcia Witolda ten dyskurs wybrzmiewa wyjątkowo wyra-
ziście. Jesteśmy bowiem nie tylko w dawnych koszarach ZOMO, ale i byłych koszarach 
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SURVIVAL is a nomadic project; each year it materialises in a different part of 

Wrocław. In the past, the Review was held in diverse venues, including the squares and 

buildings of the Four Temples District, the former Feature Films Studio, an edifice belong-

ing to the Faculty of Pharmacy of the Medical University, a German air-raid shelter in Plac 

Strzegomski, or the central railway station. SURVIVAL functions not only as a platform for 

several dozen artists to show their works, but, more importantly, as a mechanism mak-

ing certain parts of the city visible – and consequently highlighting these objects and ven-

ues to articulate fragments of the urban narrative. SURVIVAL simultaneously displays art 

against the urban backdrop and uses art as a light beam that illuminates the background 

and makes it more visible. The artists show more than just their works – they reveal the 

context where they happen to be so that the city becomes an actor in an art spectacle. 

The previous editions of SURVIVAL could be arranged to tell a tale about Wrocław, a narra-

tive that unfolds at the intersection of urban topography, the past and the future. The 13th 

edition at the ZOMO barracks was another part of the tale, which this time referred to the 

category of “prohibited acts.”

The choice of the venue (to be “illuminated”) where SURVIVAL is held delimits a pe-

culiar symbolic field where artists will make their statements. The structure of this field 

determines to a large extent not just the leitmotif of each year’s edition of the Review but 

also provides clues about the works and even the very status of art (which may vary from 

a luxury “commodity” when presented in a well-known art gallery to vandalism when dis-

played on a building wall; in the latter case, the artist will not only receive no remuneration 

for his efforts – he may even end up paying a fine). 

When we entered the barracks and stood where the ZOMO used to stand (as well 

as sit down, sleep, eat and rest), we entered a particularly fertile symbolic field. However, 

before we proceed to dig through this semantically rich soil, let us go back for a while to 

Jarosław Kaczyński and his bon mot. It is worth noticing that the prime minister’s concept 

was a construct that reversed the order. Those who stood “here” “then” (i.e. on the right, 

“our” side) represented the society protesting against the regime, citizens who commit-

ted “prohibited acts” for higher reasons. Those who stood “there” were encapsulated by 

the ZOMO, i.e. represented the authorities, the law and the justice system. However, these 

relations have now become reversed: those who stand on the right side “here” and “now” 

are not the protesters but the authorities represented by the prime minister, who is in 

charge of the police. The current opposition who questions the government’s righteous-

ness ended up “there” – in a place where the ZOMO used to rage. It is a paradoxical situ-

ation: those in power wish to undermine social order while the society, just like those who 

used to beat the demonstrators with truncheons, opposes the authorities and defends 

the order against the prime minister and his police. This reversal, or even confusion, of 

roles as illustrated by Jarosław Kaczyński’s phrase is a prime exemplification of the dy-

namics of change (political and especially symbolic), in which we are the participants, 

subjects and objects all at the same time. The former barracks in Księcia Witolda Street, 

which delimited the symbolic field of SURVIVAL 13, also served as a tangible sign of these 

complicated sequences of metamorphoses and shifts. 

Working with the urban tissue in Wrocław almost inevitably leads to unveiling a mul-

tilayer and hybrid anatomy of the city. The contemporary Wrocław hides a Wrocław of the 

communist era, which is currently being erased, and underneath it – the destroyed Fes-

tung and a phantom of the German Breslau; if we were to drill even deeper, we could reach 

the semi-mythical settlement of the Piasts and the first Slavs. This discourse clearly reso-

nates with the building in Księcia Witolda Street. For this venue is not just the former ZOMO 

barracks; in the 1930s, it used to house Hitler’s police, and before that – a customs office 
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hitlerowskiej policji z lat 30., a także wilhelmiańskim jeszcze Urzędzie Celnym, który 
działał tu od 1907 roku, kiedy budynek oddano do użytku. Jesteśmy także, last but not 
least, w opuszczonych całkiem niedawno Koszarach Oddziałów Prewencji Policji, for-
macji, która zastąpiła ZOMO w demokratycznej III RP. I mało tego: znajdujemy się w pu-
stostanie, który powoli obraca się w ruinę, a jednocześnie jest już wciągnięty w obroty 
postindustrialnego rynku nieruchomości. Ten rynek, świetny w prywatyzowaniu daw-
nych obiektów użyteczności publicznej, wprowadzi wkrótce koszary – emblemat mo-
dernistycznego porządku – w porządek ponowoczesny, w którym władza jest elastyczna 
i rozproszona, a jako narzędzie dyscyplinowania chętniej wykorzystuje ekonomię niż 
uzbrojone w pałki zastępy. Trwa rewaloryzacja, ale i gentryfikacja Kępy Mieszczańskiej, 
na której stoją koszary, a dawne gniazdo zomowców już wystawione jest na sprzedaż. Je-
żeli przemieni się w kompleks loftów dla beneficjentów obecnego systemu albo w zagłę-
bie jakiegoś „przemysłu kreatywnego”, to taka – jakże przecież prawdopodobna, a nawet 
nieuchronna – przemiana będzie zarazem bardzo silnym symbolicznym statementem. 
W mury, opuszczone najpierw przez strażników totalitarnego reżymu, a potem funkcjo-
nariuszy demokratycznego państwa, wleje się „płynna nowoczesność” i surfujący na jej 
falach reprezentanci kapitalizmu kognitywnego, którzy staną „tam, gdzie stało ZOMO”. 

Na razie jednak w tych murach są artyści. Co oznacza dla sztuki stanąć tam, gdzie 
stało ZOMO? Czy SURVIVAL jest zdarzeniem oznaczającym, że w ponowoczesnym mie-
ście, w którym przemysł kreatywny zastępuje przemysł ciężki, sztuka wchodzi w miej-
sce władzy? A jeżeli tak, to na jakich prawach? Czy razem z miejscem artyści przejmują 
również rolę reprezentantów władzy (policjantów)? Czy wręcz przeciwnie, wejście przed-
stawicieli sztuki do budynku policji to inwazja barbarzyńców, tryumf rewolucyjnego in-
dywidualizmu nad zuniformizowanymi siłami systemu? 

Sytuacja wykreowana przez kuratorów 13. SURVIVALU jest o tyle niejednoznaczna 
(i przez to ciekawa), że sztuka ma potencjał i do jednego, i do drugiego: jest równie sku-
tecznym narzędziem reprezentacji i podtrzymywania systemu, co niebezpiecznym dys-
kursem, który potrafi system zakwestionować. Głębokie tradycje sztuki przechylają szalę 
raczej ku temu pierwszemu scenariuszowi: patrząc z historycznej perspektywy sztuka 
częściej była bliżej władzy niż w sporze z nią. Tradycje płytsze, ale za to o wiele świeższe 
karzą jednak widzieć w sztuce dyskurs krytyczny, a nawet kontestatorski. Mam na myśli 
spuściznę dadaizmu, rewolucyjnego surrealizmu, sytuacjonizmu, Fluxusu, roku 1968, 
artystycznej reprezentacji ruchów emancypacyjnych. Kuratorzy SURVIVALU aktuali-
zują zresztą zręcznie tę tradycję w kontekście wybranej lokalizacji (koszar), wprowadza-
jąc w narrację wystawy – skądinąd budowanej przede wszystkim przez współczesnych, 
młodych artystów – kilka przykładów podziemnej i opozycyjnej sztuki z lat osiemdzie-
siątych; twórczości konceptualizującej rebeliancki dyskurs pierwszej „Solidarności”, ar-
tystycznych aktów oporu wobec totalitarnej władzy – „czynów zabronionych” wówczas 
przez reżym. Tu jednak znów powraca echem zdanie Jarosława Kaczyńskiego i jego opo-
wieść o zamianie ról: przywołani na SURVIVALU solidarnościowi bojownicy dziś są prze-
cież częścią establishmentu, stoją po stronie moralnych (a często również praktycznych) 
zwycięzców transformacyjnej bitwy. Tymczasem ZOMO, z którym walczyli, nie tylko mo-
ralnie przegrało, ale już w ogóle nie istnieje. Pozostał po nim zniszczony gmach, który 
teraz jest „nasz” (nawet jeżeli tymczasowo, bo za chwilę prawdopodobnie znów przejmą 
go „oni” w osobach developerów i inwestorów). Zresztą gmach nie jest jedynym spad-
kiem po zomowcowach. Milicjanci zostawili po sobie również kilka prób plastycznych; 
wśród których największe wrażenie robi pokaźnych rozmiarów malowidło: wykonany z uj-
mującą naiwnością (auto)portret zbiorowy plutonu ZOMO, w rynsztunku bojowym, nie 
wiedzieć czemu osadzony w sielskim pejzażu, na skraju ciemnego lasu... Na dodatek na 
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functioning here under Emperor Wilhelm II after 1907, when the construction of the building 

finished. Last but not least, until quite recently, already in the democratic Third Republic of 

Poland, the edifice was used as the seat of the Riot Police. And although it is abandoned 

today, the building has already been dragged by the market forces into the postindus-

trial real estate market. Excelling at privatising former public utility buildings, real estate 

agents will soon introduce the barracks – an emblem of modernist order – into the post-

modern order, in which power is flexible, diffused and willing to use economic arguments 

rather than regiments with truncheons to discipline the rebels. Kępa Mieszczańska, a river 

island in the heart of Wrocław where the barracks are situated, is currently being reno-

vated (or gentrified), and the former seat of the ZOMO has already been put on the market. 

Should it become a loft complex inhabited by the beneficiaries of the current system, or 

an enclave of some “creative industry” – which seems highly probable, even inevitable – it 

will provide a telling symbolic statement. Having been abandoned by the guardians of the 

totalitarian regime and later functionaries of a democratic state, these walls will now wel-

come the “liquid postmodernity” and the representatives of cognitive capitalism surfing 

on its waves, who will thus end up “where the ZOMO used to stand.” 

For the time being, however, it was the artists taking hold of these premises. What 

does it mean for art to stand where the ZOMO used to stand? Is SURVIVAL an event sig-

nifying that in a postmodern city, in which the creative industry has replaced the heavy 

industry, art is taking over the position previously occupied by the authorities? If so, what 

are the rules? Will the artists become representatives of the authorities (police officers) as 

they seize control of the venue? Or perhaps on the contrary, the entry of art representa-

tives into the police building should be perceived as an invasion of barbarians, the triumph 

of revolutionary individualism over the uniformed forces of the system? 

The situation created by the curators of SURVIVAL 13 was ambiguous (and therefore 

interesting) because art is capable of both: it can be an efficient tool for representing and 

sustaining the system, or a dangerous discourse that can undermine it. The long tradition 

of art seems to tip the scales in favour of the first scenario – historically speaking, art was 

close to those in power much more often than it contradicted them. Art’s more recent his-

tory, however, makes us perceive it as a critical or even rebellious force. What I mean in 

particular is the heritage of the Dada movement, the revolutionary Surrealism, the Situa-

tionist International, the Fluxus, the year 1968, the artistic representation of emancipation 

movements. SURVIVAL’s curators skillfully updated this situation in the context of the se-

lected venue (the barracks) and introduced several examples of underground and oppo-

sition art of the 1980s into the discourse of an exhibition that was mostly made by young 

contemporary artists. We could see art that conceptualised the dissident discourse of the 

first Solidarity movement, artistic acts of resistance to the totalitarian power, acts that 

were prohibited by the then regime. At this point, however, Jarosław Kaczyński’s state-

ment and his tale about the changing of sides returns yet again. Those quoted at SUR-

VIVAL, who used to fight for Solidarity, today are members of the establishment standing 

on the side of moral (and often practical) victors in the battle for transformation. Mean-

while, the ZOMO, whom they used to fight, capitulated not just morally – it ceased to exist. 

What it left behind is an abandoned building, which now belongs to “us” (albeit temporar-

ily, because it is about to be reclaimed by “them” – real estate agents and investors). But 

the edifice is not the only heritage of the ZOMO. They also left several pieces of art for us 

to see, the most impressive of which was a rather large painting on the wall: an endear-

ingly naïve (self-)portrait of a ZOMO platoon, in full gear, for some reason depicted in a rus-

tic landscape against the background of a dark forest. What is more, somebody (probably 

in the 1990s) changed the original inscription “militia” on the shields held by the troops 
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tarczach szturmowców czyjaś ręka (prawdopodobnie już w latach dziewięćdziesiątych) 
przeprawiła oryginalny napis „milicja” na „policja”; nowa inskrypcja wciąż jest jednak 
podszyta starą. Kuratorzy zdecydowali się wmontować ten i kilka innych śladów po sta-
rych lokatorach budynku w sekwencję prac tworzących wystawę. Tak oto nie tylko arty-
ści stoją w miejscu ZOMO, lecz również dzieła zomowców znajdują miejsce tam, gdzie 
wystawiają dziś artyści.

Budowanie wystawy wokół hasła „czyny zabronione” to zaproszenie do tematyzo-
wania w przestrzeni artystycznej zagadnień, wokół których rozwijana jest również nar-
racja policji: kwestii normy społecznej i normy prawnej, stawiania granic, przekraczania 
ich i pilnowania, by ich nie przekraczano. Wielu artystów, jak choćby Jacek Zachodny, 
Grzegorz Łoznikow czy Maks Cieślak, dotykają tych kwestii bezpośrednio – praktyka 
artystyczna staje się tożsama z dokonywaniem „czynów zabronionych”, a prace zbu-
dowane są jako dokumentacje i inscenizacje wykroczeń przeciw obowiązującej nor-
mie. Inni artyści pracują na estetykach i strategiach reprezentacji sił porządku, represji 
i zorganizowanej, bezosobowej przemocy władzy. Ciekawą perspektywę spojrzenia na 
„czyny zabronione” w kontekście specyficznego genius loci wrocławskich koszar policji 
zaproponowała Dy Tagowska w stanowiącym część SURVIVALU podprojekcie kurator-
skim Szaberland. Kuratorka wraca w nim symbolicznie do pionierskiej epoki odzyskiwa-
nia Ziem Odzyskanych, dwuznacznej moralnie kolonizacji, która polegała na odbieraniu 
dobytku (przestrzeni, nieruchomości, ruchomości) przez jedną straumatyzowaną grupę 
etniczną drugiej straumatyzowanej grupie. Rewindykacja, łupy, kradzież, grabież, sza-
ber – wszystkie te pojęcia wmurowane są w fundamenty porządku w takim mieście 
jak Wrocław, w którym wszyscy mieszkańcy (zarówno obecni, osiedleni, jak i dawni, 
wygnani), byli jednocześnie ofiarami i sprawcami czynów zabronionych. Złodziejami 
i okradzionymi.

Dawne koszary policji to miejsce, w którym przestrzeń porządku i represji objawia 
się w postaci kafkowskiego labiryntu. Skądinąd banalne i zużyte skojarzenie z Proce-
sem na nowo ożywa w murach gmachu wypełnionego ciągnącymi się bez końca koryta-
rzami, niezliczonymi pokojami, aresztami, kondygnacjami, ciągami komunikacyjnymi; 
ktoś, kto nie zna dobrze planu tego policyjno-biurokratycznego mikrokosmosu, może tu 
wejść, ale napotyka trudności, kiedy zaczyna szukać wyjścia. W czasie SURVIVALU ten 
labirynt wypełnił się głosami artystów, które na różne sposoby dotykały granicy „czy-
nów zabronionych”. Wszystkie te głosy składały się w chór, artykułujący dyskurs z zało-
żenia niespójny, a nawet pełen wewnętrznych sprzeczności. Nie mogło być inaczej; o ile 
bowiem misją policji jest standaryzowanie normy, tego, co dopuszczalne, i wytyczanie 
nieprzekraczalnych granic, to zadaniem sztuki pozostaje definiowanie normy z indywi-
dualnej perspektywy, kwestionowanie jej i wystawienie obiektywnego charakteru granic 
na próbę. Metanarracją SURVIVALU jest bowiem pytanie o sztukę jako „czyn zabro-
niony”, rozumiany jako naruszenie porządku poznawczego, zaproponowanie w miejsce 
jednej, dominującej aksjologii, wielogłosu, który swoją kakofonią rozsadza status quo. 
Wystawa w dawnych koszarach ZOMO była nie tylko kolekcją wypowiedzi artystów, lecz 
również zdarzeniem w czasie i przestrzeni, które wyjątkowo wyraziście ujawniło naturę 
sztuki jako dyskursu, który nie tyle ustanawia nowy porządek, ile wciska się w szczelinę 
między porządkami, rozwija się między totalitaryzmem a gentryfikacją, spektaklem a re-
fleksją, dyscypliną a karnawałem, ideologią a kapitałem, perswazyjną strukturą władzy 
a chaosem ruiny, między przeszłością a przyszłością. 
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to read “police”; the old version, however, was still decipherable. The curators decided to 

include this trace left by the former lodgers, alongside several others, in the sequence of 

works making up the exhibition. As it turns out, it was not only the artists who were stand-

ing where the ZOMO used to stand – ZOMO art ended up in a place where the artists were 

displaying their works.

Constructing an exhibition that revolves around the phrase “prohibited acts” is an 

introduction to problematise some of the notions that are also developed by the police 

narrative: the question of social norms and legal norms, drawing borders, transgressing 

them or making sure that they are not transgressed. Many artists, e.g. Jacek Zachodny, 

Grzegorz Łoznikow and Maks Cieślak, made a direct reference to this issue – their artis-

tic practice became synonymous with committing “prohibited acts,” and their works were 

intended to document or stage their transgressions against legally binding norms. Other 

artists employed different aesthetics and strategies for the representation of the forces of 

law and order, oppressors and the organised, impersonal power of the authorities. A van-

tage point that seemed particularly interesting in the context of this peculiar genius loci of 

the police barracks was adopted by Dy Tagowska in her curatorial project Lootland, which 

was an integral part of the Review. She symbolically returned to the pioneering time of re-

gaining the Regained Territories, of a morally dubious colonisation based on seizing the 

property (space, real estate, chattel) of one traumatised ethnic group by another, equally 

traumatised one. Repossession, looting, theft, pillage, plunder – all these notions are em-

bedded in the foundations of order in a city like Wrocław, in which all its dwellers (both the 

present day ones and the exiled) were simultaneously the victims and the perpetrators of 

“prohibited acts.” Those who robbed and those who were robbed.

The former police barracks were a venue where the space of order and repression 

manifested itself as a Kafkaesque labyrinth. Seemingly banal clichés triggering asso-

ciations with The Trial came to life in this building full of unending corridors, innumera-

ble rooms and cells on several floors. A visitor who was unfamiliar with the layout of this 

police-bureaucratic microcosm was able to enter it but had difficulty trying to get out. 

SURVIVAL filled this maze with artists’ statements offering various interpretations of “pro-

hibited acts.” Together they made up a chorus articulating a programmatically incoher-

ent, even self-contradictory, discourse. It could not have been otherwise: while the police 

are supposed to standardise the norm of what is acceptable and to set limits that can-

not be crossed, art’s role is to define the norm from an individual point of view, question it 

and put the objectively drawn borders to the test. SURVIVAL’s metanarrative posed ques-

tions about art as a “prohibited act,” perceived as an infringement on the cognitive order; 

it proposed a chorus of voices replacing the dominant axiology and bursting the status 

quo with its cacophony. The exhibition at the former ZOMO barracks was not just a collec-

tion of artistic statements but an event in time and space that clearly revealed the nature 

of art as a discourse that did not necessarily lead to establishing a new order but instead 

squeezed into the cracks between orders, developed somewhere between totalitarianism 

and gentrification, spectacle and reflection, discipline and carnival, ideology and capital, 

the persuasive structure of power and the chaos of the ruins, between the past and the 

future.
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Podczas pierwszej wizyty w opuszczonym budynku dawnych Koszar Oddziałów  

Prewencji Policji odnaleźliśmy dwa porzucone obiekty, będące pozostałością 

po obecności milicji i oddziałów ZOMO.

Jeden z nich to monumentalny, amatorsko namalowany obraz przedstawiający 

szpaler milicjantów, stojących w bojowym szyku na tle rozległej łąki. Drugi to 

znaleziony w jednej z cel dawnego aresztu, wykonany z metalu napis: „Pamiętaj, 

że jesteś funkcjonariuszem ZOMO, a to zobowiązuje”.

To niecodzienne odkrycie zainspirowało nas do stworzenia opozycyjnej dla tych 

artefaktów sekcji, która tytułowe „czyny zabronione” opisuje z perspektywy arty-

stów osadzonych w więzieniu w czasie stanu wojennego. Internowanie artystów 

INTERNOWANI / INTERNEES

ze zbiorów prof. Grzegorza Zyndwalewicza / collection Prof. Grzegorz Zyndwalewicz

Sekcja prezentująca prace artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
(dawniej Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych), wykonanych w więzieniu podczas 
internowania. / Presentation of works by artists connected with the Academy of Fine Arts 
in Wrocław (previously: the State Higher School of Fine Arts), which were made during their 
internment in prison.
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nastąpiło w ramach akcji milicji o kryptonimie KOS 

(Kultura – Oświata – Studenci), mającej na celu pacyfikację 

wyższych uczelni Wrocławia. Podczas wprowadzania stanu 

wojennego internowano jedenastu pracowników dydaktycz-

nych i studentów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. 

Sekcja Internowani powstała w oparciu o archiwum 

Zbigniewa Janiszewskiego i profesora Grzegorza Zyndwa-

lewicza, malarza i pedagoga wrocławskiej Akademii Sztuk 

Pięknych. Prezentowane obiekty mają wartość histo-

ryczną – część z nich to rysunki i grafiki wykonane przez 

artystów związanych z Akademią (wówczas PWSSP) pod-

czas ich pobytu w więzieniu, inne, takie jak listy, fotogra-

fie, dokumenty milicyjne, stanowią zapis tamtych czasów 

i wydarzeń. 

During the first visit to the desolate building of the former Riot 

Police barracks, we found two abandoned objects remind-

ing us of the presence of the militia and the ZOMO (Motorized 

Reserves of the Citizens’ Militia). One of them was an ama-

teurish monumental painting showing a file of militiamen 

in battle array against the backdrop of a vast meadow. The 

second one was found in one of the former cells – a metal 

inscription reading: “Remember, you are a ZOMO functionary, 

and it means a lot.”

These unusual findings have inspired us to prepare a section 

that would contrast these artifacts and describe the epony-

mous “prohibited acts” from the point of view of artists who 

were locked up in prison during the martial law in the early 

1980s. The artists were interned as part of an action code-

named KOS (Kultura – Oświata – Studenci / Culture – Edu-

cation – Students), which was intended to pacify the higher 

education institutions of Wrocław. Eleven teachers and stu-

dents of Wrocław Academy of Fine Arts were interned in the 

wake of imposing the martial law. 

Internees is a section based on the archive of Zbigniew 

Janiszewski and Professor Grzegorz Zyndwalewicz, a painter 

and teacher at the Academy of Fine Arts. The presented 

objects have historical value; some of them are drawings and 

graphics made by artists connected with the Academy (at 

that time: State Higher School of Fine Arts) during their time in 

prison, while the remaining part (letters, photographs, militia 

documents) capture the reality of those times.
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OSADZENI / INmATES 

MONIKA SMYŁA

instalacja / installation, 2015

W ramach projektu Osadzeni Monika Smyła podjęła się 

przesadzenia roślin uznawanych za chwasty z terenów 

zieleni miejskiej (skwery, rabaty itp.) do gmachu Koszar 

Oddziałów Prewencji Policji we Wrocławiu. 

Głównym założeniem projektu jest więc oczyszczenie  

miasta z elementów wskazanych przez system jako 

zagrażające i przeniesienie ich w odpowiednie dla 

„szkodników” miejsce odizolowania. Warto pamię-

tać jednak, że określenie „chwast” może być mylące, 

ponieważ bywa, że „szkodliwość” rośliny określonej tym 

mianem nie jest oczywista – na przykład ze względu na 

jej różnorakie, niekoniecznie powszechnie znane, dobro-

czynne właściwości. Obecność chwastów w środowisku 

jest także ważnym elementem prawidłowego funkcjono-

wania całego ekosystemu. 

As part of her Inmates project, Smyła attempted to move

those plants that we normally consider weeds from urban

green areas (squares, flower beds, etc.) inside the Riot 

Police barracks in Wrocław. 

Thus the main idea of the project is to cleanse the city 

of elements that have been deemed undesirable by the 

system, and to move them to a place where the “pests” 

can be isolated. It is worth remembering, though, that the 

term “weeds” can be misleading, and their “harmfulness” 

is far from obvious – for instance due to their alleviating 

properties, which are not always known. The presence of 

weeds in an environment is an important element of the 

proper functioning of the entire ecosystem.
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Projekt Szaberland odnosi się do powszechnego na tak zwa-
nych Ziemiach Zachodnich zjawiska szabrownictwa, stano-
wiąc jednocześnie próbę analizy pojęć o płynnych granicach 
(złodziejstwo/grabież/zawłaszczenie). Ekspozycja umiesz-
czona w integralnej części byłych Koszar Oddziałów Pre-
wencji Policji, złożonej z trzech amfiladowo połączonych 
pomieszczeń i przyległego korytarza, przenosi odbiorcę 
w miejscu i w czasie do „roku 0”, czyli roku 1945, nie zapo-
minając o kontekstach współczesnych, a także pośrednio 
nawiązując do historii budynku. Skoszarowanie nie odnosi 
się jedynie do kontekstu policji/milicji, ale do typowego 
dla sytuacji z 1945 roku nawarstwienia osiedlających się 
mas ludzkich. We Wrocławiu nowoprzybyli w pierwszej ko-
lejności wybierali obszar gęstej zabudowy Nadodrza, gdyż 
między ludźmi czuli się bezpieczniej. W dzielnicach luksu-
sowych willi bano się, że po przywłaszczone skarby przyjdą 
szabrownicy lub radzieccy żołnierze, co groziło nierzadko 
pobiciem, utratą mienia, a nawet życia. Nowy ład i porzą-
dek budowano w otoczeniu nieruchomości i ruchomości 
zastanych, gdzie podejrzanej proweniencji własność prze-
chodziła z rąk do rąk. 

Tezą projektu jest, że nieuchronny relatywizm toż-
samości dyktowany przez historię wprowadza płynność 
zagadnień etycznych. Na tejże płynności, także w sensie 
formalnym, oparto zasadniczy trzon prezentacji. Praca 
Olafa Brzeskiego Rzeźba zjedzona przez ślimaka staje się 
obiektowym, nietekstowym mottem wystawy Szaberland, 
w sposób abstrakcyjny odnosząc się do problemu szabru, 
a szabrowników przyrównując do szkodników w ekosyste-
mie, które czynią szkodę po to, by przetrwać, radząc sobie 
w jedyny znany im sposób. Sublimacja i fluktuacja oraz inne 
formy przemiany jednych rzeczy w drugie stanowią temat 
niemal wszystkich realizacji artystycznych w ramach pro-
jektu. Alchemia tych procesów skrywa się w prozaicznych 
czynnościach organizowania życia w zastanej rzeczywi-
stości. Jest to chwila w przededniu opadnięcia pyłu i kurzu 
pożogi, w przededniu nastania zwykłego porządku. Słowa 
piosenki Agnieszki Osieckiej Nim wstanie dzień, śpiewane 
przez Edmunda Fettinga w czołówce filmu Prawo i pięść, 

The Lootland project refers to the phenomenon of looting, 

which was ubiquitous in the so-called Western Borderland. 

It is also an attempt to analyse a set of notions with liquid 

boundaries (theft/pillage/appropriation). The exhibition situ-

ated in an integral part of the former Riot Police Barracks, 

which consisted of three rooms forming an enfilade and 

the nearby corridor, transfers the visitor in space and time 

to “year 0”, i.e. 1945, albeit remembering about the con-

temporary context and making indirect references to the 

history of the edifice. Barracking does not exclusively re-

fer to the context of the police/militia – it can also describe 

the growing numbers of newcomers, typical of the situa-

tion in 1945. Those who came to Wrocław after the war pre-

ferred the densely developed district of Nadodrze because 

they felt safer among other people. The luxurious villas were 

rarely chosen due to the fear of plunderers or Red Army sol-

diers looking for appropriated treasures, which would of-

ten lead to beating up, loss of belongings or even life. The 

new law and order constituted itself among the surviving 

property, both real and movable, that changed ownership in 

a suspicious way.

The thesis of the project assumes that the inescapa-

ble relativism of identity as dictated by history leads to a fluc-

tuation of ethical notions. This fluctuation, also in its formal 

sense, constitutes the basis for the main part of the presen-

tation. Olaf Brzeski’s object Sculpture Eaten by a Snail thus 

becomes the non-textual motto of the Lootland exhibition 

by making an abstract reference to the phenomenon of loot-

ing and likening the looters to pests in an ecosystem, who do 

damage in order to survive, relying on the only survival strat-

egy they know. Sublimation and fluctuation, as well as other 

ways of turning one thing into another, consitute the sub-

ject of almost all the artworks making up the project. The al-

chemy of these processes is hidden in a mundane everyday 

action of organising life in the existing reality. It occurs on the 

eve of the day when the dust stirred by the war settles down, 

on the eve of the day when the new order comes. Agnieszka 

Osiecka’s lyrics to the song Before Daybreak, performed by 

Edmund Fetting at the beginning of the film The Law and the 

Szaberland / Lootland

Olaf Brzeski, Magda Grzybowska, Bartosz Kokosiński, Katarzyna Łyszkowska, Karina Marusińska, 
Jan Mioduszewski, Aleksandra Sojak-Borodo, Karolina Szymanowska, Dy Tagowska 
kurator / curator: Dy Tagowska
tekst / text: Dy Tagowska
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Dy Tagowska is an artist and curator born in Wrocław in 1985. 

Her maternal grandparents came to live near Wrocław in 1945, 

having been resettled from Podolia.

Dy Tagowska – artystka i kuratorka urodzona we Wrocławiu (1985). 

Jej dziadkowie ze strony mamy przybyli w okolice Wrocławia 

w maju 1945 roku w transporcie przesiedleńców z Podola.

obrazującego powojenną rzeczywistość na tak zwanych Zie-
miach Odzyskanych, ukazują tęsknotę za nastaniem „nor-
malności”, która jednak ciągle postponowana jest „o dzień, 
o dwa”. Ma ona nadejść, lecz jeszcze nie dziś. Dla niektó-
rych nie nadeszła aż do późnych lat sześćdziesiątych – a to 
z obawy przed Niemcami, którzy jakoby mieli wrócić. Ogólne 
poczucie tymczasowości tym bardziej eksponowało absurd 
nadmiernego gromadzenia i nieopanowanego zbieractwa, 
które obciążały kieszenie chcących uciec ze złotego Se-
zamu. Takim Sezamem, Złotym Eldorado, były niewątpliwie 
Ziemie Zachodnie. 

Zbiór wspólny pod nazwą Ziemie Odzyskane składa 
się nie tylko z Wrocławia i Dolnego Śląska, ale także z więk-
szej części położonych na zachodzie i północy obszarów 
Rzeczypospolitej Ludowej, a następnie III RP. Stanowi tym 
samym rodzaj krzywego lustrzanego odbicia utraconych 
przez Polaków mitycznych Kresów Wschodnich. Pamięta-
jąc o tym, można zaryzykować tezę, że szaber na Ziemiach 
Zachodnich był przejawem postawy „oko za oko”, wymie-
rzanym nie tyle wobec realnych sprawców, co dziejowej 
niesprawiedliwości.

Fist, which depicts everyday life in the so-called Regained 

Territories, reveal a yearning for “normalcy” that is being con-

stantly postponed “by a day or two”. This normalcy will come, 

but not today. For some, fearing the return of the Germans, 

it did not arrive until the late 1960s. The general feeling of 

temporariness all the more served to emphasise the absurd 

of excessive hoarding and the uncontrollable need to keep 

things, which made the pockets of those fleeing from the 

Golden Sesame heavy. Beyond doubt, the Western Border-

land was indeed such Sesame or Golden Eldorado. 

The union of the set called Regained Territories con-

tains not only Wrocław and Lower Silesia but also a greater 

part of the northern and western territories of what became 

the People’s Republic of Poland and subsequently – the Third 

Republic. It thus constitutes a kind of distorting mirror of the 

mythical Kresy, or Eastern Borderland, which had been lost 

by Poland. Bearing it in mind, one might risk an argument 

that looting in the Western Borderland was an “eye for an 

eye” gesture of revenge not against the real perpetrators, but 

rather historical injustice.
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RZEźBA ZjEDZONA PRZEZ śLImAKA /  

SCULPTURE EATEN BY A SNAIL

OLAf BRZESKI

rzeźba / sculpture, 2008

Osobliwy obiekt wydaje się, na pierwszy rzut oka, wyko-

nany z kruchej ceramiki. Jest jednak odlany z wytrzyma-

łego żeliwa. Stanowi rodzaj portretu, czyjegoś wizerunku 

pożartego przez szkodnika. Rzeźba odnosi się, w kontekście 

wystawy, do zagadnienia szabrownictwa na każdym z pozio-

mów – od ekosystemów po systemy polityczne. 

At a glance, the peculiar object seems to be made of fragile 

ceramics. In fact, however, it is made of durable cast iron. 

It constitutes a portrait of a kind, somebody’s image devoured 

by a pest. In the context of the exhibition, the sculpture refers 

to looting at all levels – from ecosystems to political systems.

> kurator / curator: Dy Tagowska
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PRUSY / PRUSSIA

KATARZYNA ŁYSZKOWSKA

obiekt / object, 2015

Dywany pozwalają udomowić i ocieplić pomieszczenia; spo-

sób ich rozmieszczenia, ich ogólny stan i stopień świeżości 

mogą także nadawać wnętrzom charakter meliny. Wypa-

lona na dywanie plama po ognisku wskazuje na wystąpie-

nie w pomieszczeniu ekstremalnego zjawiska – skrajnego 

zimna albo skrajnej zabawy po spożyciu alkoholu. Ślad po 

palenisku ma kształt Prus Wschodnich, a instalacja łączy 

się z drugą pracą artystki prezentowaną w ramach projektu 

Szaberland zatytułowaną Polyaki zhivut zdes’. Odwołuje się 

także do dość powszechnych skojarzeń z czerwonoarmi-

stami – ich umiłowania do wódki, zabawy, zdobienia kwater 

dywanami i niechlujnego użytkowania zajmowanych prze-

strzeni. Cechy te stanowią przeciwieństwo tak zwanego pru-

skiego porządku. 

Carpets make rooms look familiar and warm; however, their 

arrangement, state and freshness may sometimes turn 

an interior into a den of vice. The gaping hole in the carpet, 

which indicates that a bonfire used to burn here, suggests 

the occurrence of an extreme situation – a big freeze or a wild 

party accompanied by drinking high-proof alcohol. The outline 

of the burnt hole resembles East Prussia, and the installation 

is connected with another work by the same artist – Polyaki 

zhivut zdes’. It also refers to popular associations with the Red 

Army and their propensity for vodka, parties, ornamenting the 

billets with carpets and paying little attention to the condi-

tion of the spaces they inhabit. These characteristics stand in 

stark contrast to the so-called Prussian order. 

> kurator / curator: Dy Tagowska
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Aleksandra Sojak-Borodo / Północ 

Świat dzieciństwa na Kresach opowiadany przez moją bab-

cię, która pochodziła z Pańskiej Doliny, kamienica w Łucku, 

której właścicielem był mój pradziadek, historie o przyjeź-

dzie do Polski z Podbrodzia... Opowieści dziadków o tym, że 

uciekając, ich rodziny zakopywały na podwórku dobytek, 

dywany, kosztowności, wierząc, że po nie wrócą. Wizja zako-

panych „skarbów” zawsze robiła na mnie ogromne wraże-

nie. Jako dziecko myślałam, że może te „skarby” gdzieś tam 

są, choć pewnie bardziej prawdopodobne, że zostały zasza-

browane... Teraz same wspomnienia, nazwy miejscowości 

są dla mnie jak „skarby”. 

Dy Tagowska / Południe

Grawerowane tabliczki drzwiowe to indykator tożsamości. 

W przypadku instalacji Skarby nazwiska zostają zastąpione 

przez nazwy miejscowości na Podolu, z którego przyjechali 

moi dziadkowie ze strony mamy. Podwrocławskie wsie zasie-

dlali mieszkańcy, którzy przed wojną również byli sąsiadami. 

Budowało to poczucie wspólnoty i pozwalało im oswoić się 

z ruchami tektonicznymi zamieniającymi miejscami Wschód 

z Zachodem. Każda z tych nazw otwiera Sezam opowieści 

tworzących historię i mitologię mojej rodziny, będących 

skarbem samym w sobie. 

Aleksandra Sojak-Borodo / North

Childhood spent in the Kresy, the easternmost part of interwar 

Poland’s territory, as remembered by my grandmother. She 

came from Pańska Dolina, her father owned a tenement in 

Lutsk, she used to tell stories about their journey to Poland 

from Podbrodzie… My grandparents would often recount how 

their families buried all their precious belongings, carpets, 

treasures in the yard, believing they would one day return and 

reclaim them. I have always been deeply impressed by the 

vision of buried “treasures”. As a child, I believed that these 

“treasures” were still there, although they had probably been 

looted… Today, these very memories and the names of those 

places are my “treasures”.

Dy Tagowska / South

Engraved plaques on the door indicate identity. In case of the 

Treasures installation, the surnames have been substituted 

for names of towns in Podolia, where my grandparents came 

from. Entire villages near Wrocław would be populated by peo-

ple who were neighbours before the war. It triggered a feel-

ing of communality and enabled the newcomers to come 

to terms with the peculiar tectonics that shifted the east to 

the west. Each of these names hides a vault full of tales that 

make up my family’s history and mythology, a treasure in 

itself.

> kurator / curator: Dy Tagowska

SKARBY / TREASURES

ALEKSANDRA SOJAK-BORODO,

DY TAGOWSKA

instalacja tekstowa / text installation, 2015
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Szaberplac to wrocławskie targowisko powstałe w powo-

jennym 1945 roku. Handlowano tam przedmiotami z nie-

mieckich domów, które często grabiono w akcie dzikiej 

rewindykacji. Szemrane uniwersum Szaberplacu było tryum-

fem bujności i życia wracającego do zrujnowanego miasta, 

a zarazem rajem kanciarzy i plądrowników. Niełatwo jest 

prosto ująć to miejsce, które wymyka się także moralnej 

ocenie. Palimpsest różnorodnych treści bazaru – połączenie 

bezładu, brudu i drogocennej urody przedmiotów wystawio-

nych na sprzedaż wśród pyłu i zgliszczy – można próbować 

oddać w narracji pełnej kontrastów i pęknięć. Namalowałem 

obraz-obiekt, w którym w technice kompozycyjnego kolażu 

zlepiam przeciwieństwa. Obraz składa się ze szkicowego 

zapisu nerwowej krzątaniny na Szaberplacu; ten fragment 

powstał w oparciu o dokumentalne fotografie. Widok ryt-

mów kłębiącego się tłumu jest połączony z namalowa-

nymi fragmentami przedmiotów: częściami fornirowanych, 

XIX-wiecznych mebli niemieckich, detalami katarynek 

i fortepianów. W całość została wklejona fotografia przed-

stawiająca spód krzesła z niemieckiego urzędu, gdzie wypa-

lono godło III Rzeszy. To zwyczajne krzesło, znalezione przez 

mojego brata na śmietniku w Warszawie kilka lat temu, jest 

dla mnie łącznikiem – rzeczą, której autentyzm uprawomoc-

nia opowieść.

Tytuł obrazu Zmieciemy ślady niemieckiego panowania 

na Śląsku zaczerpnięty jest z Polskiej Kroniki Filmowej 

z 1945 roku.

Just after the war, the Loot Square was an open-air market 

in Wrocław. The traded commodities included items regained 

from German houses as an act of uncontrollable retalia-

tion. The suspicious realm of the Loot Square, teeming with 

life returning to the ruined city, was a haven for con men and 

plunderers. It is hard to describe this place with simple words 

because it escapes any moral judgements. The palimpsest of 

the bazaar’s varied contents – a combination of chaos, dirt, 

and the beauty of precious objects being sold and bought 

among the smouldering ruins – could be perhaps expressed 

using a narrative full of contrasts and cracks. 

I made a painting-object in which I reconcile opposites using 

the technique of collage composition. The picture comprises 

a sketch of the hustle and bustle of the Loot Square as docu-

mented in photographs. The rhythm of the teeming crowd 

is juxtaposed with painted fragments of objects: elements 

of 19th-century veneered German furniture, parts of barrel 

organs and pianos. I then pasted in it a photograph showing 

the bottom of a chair from a German office with the emblem 

of the Third Reich. For me, this ordinary chair that my brother 

found on a waste heap in Warsaw several years ago fulfils the 

function of an intermediary whose authenticity legitimises 

the story.

The title We Shall Erase the Traces of German Rule in Silesia 

has been taken from the Polish Film Chronicle from 1945.

> kurator / curator: Dy Tagowska 

 tekst / text: Jan Mioduszewski

ZmIECIEmY śLADY NIEmIECKIEGO PANOWANIA NA śLĄSKU / 

WE SHALL ERASE THE TRACES Of GERmAN RULE IN SILESIA

JAN MIODuSZEWSKI

obiekt / object, 2015
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WON VON

KAROLINA SZYMANOWSKA 

obiekt tekstowy / textual object, 2015 

Kieszonkowy słownik niemiecko-polski: 

von praep mit D 1. von wo? od, z czegoś; 

~ hier stąd; ~ außen z zewnątrz; ~ von 

weit weg z daleka

Kieszonkowy słownik rosyjsko-polski:

вон I (прочь) precz

Słownik języka polskiego pod redakcją 

Witolda Doroszewskiego:

won posp a) p. precz w zn. 1: Boję się, 

żebyś ty na niego nie krzywił się. Jeżeli 

nie zechcesz przed nim czytać, to go 

wyprawim won. MICK. Listy II, 236  

b) p. precz w zn. 4a: Ryknął basem: 

– Won! – potem jeszcze raz, głośniej:  

– Poszedł won! ŻUKR. Kraj. 73. Wyjdź 

z tego pokoju! Wyjdź natychmiast! (…) 

Won! – pokazał mu drzwi. IWASZ. J. 

Księżyc 210. Won z mego domu i ty, i ty, 

albo... was skopię nogami! PRUS To i owo 

163. // L 

<ros. won, poszoł won> 

German-English pocket dictionary:

von {prp; +Dat.} (von wo?) from, of (sth); 

~ hier from here; ~ außen from the out-

side; ~ weitem from a distance

Russian-English pocket dictionary:

вон I (прочь) out, away

Polish-English pocket dictionary:

won IPA: [vɔñ], AS: [võn], exclam begone, 

away with you
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Projekt Szaberland został oznaczony ręcznymi tekstami, pospiesznie wypisywa-

nymi transparentami o charakterze informacyjno-ochronnym. Zabieg ten jest 

bezpośrednim nawiązaniem do znakowania w ten sposób domów przez Polaków 

osiedlających się w roku 1945 na terenach dzisiejszych Mazur i Warmii. Pisana 

w języku rosyjskim informacja miała ochronić mieszkańców, niczym krew baranka, 

przed przejściem Anioła Śmierci. Wtedy był to Demon Szabru i Gwałtu. 

Napisy nawiązują również do historii budynku koszar, który przed zmianą ustro-

jową był siedzibą ZOMO. Zapisane cyrylicą transparenty są zatem odniesieniem 

do dychotomii obecnej w rozumieniu definicji polskości w czasach PRL.

The Lootland project is described in hand-written texts, hastily scribbled banners 

that are supposed to inform and protect. The action is a direct reference to the way 

Poles used to label houses which they moved into after 1945 in today’s territory of 

Warmia and Mazury. Written in the Russian language, the information was intended 

to safeguard the inhabitants against the ravaging Angel of Death, like the blood of 

the Lamb of God. This time, the Angel turned into the Demon of Pillage and Rape. 

The inscriptions also make a reference to the history of the barracks, which before 

the political transformations of 1989 used to house the ZOMO. Thus the banners in 

the Cyrillic alphabet refer to a dichotomy in understanding the definition of Polish-

ness at the time of the People’s Republic of Poland. 

> kurator / curator: Dy Tagowska

POLYAKI ZHIVUT ZDES’ / TU mIESZKAjĄ POLACY /  

POLES LIVE HERE

KATARZYNA ŁYSZKOWSKA

instalacja tekstowa / text installation, 2015 
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CO TWOjE, TO mOjE, CO mOjE, TO NIE RUSZ! /  

WHAT’S YOURS IS mINE, WHAT’S mINE YOU SHOULDN’T TOUCH!

BARTOSZ KOKOSIńSKI

obiekt / object, 2015

Chodziłem, prosiłem, szperałem, zbierałem;  

część znalazłem, coś wziąłem, odłożyłem, coś dostałem.

Jest obiekt. 

Nie dotykaj!  

Teraz to moje! 

Koszary Oddziału Prewencji Policji

I walked around, I asked, I rummaged, I gathered;

I found something, I took it, I saved it, I was given it.

An object.

Don’t touch it!

It’s mine now!

Riot Police barracks.

> kurator / curator: Dy Tagowska 

 tekst / text: Bartosz Kokosiński
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Bazą dla tej pracy stały się fragmenty rodzinnych historii z czasu tuż-po-wojnie, 

kiedy to rodzice mojej mamy trafili do Breslau. Zakwaterowani w bogato ume-

blowanym, pięknym poniemieckim mieszkaniu, stanęli przed wyborem – zostać 

i objąć w posiadanie cały ten nagle darowany dobytek, czy przenieść się do pustej 

i zrujnowanej sutereny. Ceną mogło być życie – o pozostawioną przez Niemców 

własność toczyły się w Breslau krwawe boje. Poniemiecka zdobycz raz jeszcze 

objawiła się w życiu mojej babki jako nagle i przypadkiem odnaleziony skarb. Wyko-

pany na działce złoty ząb posłużył jej do wykonania nowej obrączki ślubnej.

Praca Dobytek ma formę filmu – mikrodokumentu – będącego próbą odtworzenia 

rodzinnej historii. 

The work is based on various family stories from just after the war, when my mom’s 

parents came to Breslau. Being lodged in a beautiful, richly furnished German flat, 

they faced a dilemma – to stay and accept all these belongings they had been so 

unexpectedly given, or to relocate to an empty and dilapidated basement flat. Their 

life was at stake – there were bloody battles fought for the former German posses-

sions. Later, German treasures suddenly reappeared in my grandmother’s life. A gold 

tooth found in the ground was used to make a new wedding band.

Belongings is a microdocumentary attempting to recreate the family history. 

> kurator / curator: Dy Tagowska 

 tekst / text: Magda Grzybowska

DOBYTEK / BELONGINGS

MAGDA GRZYBOWSKA

wideo, obiekt / video, object, 2015
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ZABEZPIECZENIE / PROTECTION

KARINA MARuSIńSKA

instalacja / installation, 2015

W pracy Kariny Marusińskiej mamy do czynienia z prze-

wrotną sytuacją, w której elementy służące do zabezpiecza-

nia towaru sklepowego przed kradzieżą stają się obiektami 

pod ochroną.

Charakterystyczny, donośny dźwięk, wyzwalany przez czuj-

niki ruchu, uruchamia się podczas prób zawłaszczania cera-

micznych przedmiotów przez publiczność. Jednak dzieje się 

to tylko w niektórych przypadkach. Trudno jest zatem zro-

zumieć logikę, która decyduje o tym, że dany czyn zostaje 

uznany za wykroczenie. Odgadnięcie granic dopuszczalnych 

zachowań w relacji dzieło – odbiorca staje się w tej sytuacji 

nie lada wyzwaniem.

In Karina Marusińska’s work, we witness an absurd situ-

ation in which elements normally used to protect shop 

goods against theft become protected objects themselves. 

The characteristic loud sound of movement sensors is trig-

gered by a visitor attempting to reach for one of the ceramic 

objects. However, it only happens in some of the cases. It is 

hard to understand any logic that would lead to considering 

a certain action as a violation of the law. Guessing the accept-

able boundaries in the artwork-recipient relationship thus

becomes a challenge.

> kurator / curator: Dy Tagowska
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KAOLIN – GLINKA PORCELANOWA /  

KAOLIN – PORCELAIN CLAY

BARTOSZ KOKOSIńSKI

obiekt / object, 2015

Skała osadowa zawierająca w swym składzie głównie 

kaolinit (bardzo pospolity i szeroko rozpowszech-

niony minerał ), a także m.in. kwarc i mikę. Nazwa 

skały pochodzi od chińskiej góry kao-ling („Wysoka 

Góra”), miejsca wydobywania surowca. Glinka jest 

tłusta w dotyku.

Kaolinite is a clay mineral, part of the group of indus-

trial minerals. Rocks that are rich in kaolinite are 

known as kaolin or china clay. The name is derived 

from Chinese Kao-Ling (“High Ridge”), a village near 

Jingdezhen. The clay is cohesive (sticky) and has high 

plasticity.

> kurator / curator: Dy Tagowska 

 źródło / source: Wikipedia
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Stereotypowa postać Złodzieja Polskiego spogląda z monitorów, których rozmieszczenie ma 

sugerować otwory w drzwiach cel aresztu. Bezradny, schwytany złodziej jest postacią naiwną, 

pozbawioną umiejętności dostrzegania związku między przyczyną a skutkiem. Dwuczłonowy 

tytuł brzmi jak nazwa gatunku i mógłby zostać zapisany łaciną. Zwielokrotniony wizerunek, 

mający siłę oddziaływania mnożącego się wirusa, jest jednak Disneyowskim produktem prze-

mysłu filmowego. Praca polemizuje ze stwierdzeniem: „Jesteś taki, jakim Cię widzą inni”. 

Interesujące jest to, jak klisze, którymi się posługujemy, wpływają na postrzeganie Innego. 

Czy gatunek Złodzieja Polskiego to rodzaj pasożyta, szkodnika czy symbionta? 

The stereotype image of the Polish Thief is looking at us from screens mounted in a way that 

resembles cell door openings. The captured thief becomes a helpless, naïve figure deprived of 

the ability to think in terms of cause and effect. The two-word title sounds like a name of a spe-

cies, and could as well be written in Latin. The multiplied Disney depictions impact on us like 

a propagated virus although they are a product of the Western film industry. The work questions 

the statement “You are what others perceive you to be.” What is interesting is the extent to which 

the clichés we use influence our perception of the Other. Is the Polish Thief species a parasite, 

a pest, or maybe a symbiont?

> kurator / curator: Dy Tagowska

ZłODZIEj POLSKI / 

DER POLNISCHE DIEB /  

POLISH THIEf

DY TAGOWSKA

instalacja multimedialna / 
multimedia installation, 2015
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„W pobliżu ul. Księcia Witolda wyłowiono z Odry ciało szes-

nastoletniej dziewczyny. Milicja zabezpiecza ślady i rozpo-

czyna dochodzenie. W komendzie na ul. Łąkowej kapitan 

Budny i porucznik Traszka przesłuchują podejrzanego 

o morderstwo Stanisława Czermienia. Materiały operacyjne 

Milicji Obywatelskiej mają mu odświeżyć pamięć. Czermień 

ma mocne alibi, ale Budny podejrzewa, że coś go jed-

nak łączy z tą sprawą. Nie myli się. Trzy trójki i dwa zera to 

numer telefonu do kapitana Budnego.” 

Powyższy opis odnosi się do fabuły filmu Trąd (1971) w reży-

serii Andrzeja Trzos-Rastawieckiego, będącego główną 

inspiracją czarno-białej, rysunkowej animacji. Atmosfera 

pracy zbudowana została wokół pojedynczych scen pocho-

dzących z polskich filmów kryminalnych z lat siedemdzie-

siątych i osiemdziesiątych; przeplatają się tutaj migawki 

z czynności operacyjnych MO, ujęcia skrawków materii – 

poszlak, a także przebitki z wnętrz komisariatu, w których 

odbywa się śledztwo. 

Motywem przewodnim animacji jest charakterystyczny

szum taśmy magnetofonu szpulowego. Motyw ten, będący 

„spoiwem” całości, daje efekt zacierania poszczególnych 

wątków i tropów. 

“The body of a sixteen-year old girl has been found in the 

Oder near Księcia Witolda Street. The militia are seizing the 

evidence and beginning the investigation. At the militia sta-

tion in Łąkowa Street, Captain Budny and Lieutenant Traszka 

are interrogating Stanisław Czermień, suspected of murder-

ing the girl. The materials gathered during the investigation 

by the militia are supposed to refresh his memory. Although 

Czermień has a strong alibi, Budny feels that he is somehow 

connected with the case. Triple threes and two zeroes is Cap-

tain Budny’s telephone number.”

The description above summarises the plot of the film Lep-

rosy (1971), directed by Andrzej Trzos-Rastawiecki, which 

inspired Bączyk to make his black-and-white animation. 

The atmosphere of the animation is based on individual 

scenes from Polish detective films from the 1970s and 1980s. 

It features juxtaposed snapshots of the militia’s operational 

work, close-ups of pieces of fabric – circumstantial evidence, 

and cut-in shots of the interiors of the militia station where 

the investigation is being conducted.

The leitmotif of the animated film is the characteristic hiss of 

a reel-to-reel tape recorder, which serves as the “cement” of 

the whole. It makes the individual leads and trails blurred.

333 00 (TRZY TRójKI I DWA ZERA) / 

333 00 (TRIPLE THREES AND DOUBLE ZEROES)

MACIEJ BąCZYK

animacja / animation, 2015
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Praca Jezus – list gończy powstała w latach osiemdziesiątych  

ubiegłego wieku i stanowi część większego cyklu „mokumentów”  

związanych z próbą biurokratyzacji życia Jezusa z Nazaretu. 

Do wspomnianego cyklu należą różne dokumenty: dowód osobisty, 

paszport, książeczka wojskowa itp. Specyficznym dokumentem jest 

list gończy, nabierający szczególnego znaczenia w kontekście miej-

sca jego prezentacji, a więc budynku, gdzie przez wiele lat mieściły 

się policyjne koszary, a przed rokiem 1989 Zmotoryzowane Odwody 

Milicji Obywatelskiej (ZOMO) – oddziały, których głównym zadaniem 

była likwidacja manifestacji opozycyjnych, a także walka z Kościo-

łem. Ważny jest też fakt, że fragment tekstu listu zaczerpnięto 

z autentycznego aktu oskarżenia artysty z 1982 roku.

Made in the 1980s, Jesus – Arrest Warrant is part of a wider series 

of “mockumentaries” connected with an attempt to bureaucratise 

the life of Jesus of Nazareth. The series also includes a number of 

documents: an identification card, a passport, service papers, etc. 

The arrest warrant is a special document, taking on new meanings 

in the context of its presentation – a building where police barracks 

used to be, and before 1989 – the seat of the Motorized Reserves of 

the Citizens’ Militia (ZOMO), whose main task was quelling the oppo-

sition’s demonstrations and fighting with the Church. Importantly, 

a fragment of the letter had been taken from an authentic indictment 

against the artist from 1982.

LIST GOńCZY / ARREST WARRANT

TOMASZ DOMAńSKI

obiekt / object, 1988
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BLACK LEGAL HOLE 

TOMASZ BAJER

instalacja / installation, 2008

Swego czasu światowe media zalane zostały obrazami doty-

czącymi głośnej sprawy nieprzestrzegania praw człowieka 

w amerykańskim obozie Guantanamo Bay na Kubie. Tomasz 

Bajer w serii prac zatytułowanych Minimalism of Guanta-

namo, a także w pracy Black Legal Hole podjął się rekon-

strukcji tych obrazów. W jednej z koszarowych sal odtworzył 

stołówkę z obozu na Kubie. 

Choć od momentu światowego poruszenia informacjami 

o brutalnym traktowaniu więźniów w Guantanamo minęło 

wiele czasu, a media zdążyły stracić zainteresowanie sprawą, 

do dziś nie mamy pewności, czy prawa więźniów w tym 

i podobnych obozach są przestrzegane. Tym samym powtó-

rzenie pracy Bajera we współczesnym kontekście nadaje jej 

nowe znaczenia. Przypomina nie tylko o Guantanamo, lecz 

także o zjawisku zanikania i wypierania pewnych kwestii 

z mapy najbardziej palących problemów naszego świata – 

mimo że prawdopodobnie nigdy nie zostały rozwiązane.

Some time ago, the global media were flooding us with 

images proving the violation of human rights in the American 

prison in Guantanamo Bay, Cuba. In his series of works titled 

Minimalism of Guantanamo as well as in Black Legal Hole, 

Bajer took on the task of reconstructing these images.  

As a result, in one of the rooms in the barracks we could see 

the reconstruction of a canteen from the camp in Cuba.

Although much time has passed since the world was shaken 

by the news of the brutal treatment of Guantanamo inmates, 

and the media seem to have lost their interest in the case, 

we are still unsure whether the inmates’ rights in this and 

other prisons are respected. Thus repeating Bajer’s work in 

the contemporary context endows it with a new significance. 

It reminds us not only of Guantanamo but also of the phe-

nomenon of the disappearance of certain issues from the 

map of the world’s most urgent problems – although the for-

mer have probably never been solved.
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DZIAłANIE WYZNACZAjĄCE / 

DEfINING ACTION

KORNELIA DZIKOWSKA

instalacja / installation, 2015

W wejściu do pomieszczenia stoi świetlista 

bariera. Neon nie blokuje przejścia w pełni, 

stanowi jedynie niewielką przeszkodę. 

By móc go przekroczyć, należy nieznacznie 

pochylić głowę. Ciekawi nas wnętrze, które 

znajduje się po drugiej stronie obiektu. Kusi 

świat znajdujący się za bramą, który z uwagi 

na przeszkodę automatycznie nabiera 

magicznego wymiaru. Jednak jasna obręcz 

tworzy nie tyle fizyczną, co psychiczną 

barierę. 

Zaproponowany przez artystkę podział prze-

strzeni ma wymiar symboliczny. Podkreśla 

moment przejścia, przekroczenia granicy – 

realnej, fizycznej, bądź wyimaginowanej, 

psychicznej bariery. 

There is a beam of light in the entrance to 

one of the rooms. The neon does not fully 

block the door – in order to come inside, we 

only have to bend our heads a little. We are 

intrigued by the interior on the other side 

of the object. We are tempted by the world 

behind the gate, which due to the obstacle 

automatically assumes a magical dimension. 

However, the light barrier is a psychological 

rather than physical hindrance. 

The division of space by the artist has a sym-

bolic meaning – it emphasises the moment of 

transition, crossing the border, either real and 

physical or imaginary and psychological.
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PRAKTYKI PRZESTRZENNE / SPATIAL PRACTICES

PAWEŁ SZRONIAK

instalacja dźwiękowa / sound installation, 2015

Do najbardziej rudymentarnych praktyk oporu należy czynność chodzenia. Jak 

pisze Michel de Certeau: „Gry kroków kształtują przestrzeń”. Chodzenie nie daje 

się sprowadzić wyłącznie do śladu – zaznaczenia na mapie trasy spaceru – jest to 

bowiem czynność istniejąca w konkretnym momencie, całkowicie indywidualna, 

charakteryzująca się unikalnymi gestem i dźwiękiem. Dźwięk kroków obiegowo 

uchodzi za najbardziej nieuchwytny, będący wynikiem „spotkania” danej osoby, 

jej sposobu poruszania się, z miejscem, jego rozmiarem i nawierzchnią.

 

Walking is one of the most rudimentary resistance practices. As Michel de Certeau 

writes, “The games of steps form space.” Walking does not come down to just leav-

ing traces and marking the route on the map; it is an action that exists at a concrete 

moment, deeply individual, characterised by unique gestures and sounds. The sound 

of footsteps is commonly thought to be the most elusive, being the result of “meet-

ing” a given person, her way of moving in a given place, of a given size and surface.
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Prosta czynność – podsłuchiwanie – może przyjmować 

różne formy: od przypadkowych po psychopatyczne. 

Jest to czynność niby niegroźna, niby niewinna – 

w końcu nie jest karalna, nie zakazuje jej prawo. Choć 

nie jest społecznie akceptowalna, to ciekawość popycha 

nas do podejmowania prób wglądu w cudze tajemnice. 

Kamila Wolszczak podsuwa zwiedzającemu przyrządy 

do podsłuchiwania: ucho to narzędzie „czynu zabronio-

nego”, a szklanka to przedmiot przedłużający brzmie-

nie prywatnych rozmów. Nie mamy gwarancji, że gdy 

przyłożymy ucho do szklanki, uda nam się cokolwiek 

usłyszeć. A jednak niełatwo oprzeć się pokusie, by nie 

nadstawić ucha – być może za ścianą dzieje się coś 

ciekawego. Małe, codzienne grzeszki są w końcu ludzką 

specjalnością.

The simple quotidian action of eavesdropping can 

assume multiple forms, from accidental to psychopathic. 

It is a seemingly harmless and innocent activity – after 

all, it is not punishable by the law. Although it is socially 

unacceptable, human nosiness compels us to find out 

other people’s secrets.

Wolszczak presents the visitors with eavesdropping appa-

ratus: the ear becomes the tool of the “prohibited act,” 

and a glass is an object intensifying the sound of a pri-

vate conversation. Although we are not sure whether we 

will hear anything when we put our ear to the glass, this 

temptation is hard to resist – what if something interest-

ing is going on behind the wall? Petty everyday sins are 

what humans excel in.

NIE PODSłU____ / NO EAVESDROPPING

KAMILA WOLSZCZAK

instalacja / installation, 2015
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DYSKRETNY UROK ZłA /  

DISCRETE CHARm Of THE EVIL

MIRA BOCZNIOWICZ

instalacja / installation, 2015

Na pracę Miry Boczniowicz składają się fotograficzny por-

tret i jego dźwiękowy opis. Nagranie lektora jest komen-

tarzem, dźwiękową notką z oględzin twarzy/ciała/obrazu. 

Obydwie formy są cytatem zaczerpniętym z życia. Po kilku 

latach zdarzenie, które rzeczywiście miało miejsce, stało się 

podstawą do stworzenia dzieła sztuki, w którym połączenie 

obrazu i dźwięku opisuje obrażenia ludzkiego ciała.

Znamiona czynu ujęte zostały w instalację poruszającą 

temat przemocy wobec drugiej osoby, często niesłusznie 

przemilczany. Praca odnosi się do wzorców brutalnego trak-

towania Innego, które są zjawiskiem kulturowym, elemen-

tem społecznego formatowania. To rodzaj sprawowania 

władzy, silna potrzeba podporządkowania i stosowania tre-

sury wobec drugiego człowieka. Praca stawia pytanie, które 

analizował Erich Fromm: „Miłość czy agresja?”.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego za pobicie, w którym naraża
się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo
nastąpienie skutku określonego w art. 156 par. 1 kk /ciężki uszczer-
bek/ lub w art. 157 par. 1 kk /średni uszczerbek/, grozi kara pozba-
wienia wolności do lat 3.

Boczniowicz’s work consists of a photographic portrait and its 

verbal description. The speaker’s voice serves as commentary 

about, or verbal annotation to, the examination of the face/

body/picture. Both forms are a quotation of real-life events. 

Several years after the event actually took place, it became 

the basis for creating an artwork that combines image and 

sound to describe injury to the human body.

The features of the prohibited act were included in an installa-

tion referring to the issue of violence against another human 

being, which is all too often passed over in silence. The work 

makes a reference to the patterns of brutal treatment of the 

Other, which can result from cultural phenomena or be an 

element of social formatting. It is a way of executing power, 

a strong need for subordinating and taming another human 

being. The work poses a question that Erich Fromm analysed: 

“Love or aggression?”.

As stipulated by the Criminal Code, an assault that inflicts on another
person a serious crippling injury, an incurable or prolonged illness, an
illness actually dangerous to life, as described in Article 156 § 1 /grie-
vous bodily harm/ or in Article 157 § 1 /less serious bodily harm/ shall 
be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of up 
to three years.
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Dyscyplina to wiszący na wieszaku męski, skórzany, gruby 

pasek z masywną sprzączką. Instalacja odnosi się do 

problemu, jakim są kary fizyczne, ich roli i stosowania 

w procesie wychowania dzieci oraz do toczącej się dyskusji 

społecznej na ten temat. 

Niegdyś pas wiszący w domu, najczęściej w kuchni albo 

w salonie, był synonimem mocnej, męskiej ręki w rodzinie  

i bezkompromisowych metod wychowania. Był swojego 

rodzaju „straszakiem”, miał przypominać o konsekwencjach 

nieposłuszeństwa, sprzeciwu, a nawet beztroski. Stał się 

również symbolem wyładowywania frustracji i agresji oraz 

nieumiejętności nawiązywania relacji z dziećmi.

Discipline consists of a thick leather man’s belt with a mighty 

buckle hanging on a peg. The installation refers to the prob-

lem of corporal punishment, its role and usefulness in chil-

dren’s upbringing, and the ongoing social discussion about 

this subject. 

A belt hanging in the kitchen or the living room used to be 

synonymous with a man’s heavy hand and uncompromis-

ing child-rearing methods. It served the role of a deterrent, 

reminding the household members of the consequences of 

disobedience, protest, or even carefreeness. It also symbol-

ised giving vent to frustration and aggression, and the inability 

to establish relationships with children.

DYSCYPLINA / DISCIPLINE

EWELINA TuRKOT

obiekt / object, 2015
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W niewielkim pokoiku, na samym końcu ciągu opustoszałych

pomieszczeń, stoi biurko z laptopem, na którego ekranie prze-

czytać można wpis z forum dotyczącego samobójstw. Codzien-

nie w sieci pojawiają się miliony podobnych wpisów, będących

desperackim wołaniem o pomoc. Ukazuje to skalę problemu,

który tak często bywa bagatelizowany.

Praca Joanny Domżalskiej i Liliany Piskorskiej porusza z jednej

strony wątek samobójstwa, przez religię katolicką postrzega-

nego jako jeden z najcięższych grzechów głównych. Z drugiej  

strony zmusza do namysłu nad ogólnym stanem wiedzy spo-

łeczeństwa na temat choroby, jaką jest depresja – trzecia 

największa choroba cywilizacyjna XXI wieku. Czy wiemy, jak 

powinniśmy postępować w przypadku, gdy zachoruje ktoś 

z naszych bliskich? Czy wiemy gdzie szukać pomocy, gdy cho-

roba dotknie nas samych? I czy można odnaleźć remedium 

w bezkresie wirtualnej rzeczywistości, w której chorzy, mogąc 

zachować anonimowość, najczęściej szukają pomocy.

Having passed a number of empty rooms, we reach a desk and

a laptop atop it. On the screen we can read an entry about suicide

taken from an internet forum. Every day, millions of similar entries 

are written all over the world, expressing a desperate call for help. 

This is the real scale of a problem that is played down all too often.

On the one hand, Domżalska and Piskorska’s work concerns 

the issue of suicide, which from the point of view of the Catholic

religion constitutes one of the most serious cardinal sins. On the 

other hand, the piece makes us ponder the social awareness

of depression as an illness – the third most common lifestyle dis-

ease of the 21st century.

Do we know what we should do if a relative suffers from it? Do we

know where to look for help if we are affected by depression? And

is it possible to find a remedy in the limitless virtual reality, which

is where those who suffer from depression turn first because of

the anonymity it offers?

NIE ZABIjAj / THOU SHALT NOT KILL 

JOANNA DOMżALSKA, 

LILIANA PISKORSKA 

instalacja / installation, 2015
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Praca Załamanie jest przeskalowanym zdjęciem dokumentalnym, wykonanym

przez anonimowego autora w Międzygórzu na początku XX wieku. Fotografia uka-

zuje scenę ścinania potężnego drzewa. Sylwetka drwala pozostaje niemal niezau-

ważalna, a cała uwaga patrzącego skupia się na monumentalnej formie drzewa, 

które łamie się pod naporem metodycznej pracy człowieka; sekundy dzielą nas od 

ostatecznego oderwania się podciętej korony od pnia sosny.

Widzimy więc, zamknięte w jednym kadrze, dwa przeciwstawne stany: drzewo

w całej okazałości, a także tylko jego fragment, zredukowaną pozostałość.

W scenie ścinania drzewa obecny jest szczególny dramatyzm. Można go odnieść 

do sytuacji życiowych, w których następuje coś nieodwracalnego, a nam pozostaje 

jedynie zmierzenie się z konsekwencjami takiego zdarzenia.

Collapse is an overscaled documentary picture taken by an anonymous photographer 

in Międzygórze in the early 20th century. It shows a mighty tree being felled. The sil-

houette of the woodcutter is almost unnoticeable and the viewer’s entire attention is 

focused on the monumental tree that is about to collapse as a result of the wood-

cutter’s systematic work. It is just a matter of seconds before the crown of the pine 

becomes detached from the trunk.

Thus the picture encapsulates two contrasting states: the tree in all its splendour, 

and then its fragment, the truncated remains. The scene of felling the tree is full of 

drama. It could be likened to real life situations when something irreversible is about 

to happen, and all we can do is face the consequences.

ZAłAmANIE / COLLAPSE 

ANNA KOŁODZIEJCZYK

obiekt / object, 2014



68

Krata – ażurowe zamknięcie otworu (wejściowego, okien-

nego) lub rodzaj ogrodzenia konkretnej przestrzeni wewnątrz  

lub na zewnątrz budowli. Kraty mają na celu m.in. utrudnie-

nie dostępu osobom niepożądanym. 

W swojej instalacji Przemysław Paliwoda odgradza prze-

strzeń pomieszczenia za pomocą formy ułożonej na kształt 

kraty z tekstów Arystotelesa. Obszar idei, podobnie jak 

solidna krata, może stanowić ograniczenie wyznaczające 

terytorium, po którym ktoś się porusza, lub regulujące, jak 

ten ktoś poruszać się powinien. Praca Paliwody wskazuje 

na pewną dwuznaczność w rozumieniu idei, które z jednej 

strony mogą ograniczać i wyznaczać sztywne ramy myślenia, 

a z drugiej otwierać nowe furtki i umożliwiać rozwój umysłu. 

KRATY / BARS  

PRZEMYSŁAW PALIWODA

instalacja / installation, 2015

Bars are an openwork closing of an opening (doors, windows), 

or constitute a kind of enclosure of a given space inside or 

outside a building. Bars are intended, among other things, 

to prohibit unwanted persons from entry.

Paliwoda in his installation uses a bar-like form consisting 

of Aristotle’s writings to fence off a certain space. The field 

of ideas, just like a mighty bar, can delimit a territory that is 

accessible to an individual, or that regulates how an indi-

vidual moves. Paliwoda’s piece highlights certain ambiguities 

in understanding ideas, which on the one hand restrict one’s 

thinking by imposing tight limitations, and on the other – are 

capable of opening up new options and facilitating mental 

development.
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Aporia oznacza bezradność i trudność.

Metalowa krata, wmontowana we framugę drzwi wiodących do wieży budynku, 

stawia widza przed problemem dwuznaczności „czynów zabronionych” – chroni 

wnętrze, broniąc jednocześnie do niego dostępu. Zabieg „zakratowania” przej-

ścia został celowo przeprowadzony w jednej z najbardziej widowiskowych prze-

strzeni budynku dawnych koszar – w przejściu do obserwacyjnej wieży, z której 

rozciąga się atrakcyjny widok na miasto.

Wprowadza to podział na to, co kuszące, i tego, który jest kuszony. Ten arty-

styczny zabieg służy namysłowi nad ludzkimi zachowaniami w sytuacjach, 

kiedy zostaje przed nami postawiona granica albo przeszkoda.

Aporia means helplessness and difficulty.

Fitting metal bars to the door leading to the barrack tower confronts the viewer 

with the problem of the ambiguity of “prohibited acts” – the bars protect the 

interior by denying access to it. The “barred” passage was chosen on purpose – 

it is located in one of the most attractive parts of the former barracks, leading to 

a watchtower offering a spectacular panorama of the city.

Thus a rift between what is expected of us and what tempts us emerges. 

This artistic move makes us ponder human behaviour in those situations when 

we have to overcome an obstacle or cross a border.

APORIA 

PAWEŁ MARCINEK, 

ALEKSANDRA SZuLIMOWSKA

instalacja / installation, 2015
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W instalacji Crowd control Mariusz Maślanka i Barbara Żłobińska wykorzystują 

barierki „antydemonstracyjne”. Kontrolując przepustowość i przestrzenność 

pomieszczenia, artyści odnoszą się do tematu tłumu i zbiorowości jako zjawisk nie-

bezpiecznych i niepożądanych w świetle prawa. W pracy odzwierciedlone zostaje 

twierdzenie „im więcej bezpieczeństwa, tym mniej wolności”. Ponadto umieszcze-

nie barierek w miejscu niewymagającym tego typu ingerencji jest prześmiewczym 

komentarzem do zasadności, konieczności i sensowności stosowania tego typu 

narzędzi.

In their installation Crowd Control, Maślanka and Żłobińska make use of “anti-demon-

stration” barriers. By controlling the flow of people inside the room, they address the 

notion of a crowd as a dangerous and unwanted phenomenon as perceived by the 

law. The work reflects the conclusion: “the more safety, the less freedom.” Moreover, 

placing the barriers in a place where there is no need for doing so is pointless, and 

thus the work mocks the purposefulness and necessity of using such tools.

CROWD CONTROL

MARIuSZ MAśLANKA, 

BARBARA żŁOBIńSKA

instalacja / installation, 2015
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W filmie Wstęp wzbroniony Jacek Zachodny inicjuje miejską grę – pokonuje róż-

nego rodzaju ogrodzenia, wdzierając się w miejsca, do których wstęp jest utrud-

niony. Przyzwyczajeni do odgradzania i zamykania pewnych przestrzeni miejskich, 

z czasem przestajemy się zastanawiać: Dlaczego ten płot tu stoi? Co ochrania? 

Co zabezpiecza? Co się za nim kryje i jakie byłyby konsekwencje przejścia przez ów 

płot? Tymczasem przejście w poprzek może być wyzwalające. Zachodny proponuje 

działanie na granicy prawa: wędrówkę przez miasto – przegrodzone na wszystkie 

sposoby – i przeniknięcie w jego odcięte zakamarki oraz wyeliminowanie podziału 

na przestrzenie prywatne i publiczne. Jak wyglądałyby ulice, ścieżki i trakty wolne 

od płotów?

In his film titled No Entry, Jacek Zachodny initiates an urban game – by climbing 

over various fences, he reaches places where access is usually denied. Being used 

to fencing off and closing down certain urban spaces, we eventually stop wonder-

ing: why is this fence here? What is it protecting? What is hidden beyond it, and 

what would happen if I got through? Meanwhile, going across it can be liberating. 

Zachodny invites us to participate in an action on the edge of the law – to venture 

through the city, with all its walls and fences, reach the isolated nooks and crannies 

and eliminate the division into private and public spaces. What would the streets and 

pathways look like without all those fences?

WSTęP ZABRONIONY / NO ENTRY

JACEK ZAChODNY

wideo / video, 2015 

współpraca / cooperation: Wojciech Kozłowski 
(Kozioł), Marcin Mierzicki, Wołodymyr Topyj-Wowa
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Gabinet identyfikacji to swoisty atlas typów, rodzajów 

i podrodzajów wąsów męskich oraz wąsików żeńskich wraz 

z krótkimi opisami typów psychologicznych osób posia-

dających dany typ wąsa. Artysta umieszcza pod każdym 

z rysunków procentowy udział policjantów i przestępców 

w grupie posiadaczy danego typu wąsów. Skrupulatnie ana-

lizując rodzaje zarostu i dane statystyczne, Moskowczenko 

tworzy sytuację paranaukową, z pełną powagą prezentując 

odbiorcy wyniki swych badań. Praca nie jest jednak pozba-

wiona drwiny. Gabinet identyfikacji jest humorystyczną 

refleksją nad mechanizmami uprzedzeń, uproszczeń i spo-

łecznych stereotypów oraz niedoskonałością stosowanych 

niegdyś i obecnie metod pracy organów śledczych. 

GABINET IDENTYfIKACjI / IDENTIfICATION OffICE

KAMIL MOSKOWCZENKO

instalacja / installation, 2015

Identification Office is a peculiar atlas of different types, 

sets and subsets of male and female moustache, together 

with short psychological characterisation of people having 

a given type of moustache. Below each drawing, the artist 

indicates the percentage of policemen and criminals boast-

ing a given type of moustache. By meticulously analysing the 

moustaches and the statistical data, Moskowczenko creates 

a parascientific situation, seriously presenting the result of 

his study to the audience. However, the work is not devoid of 

mockery. Identification Office is a humorous reflection on pre- 

judices, simplifications and social stereotypes as well as the 

imperfections of past and present methods of forensic work.
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28 to łączna liczba fryzur dozwolonych w Korei Północnej:  

18 dla kobiet i 10 dla mężczyzn. Praca Martyny Zaradkiewicz 

ukazuje bezsensowność niektórych nakazów i zakazów, 

opierających się jedynie na chęci osiągnięcia totalnej kon-

troli nad obywatelem niemalże w każdej sferze życia.

W naszej rzeczywistości, w której zakaz noszenia fryzury  

odbiegającej od odgórnie ustalonej normy wydaje się 

pomysłem absurdalnym, zdjęcia uśmiechniętych modeli 

w żaden sposób nie budzą przerażenia. Wydają się co naj-

wyżej zabawne. Tymczasem ta pozornie zabawna regulacja 

jest jedynie jednym z wielu przykładów brutalnych prak-

tyk reżymu, który nie tylko nieustannie ingeruje w życie 

codzienne obywateli, lecz także w okrutny sposób narusza 

ludzką godność i wolność.

Twenty-eight is the number of hairstyles allowed in North 

Korea – eighteen for women and ten for men. Zaradkiewicz’s 

project reveals the absurdity of those bans and orders whose 

only aim is to exert total control over the citizens in almost all 

spheres of their lives.

In our reality, in which a ban on certain kinds of haircuts is 

considered ridiculous, photographs of smiling models trigger 

no feeling of trepidation. At most, they seem to be amusing. 

However, this seemingly funny regulation is just one manifes-

tation of the practices used by a brutal regime, which not only 

ceaselessly interferes with the citizens' everyday life but also 

violently trumps human dignity and freedom.

28

MARTYNA ZARADKIEWICZ

kolaż / collage, 2015
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138 000 000

PIOTR KMITA

obiekt / object, 2015

Początkiem wszelkiego rodzaju totalitaryzmów jest spo-

łeczne przyzwolenie. Gdy jednostki uginają się pod presją 

tyranów, prowadzi to do masowego zaślepienia i relatywi-

zacji, zdawałoby się, nienaruszalnych zasad moralnych. 

Mechanizm ten powtarza się od stuleci, czyniąc konse-

kwencją zbrodniczych tyranii kolejne miliony anonimowych, 

w obliczu mijającego czasu, ofiar.

138 000 000 to zestaw pięciu obiektów, które w momen-

cie zmiany perspektywy, oglądane zza wyznaczonej linii, 

odkrywają przed widzem prawdziwe oblicza krwawych 

reżimów.

All totalitarianisms originate from social approval. When 

individuals yield to tyrants, it leads to mass blindness and 

relativisation of seemingly timeless moral principles. This 

mechanism has been repeating itself for centuries, resulting 

in millions of victims of bloody regimes, who become increas-

ingly more anonymous with the lapse of time.

138 000 000 is a set comprising five objects which reveal the 

true face of bloody regimes when viewed from the right per-

spective from behind the line.
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Malarskie kompozycje Piotra Kmity odwzorowują baretki – 

noszone na mundurach symbole odznaczeń wojskowych. 

Układy barw budują historię dokonań dwóch bohaterów 

drugiej wojny światowej: George’a Smitha Pattona i Gieorgija 

Konstantynowicza Żukowa.

Wesołe kolory tych swoistych abstrakcyjnych „portretów” 

kontrastują z pełnym przemocy obrazem wojny, w której  

każde militarne zwycięstwo okupione jest cierpieniami 

zarówno szeregowych żołnierzy, jak i ludności cywilnej.

Paradoksalnie, czyny, których zabrania się w czasie pokoju, 

w czasie wojny są gloryfikowane, a kolorowe sztandary 

i przepych generalskich mundurów to barwna fasada nad-

budowywana na zbrodni i tragedii żołnierzy postawionych 

w sytuacji bez wyjścia.

VAE VICTIS

PIOTR KMITA

olej na płótnie / 

oil on canvas, 2015

Kmita’s colourful compositions-paintings consist of medal 

ribbons – symbols of army distinctions worn on the uniform. 

The arrangement of the colours illustrates the history of the 

exploits of two Second World War heroes: George Smith Patton 

and Georgy Konstantinovich Zhukov.

The cheerful colours of these peculiar abstract “portraits” 

remain in stark contrast to the violent image of the war, in 

which any victory has its price in the suffering of both ordinary 

soldiers and civilians.

Paradoxically, acts that are prohibited in peacetime become 

glorified during a war. Colourful flags and generals’ splendid 

uniforms are but a façade hiding the mass killing of troops 

who find themselves in a dead-end situation.
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STAREGO fURA / OLD mAN’S RIDE

MAKS CIEśLAK 

wideo / video, 2015

Starego fura to filmowa improwizacja. Trzech dorosłych wcieliło się w nie-

letnich, którzy uprowadzają samochód i wyruszają w nocny rajd po mieście.

Zarówno stylistyka filmu, jak i jego treść nawiązują do obrazów, jakie 

w ostatnich latach zalały popularny kanał YouTube – są to filmowe 

dokumentacje „czynów zabronionych” w wykonaniu nieletnich, nagra-

nia, w gruncie rzeczy mało interesujących, aczkolwiek w mniemaniu ich 

autorów, brawurowych akcji. Praca Cieślaka może być odczytywana jako 

komentarz do tematów młodzieńczej potrzeby popisywania się i akcento-

wania własnej nonszalancji oraz coraz bardziej rozpowszechnionej wśród 

młodych ludzi, desperackiej wręcz chęci bycia zauważonym w przepast-

nych czeluściach Internetu.

Old Man’s Ride is a filmic improvisation. Three adults play minors who steal 

a car and race around the city at night.

Both the style of the film and its content make a reference to short films 

that have recently been flooding YouTube – recordings that document teen-

agers enjoying “prohibited acts.” Although they consider these acts to be 

immensely brave, they are in fact of little interest to anyone. Cieślak’s work 

can thus be interpreted as commentary on subjects concerning the teen-

agers’ need to show off and demonstrate their nonchalance as well as the 

increasingly popular, even desperate desire of young people to become vis-

ible in the vastness of the Internet.
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PIONEER x 

MONIKA NOWAK

instalacja wideo / video installation, 2015

Pioneer 10 był pierwszym statkiem kosmicznym w historii, 

który osiągnął drugą prędkość kosmiczną i opuścił Układ 

Słoneczny. Na jego pokładzie umieszczono tabliczkę zawie-

rającą komunikat skierowany do obcych cywilizacji. Naj-

istotniejszą częścią tego komunikatu jest wizerunek kobiety 

i mężczyzny.

W roku, w którym Poczta Stanów Zjednoczonych wydała 

znaczek upamiętniający misję Pioneer 10, chemik Alexander 

Shulgin po raz pierwszy usłyszał o efektach działania sub-

stancji o nazwie MDMA. Kiedy w 1976 roku sonda osiągnęła 

orbitę Saturna, naukowiec spróbował jej po raz pierwszy.

Pomiędzy 1988 a 1989 rokiem w Zjednoczonym Królestwie 

miało miejsce Drugie Lato Miłości. Eksplodowało dzięki 

dwóm czynnikom: muzyce elektronicznej i MDMA. Począt-

kowo tylko euforyczna substancja była nielegalna, jednak 

na mocy ustawy Parlamentu Zjednoczonego Królestwa The 

Criminal Justice and Public Order Act w 1994 roku zdelega-

lizowano też rave’y – taneczne imprezy na wolnym powie-

trzu będące najważniejszą emanacją Drugiego Lata Miłości. 

Zgodnie z definicją zawartą w tej ustawie muzyka elektro-

niczna jest czymś, co całkowicie lub w przeważającej mierze 

charakteryzuje się emisją kolejnych, powtarzających się 

uderzeń.

Jest rok 1998, sobota wieczór. Patryk i Andżelika, lat 19, jadą 

samochodem Volkswagen Golf II na dyskotekę. Radio samo-

chodowe marki Pioneer odtwarza najnowszy miks stworzony 

przez DJ Krisa z klubu Ekwador w Manieczkach. Dzisiejszej 

nocy ta para młodych ludzi, ubranych w białe buty i jasne 

jeansy, dzięki skomplikowanym reakcjom chemicznym 

poleci w kosmos – tak jak kiedyś Pioneer 10.

Pioneer 10 was the first spacecraft to achieve escape veloc-

ity from the Solar System. It carried a plaque with a message 

for intelligent life-forms, which featured the nude figures of 

a human male and female.

The year when the US Postal Service issued a stamp com-

memorating the Pioneer 10 mission, chemist Alexander 

Shulgin first heard about the effects of a substance called 

MDMA. When the probe reached Saturn’s orbit, the scientist 

tried it for the first time.

Between 1988 and 1989, the Second Summer of Love took 

place in the United Kingdom. It exploded due to two factors: 

electronic music and MDMA. At the beginning it was only the 

euphoria-inducing chemical that was illegal but in 1994 the 

Criminal Justice and Public Order Act was passed by the UK 

Parliament that banned the raves – dance parties in the open 

air, which were the most important emanation of the Second 

Summer of Love. The Act defined music as “sounds wholly or 

predominantly characterised by the emission of a succession 

of repetitive beats.” 

On a Saturday night in 1998, Patryk and Andżelika, both aged 

19, are driving a Volkswagen Golf II to a disco. The Pioneer car 

radio is playing the newest compilation of DJ.Kris from the 

Ekwador club in Manieczki. Thanks to complicated chemical 

reactions, the young couple, wearing white shoes and light 

jeans, are about to go into space, just like Pioneer 10 did.

> tekst / text: Monika Nowak
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KETCHUP

MARTYNKA WAWRZYNIAK

wideo, dokumentacja performansu /  
video, performance documentation, 2015

Martynka Wawrzyniak pochodzi z Polski. Od lat mieszka 

i pracuje w Nowym Jorku. W swych pracach często

podejmuje temat idyllicznej krainy dzieciństwa; zastana-

wia się także nad tym, ile z dziecka pozostaje w naturze 

dorosłego człowieka i na odwrót – jak świat dorosłych 

przenika do świata dzieci. W 2009 roku w galerii Envoy 

Enterprises w Nowym Jorku artystka zarejestrowała 

performans pt. Ketchup. Film przypomina scenę egze-

kucji. W stojącą pod ścianą artystkę wymierzane są 

strzały. Sprawcami są dzieci wyposażone w zabawkowe 

pistolety wypełnione ketchupem. Dobiegający spoza 

kadru śmiech sugeruje, że mamy do czynienia jedynie 

z niewinną zabawą. Jednak w miarę upływu czasu widać, 

że w dzieciach kumulują się złe emocje. Ta z pozoru nie-

winna gra zaczyna budzić przerażenie i przywołuje bar-

dzo brutalne skojarzenia. 

Podczas tegorocznej edycji SURVIVALU artystka zdecy-

dowała się powtórzyć tę akcję, zapraszając do „zabawy” 

polskie dzieci. Czy w dobie globalizacji refleksja nad 

tym, że pociąg do okrucieństwa istnieje w każdym 

z nas już od najmłodszych lat, jest niezależna od sze-

rokości geograficznej? Czy jednak z faktu, że polska 

edycja performansu przybrała inny, mniej brutalny 

kształt, można wysnuć wnioski o różnicach w wycho-

waniu, będących konsekwencją odmiennych warunków 

społeczno-ekonomiczno-geograficznych?

Wawrzyniak comes from Poland but she has lived and 

worked in New York for many years. In her practice she 

often addresses the subject of an idyllic land of child-

hood – she ponders how much of the child is left in 

adults, and the other way round, to what extent the adult 

world permeates children’s reality. In 2009, the artist 

recorded her performance titled Ketchup at the New York-

based Envoy Enterprises gallery. The documentary resem-

bles an execution scene. The artist is standing under the 

wall, blindfolded, and she is being shot at. The shoot-

ers are children with toy guns filled with ketchup. Their 

laughter suggests that we witness but an innocent play. 

However, with the lapse of time we see negative emotions 

building up in the children. This seemingly harmless game 

starts to trigger horror and brutal associations. 

During this year’s edition of SURVIVAL, the artist decided 

to reenact the performance and invite Polish children to 

“play.” In an age of globalisation, is the reflection that 

each of us is prone to brutality since early childhood 

independent from the location? Or perhaps the fact that 

the Polish version of the performance took on a less 

brutal form can lead us to conclude that differences in 

upbringing depend on social, economic and geographical 

conditions?
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KĄCIK DZIECIęCY / 

CHILDREN’S PLAYGROUND 

ŁuKASZ GIERLAK, 

KLAuDIA ZAWADA

instalacja / installation, 2015

Dziecięcy obraz rzeczywistości to w powszechnym przekonaniu świat beztroski, sielan-

kowy i pozbawiony niebezpieczeństw. Tymczasem do tego świata mimowolnie przemycane 

są treści niedozwolone. Niewłaściwe czyny dorosłych rejestrowane oczami dziecka mogą 

naruszać jego naturalny rozwój i wyzwalać negatywne emocje. Jednym z obszarów, w któ-

rym owe emocje mogą znajdować ujście, jest dziecięca twórczość plastyczna. W infantyl-

nych, rysunkowo-malarskich formach można niekiedy odnaleźć niepokojące treści.

Instalacja Łukasza Gierlaka i Klaudii Zawady nawiązuje do popularnych kącików dziecię-

cych, które spotykamy w przychodniach lekarskich, bankach czy poczekalniach wielu 

instytucji.

It is generally believed that children see the world as a carefree, idyllic and safe place. How-

ever, prohibited contents are often smuggled into this world. Adults’ inappropriate actions 

seen by children can distort their natural development and trigger negative emotions. One of 

the areas where these emotions may be released is children’s artistic creativity. Sometimes 

the infantile drawings or paintings hide disturbing contents.

Gierlak and Zawada’s installation makes a reference to popular play areas that we sometimes 

see in local clinics, banks or waiting rooms.
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Położone na stole banknoty i monety dają w sumie kwotę 

1000 złotych. Prowokacyjny zabieg, polegający na pozosta-

wieniu bez ochrony znacznej kwoty pieniędzy, wydaje się, 

w myśl zasady „okazja czyni złodzieja”, swoistym testem 

uczciwości dla wszystkich wchodzących do pomieszczenia 

widzów.

Dopełnienie koncepcji artystów stanowi siedząca w głębi 

sali osoba, którą w warunkach muzealnych i galeryjnych 

określa się mianem asystenta wystawy, i której rola spro-

wadza się do pilnowania aktualnej ekspozycji. To żmudne 

zajęcie urozmaicane jest zazwyczaj serią dyskretnych 

czynności, takich jak czytanie książek czy rozwiązywanie 

krzyżówek. Podobnie jak w muzeum, tak i tutaj ochrona spe-

cyficznego obiektu sztuki, którym stały się pieniądze, jest 

nienachalna i rutynowa – wyczuwalne jest jednak napięcie 

obecne pomiędzy osobami przebywającymi w sali.

1000 PLN

KASPER LECNIM, IRMINA RuSICKA

instalacja / installation, 2015

The banknotes and coins lying on the table add up to 

1,000 PLN. The provocative gesture of leaving a considerable 

sum of money without protection becomes, in keeping with 

the saying “opportunity makes a thief”, a peculiar test of hon-

esty for all those entering the room.

The concept is complemented by a person sitting at the back 

of the room, who is called “exhibition assistant” in galleries 

and museums and whose main duty consists of keeping an 

eye on the exhibits. This monotonous activity is often made 

more attractive using a number of discrete actions, such as 

reading books or doing crosswords. As it is the case in muse-

ums, here, too, the supervision of the peculiar artwork is dis-

crete and routine – although one may detect certain tension 

forming between all those who are in the room.
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Dehumanizacja jednostki (a więc jej uprzedmiotowienie, 

pozbawienie cech ludzkich) jest zjawiskiem bardzo  

mocno obecnym we współczesnym świecie – przede 

wszystkim w reklamie i marketingu, bywa także, że w życiu 

codziennym.

Artystka nieprzypadkowo decyduje się na wybór medium, 

jakim jest performans. Jest to bowiem dziedzina, w której 

uprzedmiotowienie ciała artysty jest oczywistą praktyką. 

Zamykając się w ciasnej celi, Martyna Woźnica dehu-

manizuje samą siebie. Stawia się, na równi ze zwierzę-

ciem zamkniętym w klatce, w roli obiektu oglądanego dla 

rozrywki. Praca podejmuje temat popełniania „czynów 

zabronionych” na samym sobie – pyta o to, kiedy uprzed-

miotowienie własnego ciała narusza niebezpieczną granicę. 

Czy współcześnie w ogóle tę granicę dostrzegamy? Gdzie 

ona przebiega? I czy nie stanowi jej samo przyzwolenie na 

uprzedmiotowienie jednostki w niektórych obszarach życia?

DEHUmANIZACjA / DEHUmANISATION  

MARTYNA IZABELA WOźNICA

performans / performance, 2015

Dehumanisation (denial of “humanness” to other people) of

an individual is a phenomenon that is deeply rooted in the

contemporary world – first and foremost in advertising and 

marketing, but also in everyday life.

It is no accident that the artist has taken to performance – 

it is a medium in which treating the artist’s body like an 

object is a commonplace practice. By locking herself up in 

a cramped cell, the artist dehumanises herself and situates 

herself on a par with an animal in a cage that is only watched 

for fun. The work takes up the issue of committing “prohibited 

acts” on oneself – it poses questions concerning the safety 

limits of objectifying one’s body. Are we able to see the exist-

ence of this border nowadays? Where should it be drawn? 

Doesn’t the consent to treat a human being like an object in 

certain spheres of life constitute such a border?
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Grzegorz Łoznikow, artysta kojarzony z szeroko pojętym street artem, swoje 

instalacje umieszcza zwykle w otwartej przestrzeni miasta, stosując niele-

galne praktyki artystyczne. 

W pracy Pareidolia Łoznikow dokonuje czynu podwójnie zabronionego: nie 

dość, że ingeruje w otoczenie w sposób partyzancki, to jeszcze narusza 

kształt miejsca należącego do sfery sacrum – cmentarza. Osoby odwie-

dzające wrocławski Cmentarz Oficerów Radzieckich nie spodziewają 

się zapewne, że dziwaczne kształty w koronach tui mogą być wynikiem 

zamierzonego działania. Będą raczej przypuszczać, że mają do czynie-

nia ze zjawiskiem pareidolii (dopatrywania się kształtów w przypadkowych 

szczegółach).

Łoznikow is an artist associated with street art, who uses illegal artistic prac-

tices to situate his installations in the open city space.

In Pareidolia, Łoznikow commits an act that is prohibited for two reasons: 

firstly, he interferes with the surroundings without authorization, and sec-

ondly – he does so in a cemetery, i.e. a place belonging to the sphere of the 

sacred. Visitors to the Soviet Officers’ Cemetery in Wrocław probably have lit-

tle idea that the weird shapes at the top of the thujas are the result of inten-

tional action. They will in all likelihood conclude that they have fallen prey to 

pareidolia (perceiving patterns in random shapes).

PAREIDOLIA

GRZEGORZ ŁOZNIKOW

fotografie / photographs, 2014
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W centrum obskurnego pomieszczenia budynku dawnych koszar 

umieszczono osobliwy obiekt. Kolumna zbudowana jest z dwustu 

starannie złożonych, wyprasowanych wojskowych chustek. 

Całość tworzy malowniczy obraz usilnej próby wprowadzenia ładu 

w świat pełen chaosu. Autorka projektu tworzy swoistą ilustrację 

mechanizmów kontroli, dyscypliny i władzy.

A peculiar object is situated in the centre of a shabby room inside the 

former barracks. The column is made up from 200 carefully folded 

and ironed army handkerchiefs.

The whole constitutes a picturesque image that gives an impression 

of a determined attempt to introduce order in a world full of chaos. 

The artist creates a peculiar illustration of the mechanisms of control, 

discipline and power.

PLUTON / PLATOON 

MAGDALENA KOTKOWSKA

obiekt / object, 2015
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W swojej twórczości Konrad Juściński, odwołując się 

do pojęcia utopii, stara się zdefiniować „miejsce bez-

pieczne” zarówno w przestrzeni obiektów, jak i za 

pomocą działań performatywnych, rozumianych jako 

specyficzny stan równowagi między tym, co dobre i co 

złe. Przygotowany na SURVIVAL projekt polega na stwo-

rzeniu przestrzennej formy inspirowanej konstrukcją 

prymitywnych pułapek. Tytuł pracy wabi zwiedzającego 

i sugeruje, że znalazł bezpieczne schronienie. Jednak 

ciemna, masywna forma mimowolnie wywołuje poczu-

cie zagrożenia. Czy stając w cieniu monumentalnego 

obiektu, jesteśmy bezpieczni, czy też jest to kolejna 

z pułapek, jakich wiele czyha na nas we współczesnym 

świecie?

Juściński in his practice refers to the notion of utopia in 

order to define a “safe place” using objects as well as 

performance actions perceived as a peculiar state of 

equilibrium between the good and the evil. In his pro-

ject prepared for SURVIVAL, Juściński sets out to create 

a spatial form inspired by the construction of primitive 

traps. The title of the work lures visitors in and makes 

them believe that they have finally found a safe ref-

uge. However, the massive dark form inevitably triggers 

a feeling of threat. Are we truly safe when standing in the 

shadow of the monumental object, or is it yet another trap 

awaiting us in the contemporary world?

mIEjSCE BEZPIECZNE / SAfE PLACE

KONRAD JuśCIńSKI

instalacja / installation, 2015
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W filmie Prezent obserwujemy znanego wrocławskiego artystę, Jerzego 

Kosałkę, który przed komendą policji w Poznaniu umieszcza tabliczkę  

imitującą pamiątkową tablicę wykonaną z piaskowca.

Na tabliczce wykuty jest jednak napis CHWDP – skrót często pojawiający 

się w mieście na skutek chuligańskich wybryków.

Czy zatem akcja artysty jest zwykłym aktem wandalizmu? Czy też dostojna 

forma napisu upoważnia artystę do umieszczania tego rodzaju treści na 

elewacji gmachu użyteczności publicznej?

The film titled Present shows Jerzy Kosałka, a well-known artist from 

Wrocław, mounting a plate resembling a commemorative sandstone plaque 

on the front wall of a police station in Poznań.

However, Kosałka’s plate contains carved letters CHWDP – a vulgar acronym 

that is often spray-painted on city walls by hooligans and translates roughly 

as “all cops are bastards.” 

Should the action be therefore classified as an ordinary act of vandalism? 

Or does the stately form authorise the artist to present such contents on the 

façade of a building belonging to the state? 

PREZENT, Z SERII „GRAffITI 

ExCLUSIVE” / PRESENT, fROm THE 

SERIES “GRAffITI ExCLUSIVE” 

JERZY KOSAŁKA

instalacja wideo / video installation, 2009–2014
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Obraz przypomina czasy dwunastu lat Nocy Europy (1933–1945), kiedy 

naziści dopuścili się niewybaczalnych zbrodni na ludzkości. Myślę, że 

każdy człowiek, który odwiedził obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, 

został zaszczepiony traumami współczucia, złości, pytań, bezradności 

i niezapomnienia. Od tej chwili brzoza uzyskuje znaczenie drzewa-świadka, 

a kolor brunatny wśród innych kolorów jest tym najbardziej zdeprawowa-

nym. Porzucone obrazy zadedykowałem artystom awangardowym, którzy 

stali się ofiarami prześladowań hitlerowskich urzędników, w wielu wypad-

kach kończących się śmiercią. Również heroicznym pasjonatom sztuki – 

muzealnikom, właścicielom galerii i kolekcjonerom, których terror zmusił 

do porzucenia własnych ideałów, skłonił nawet do grabieży. Niewątpliwie 

obraz przedstawia zdarzenie historyczne, które nie powinno mieć miejsca 

powtórnie. Mam nadzieję, że ludzkie doświadczenie okaże się równie silne 

jak mądrość zająca..., i takie wartości jak: patriotyzm, demokracja czy 

sprawiedliwość, nigdy nie staną się hasłami bez znaczenia.

PORZUCONE OBRAZY, Z CYKLU 

„mALARZ, KSIężYC I POLICjA” / 

ABANDONED PICTURES,  

fROm THE SERIES “THE PAINTER, 

THE mOON AND THE POLICE”

ZDZISŁAW NITKA

olej na płótnie / oil on canvas, 2014

The painting triggers memories of the twelve years of the Night of Europe 

(1933-1945), when the Nazis commited unforgivable crimes against human-

ity. I believe that every person who has visited the Auschwitz-Birkenau con-

centration camp experienced the trauma of compassion, anger, questioning, 

helplessness and forgetting. From that moment on, any birch becomes 

a tree-witness, and brown is the most corrupted of all colours. I dedicate 

Abandoned Pictures to all avant-garde artists who became victims of Nazi 

officials, which often resulted in their death. I also dedicate them to heroic art 

lovers, museum workers, gallery owners and collectors who were forced by 

the terror to abandon their ideals, or even to take to plundering. The picture 

undoubtedly shows a historical event that should never happen again. I hope 

that the hare is wise and values such as patriotism, democracy or justice will 

never become empty slogans.

> tekst / text: Zdzisław Nitka
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Jedną z sal koszar policyjnych zdobią dwa 

olejne obrazy z sygnaturą „Władysław Strze-

miński”. Mogłoby się wydawać, że podzi-

wiamy dzieła jednego z najwybitniejszych 

artystów polskiej awangardy lat 20. i 30.  

XX wieku. Tymczasem obrazy zostały 

kupione przed kilku laty przez znaną, polską 

kuratorkę i krytyczkę sztuki na warszawskim 

bazarze Na Kole. Obydwa nawiązują kompo-

zycyjnie i stylistycznie do znajdujących się 

w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi Kompo-

zycji unistycznej 12 z 1932 roku i Kompozycji unistycznej 13 z 1934 roku. Najbar-

dziej interesujące w opinii kupującej było stworzenie przez bazarowego handlarza 

swoistego vacum niedopowiedzenia wokół sprzedawanych obrazów – rodzaju bez-

piecznego dystansu pomiędzy popełnieniem bezprawnego czynu (świadomy obrót 

fałszywymi dziełami sztuki podlega karze) a nadzieją na pomyślny przebieg trans-

akcji i profit finansowy. 

One of the rooms inside the police barracks is decorated with two paintings signed 

“Władysław Strzemiński”. It seems as though we are looking at works by one of the 

greatest artists of the Polish avant-garde of the 1920s and 1930s. In fact, however, 

they were bought a few years ago by a well-known Polish art critic and curator at 

a Warsaw open-air market Na Kole. The pieces refer in their style and composition to 

Unistic Composition 12 from 1932 and Unistic Composition 13 from 1934, both in the 

collection of the Museum of Art in Łódź. In the buyer’s opinion, the most interesting 

aspect of the situation was the seller’s attempt to create a certain vacuum of what 

was unsaid about the paintings being sold – a kind of safe distance between com-

mitting an illegal act (conscious selling of fake artworks is punishable) and counting 

on the successful outcome of the transaction and financial profit. 

fALSY / fAKES

RYSZARD GÓRECKI 

olej na płótnie / oil on canvas, 2015
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SPOWIEDź NIEmOżLIWA / ImPOSSIBLE CONfESSION

JAKuB SŁOMKOWSKI 

instalacja audio / audio installation, 2015

Nagrania, będące zapisem wypowiedzi kilku dorosłych osób, dotyczą tego, co 

w swoim życiu uznali oni za czyn krzywdzący ich samych lub innych ludzi. Wszyst-

kie wypowiedzi pod względem formalnym mają ten sam status, odmienny nato-

miast jest status społeczny wypowiadających się, ponieważ część z nich to osoby 

odsiadujące wyroki w więzieniu. W ten sposób równorzędnie funkcjonują wypo-

wiedzi ludzi, którzy zadali cierpienie sobie i innym – z jednej strony tych, którzy 

pozostają na wolności, z drugiej osadzonych za udowodnione przewiny. Wszystkie 

wyznania płyną zza zamkniętych drzwi, które symbolizują wyparcie.

A recording of several adults contains their descriptions of acts they considered 

harmful to themselves or other people. With respect to the form, all the utterances 

have the same status; however, the speakers’ social status does differ – some of 

them are free while others are serving their time in prison. In this way, equal rights 

have been granted to the narratives of those who inflicted suffering, irrespective of 

whether they are at large or not. We hear all the confessions from behind a closed 

door, which may symbolise detachment.
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Tytułowe 066/AŚ/’94 to numer inwentarzowy stołu znajdu-

jącego się w poczekalni dla osób odwiedzających zatrzy-

manych w Areszcie Śledczym w Toruniu. Powierzchnia stołu 

w całości pokryta jest wyrytymi napisami, znakami czy 

hasłami wykonanymi zarówno przez więźniów, jak i odwie-

dzające ich osoby.

Toruński areszt to jedyny w Polsce budynek więzienny 

w kształcie rotundy. Ten swoisty panoptykon, popular-

nie nazywany „beczką”, mieści się w samym sercu zabyt-

kowej starówki. Areszt przeznaczony jest dla mężczyzn 

zatrzymanych tymczasowo oraz skazanych: młodocianych, 

odbywających karę po raz pierwszy oraz recydywistów 

penitencjarnych. 

Ryte podpisy znajdujące się na stołach, ławkach, drze-

wach, murach są manifestacją wolności, obecności, mówią 

o potrzebie bycia istotnym i zapamiętanym. Drążone od 

1994 roku znaki w szczególny sposób podkreślają despe-

racką potrzebę wyznaczenia swojego obszaru wolności. 

066/Aś /’94

NATALIA WIśNIEWSKA 

współpraca / cooperation: Tytus Szabelski

obiekt / object, 2015

The eponymous 066/AŚ/’94 is the inventory number of 

a table in the waiting room of the Custody Suite in Toruń. 

The entire surface of the table is covered with carved inscrip-

tions, signs and slogans made both by the visitors and 

those on remand. 

The Custody Suite in Toruń is the only penal institution in 

Poland in the shape of a rotunda. This peculiar panopticon, 

commonly known as the “barrel”, is situated in the very centre 

of the historical old town. Its inmates include men remanded 

in custody as well as those sentenced to prison: juvenile 

delinquents, first-time offenders and penitentiary recidivists. 

Carvings and inscriptions on tables, benches, trees and walls 

are a manifestation of freedom and presence, testifying to the 

need of being important and remembered. Here, the signs, 

carved since 1994, are a desperate reminder of a need to 

delimit one’s own area of freedom.
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14’13’’ mINUTES PRIORITY

IvAN MOuDOv

wideo / video, 2005

W akcji artystycznej 14´13´´ minutes priority, zor-

ganizowanej w ramach Schiller Festival w Weima-

rze, Ivan Moudov z grupą znajomych wjeżdża 

samochodami na rondo. Korzystając ze swojego 

prawa do pierwszeństwa, utrudniają wjazd innym 

i blokują tym samym ruch drogowy. O ile ta sama 

akcja Ivana Moudova przeprowadzona w rodzi-

mej Bułgarii trwała godzinę, o tyle w Niemczech 

performans zostaje przerwany przez policję po 

14 minutach i 13 sekundach.

Ivan Moudov opiera swoją twórczość przede 

wszystkim na działaniach wywrotowych, subwer-

sywnych. Jego artystyczne akcje mają na celu 

zaburzenie systemu i wywrócenie do góry nogami 

ustalonego porządku. Za sprawą jego prac 

w świat pozornego ładu wkrada się chaos. „Czyny 

zabronione” w wykonaniu Moudova mają charak-

ter prześmiewczy, są drwiną z panującego sys-

temu. Artysta stawia też pytanie o to, w którym 

momencie, korzystając z przysługującego nam 

prawa, dopuszczamy się jego nadużycia i przekra-

czamy jego granice.

In his artistic action 14´13´´ Minutes Priority, organ-

ised as part of the Schiller Festival in Weimar, 

Moudov with a group of friends drove around 

a roundabout. Using their right of way, they made 

it impossible for other drivers to enter the rounda-

bout and thus brought traffic to a standstill. While 

Mouldov’s action in his home country of Bulgaria 

lasted an hour, its German version was stopped by 

the police after 14 minutes and 13 seconds.

Moudov bases his practice mostly on subversive 

actions, which are intended to distort the order 

and turn the pre-defined system upside down. 

His works smuggle chaos into a seemingly orderly 

world. Moudov’s “prohibited acts” are supposed 

to mock the existing system. The artist wants to 

know at what moment exercising our rightful laws 

becomes malpractice.
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Głośniej to praca interaktywna, reagująca na krzyk odbiorcy. 

Pod wpływem zwiększania poziomu głośności chmura 

punktów unosi się w górę ekranu, formując zarysy liter. 

Odpowiednio głośny i długi krzyk utrzymuje chmurę na 

maksymalnej wysokości. Przewlekły i nieprzerwany dźwięk 

pozwala na formowanie się kolejnych liter składających się 

na całość ukrytego komunikatu. 

Instalację można odczytywać dwojako: z jednej strony praca 

traktuje o kruchym prawie jednostki do nieskrępowanych 

zachowań (np. krzyku), rozumianych jako swoboda wyraża-

nia siebie, jednak niewskazanych w przestrzeni publicznej. 

Korzystanie z tego prawa staje się wykroczeniem, gdy łamie 

ono granicę ustalonego porządku publicznego. Z drugiej 

strony praca przypomina o naturalnej potrzebie człowieka 

do wyładowywania negatywnych pokładów emocji, złości 

i frustracji, które skrywane przez dłuższy czas mogą osta-

tecznie prowadzić jednostkę do załamania psychicznego 

i agresywnych zachowań.

GłOśNIEj / LOUDER

ADAM ABEL 

instalacja multimedialna / 
multimedia installation, 2015

Louder is an interactive work that reacts to the recipient’s 

shout. The louder the scream, the higher the cloud of pixels 

goes up on the screen, forming an outline of letters. If the 

scream is loud and long enough, the cloud will remain at 

maximum height. Only a very long and ceaseless scream will 

result in the emergence of the hidden message.

The installation can be interpreted in two ways: on the one 

hand, it refers to the fragile individual right to exhibit unhin-

dered behaviour (e.g. scream), perceived as a freedom of self-

expression. It is inadvisable in the public space because it 

violates the existing public order. On the other hand, the piece 

emphasises the natural human need to give vent to negative 

emotions, anger and frustration. If they are suppressed for an 

extended period of time, they might lead an individual to nerv-

ous breakdown or other aggressive behaviours.
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PRZESTRZEń RZECZY ZABRONIONYCH / 

SPACE Of PROHIBITED THINGS 

ŁuKASZ GIERLAK, KLAuDIA ZAWADA

instalacja / installation, 2015

Niewielka przestrzeń wypełniona jest po brzegi znakami 

zakazu. Przez natłok i multiplikację dobrze nam znanych 

symboli dochodzi do spotęgowania ilości ograniczeń, jakie 

obowiązują w danym pomieszczeniu. Odbiorca zostaje uwi-

kłany w gęstą sieć zakazów, trafia do swego rodzaju pułapki, 

w której niemal wszystko okazuje się zabronione. Praca 

zwraca uwagę widza na ogrom przepisów, norm i ograni-

czeń, jakie pojawiają się w naszym codziennym otoczeniu, 

w gąszczu których niełatwo się odnaleźć. Podświadomie 

wypieramy część z nich. Okazuje się wtedy, że niezmiernie 

łatwo o nieświadome popełnienie wykroczenia.

A small space is filled up with prohibitory sings. Due to the 

overwhelming multiplication of the familiar symbols, the 

number of bans in force in this room reaches absurd levels. 

The recipient becomes trapped in a network of prohibitions so 

dense that almost everything turns out to be illegal. The work 

emphasises the multitude of laws, norms and limitations that 

are applicable to our surroundings, which may easily lead to 

getting lost. We subconsciously fend some of them off. As 

a result, it is very easy to commit an offence without know-

ing it.
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PREKARIUSZE WSZYSTKICH KRAjóW 

łĄCZCIE SIę! / PRECARIOUS WORKERS  

Of THE WORLD, UNITE!

ALEKA POLIS

wideo / video, 2015

Słowo prekariat jest neologizmem powstałym z połączenia 

słów precarious i proletariat. Prekariat jest pojęciem coraz 

częściej pojawiającym się w debacie publicznej. Zatrud-

nienie na tak zwanych śmieciowych umowach, a co za tym 

idzie niestabilność i niepewność, to problem wielu Polaków, 

nie tylko tych pracujących w branży artystycznej.

Aleka Polis, znana z działań w obszarze miejskiej party-

zantki, w swoim najnowszym projekcie, jako przedstawi-

cielka prekariuszy, przeprowadza na ulicach Warszawy 

jednodniową akcję: rozkleja nielegalnie plakaty z hasłem 

„Prekariuszki wszystkich krajów łączcie się!”, nawiązują-

cym do słynnego zawołania z Manifestu komunistycznego 

Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Czy połączenie sił preka-

riatu pomoże rozwiązać problem zbyt „elastycznych” form 

zatrudnienia? Raz jeszcze pada zasadnicze pytanie: czy 

sztuka zaangażowana społecznie może mieć realny wpływ 

na rzeczywistość?

The Polish word “prekariat” is a neologism formed by blend-

ing the words “precarious” and “proletariat”. This term is used 

increasingly often in the public debate. Working on the basis 

of the so-called junk contracts, and the resulting instabil-

ity and uncertainty, is a problem that affects many Poles, not 

only those in the art industry.

Known for her urban guerilla actions, Aleka Polis in her newest 

project declares herself to be a representative of precarious 

workers and carries out a one-day action in Warsaw, where 

she illegally pastes posters reading “Precarious Workers of the 

World, Unite!”, thus making a reference to Karl Marx and Frie-

drich Engels’ famous call from The Communist Manifesto. Can 

unification of the precarious workers solve their problem of 

excessively “flexible” forms of employment? Yet again, a cru-

cial question emerges here: is socially engaged art capable of 

exerting effective influence on reality?
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NIE móWIę NIKOmU O łUCZNICZCE /  

I KEEP QUIET ABOUT THE ARCHER

MONIKA KONIECZNA

performans / performance, 2015

W performansie Nie mówię nikomu o łuczniczce artystka porusza wątki 

osobiste: „Łuczniczka powraca do mnie z lat mojego dzieciństwa, kiedy 

to u dziadka na wsi, w białym stroju gimnastyczki, w sobie tylko wiadomym 

celu konstruowałam łuk z patyka i sznurka i, nie zważając na niewygodę, 

hasałam na bosaka przepasana własnoręcznie wykonaną bronią”.

Artystka, ubrana w strój przypominający ten z dzieciństwa, wykonuje 

strzały do tarczy typu „francuz”, na której widnieje ciemny kontur męskiej 

postaci z charakterystycznym znakiem paragrafu na piersi; mężczyzna 

strzela z pistoletu. Pod tarczą widnieje podpis: PRAWO NIE ZAJMUJE 

SIĘ TYM, CO MORALNE. Jest to kolejne nawiązanie do prywatnej historii 

artystki: „Zdanie to padło z ust pani sędzi, prowadzącej sprawę, w której 

uczestniczyłam. Zapadło mi w pamięci i wywołało oburzenie, gdyż przypo-

mniało mi proces w Norymberdze, w którym zbrodniarze wojenni tłumaczyli 

się, że przecież działali zgodnie z prawem”.

W swoim performansie Monika Konieczna podejmuje zatem temat głę-

boko zakorzeniony w ludzkim doświadczeniu: konieczności samoobrony 

w zetknięciu z niedoskonałością prawa, jego wynaturzeniem, względnością, 

a także, nierzadko, z jego abstrakcyjnym, nieludzkim wymiarem.

In the performance I Keep Quiet About the Archer, the artist draws upon 

personal threads: “The archer is my childhood memory. I used to visit my 

grandfather in the country and, wearing white gymnastics clothing, for some 

unknown reason I made a bow from a stick and a string. Not caring about 

comfort, I would run around barefoot with my handmade weapon dangling on 

my back.” 

Attired in a way resembling her childhood outfit, the artist shoots at a silhou-

ette target showing a dark outline of a shooting man, with a section mark on 

his chest. Below there is an inscription: THE LAW DOES NOT DEAL WITH WHAT 

IS MORAL. This sentence is another reference to the artist’s private story:  

“It was uttered by a judge who was hearing a case I was involved in. It became 

embedded in my memory and caused my indignation because it reminded 

me of the Nuremberg trials, in which the criminals justified their actions by 

saying that they acted in conformity with the law.”

In her performance, Konieczna takes up both the subject of the deeply-rooted 

need of individuals to fight and self-defend themselves when confronted with 

a weak, warped and relative law, or its abstract and unhuman dimension, 

which is often the case.
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U ofiar przemocy, które doświadczyły cyklicznych objawów stresu 

pourazowego, uruchamia się zwykle pewien szczególny proces. 

Takie osoby zaczynają myśleć, że bycie ofiarą przemocy jest ich nie-

uchronnym przeznaczeniem do końca życia. Obwiniają się i odma-

wiają sobie podstawowych praw ludzkich, przestają oczekiwać 

poprawy swojej sytuacji. Tracą nadzieję i poczucie godności.

Przy stole widzimy dwie postaci, które nieustająco wypowiadają

na zmianę słowo „przepraszam”. Performerzy, Aleksandra Kozioł 

i Suavas Lewy, poprzez ciągłe powtarzanie „magicznego” wyrazu 

wcielają się w rolę ofiary, odwzorowując stan bezzasadnego poczu-

cia winy. Jednocześnie, poprzez moc wypowiadanego słowa, wpły-

wają oczyszczająco na miejsce, w którym dochodziło do aktów 

przemocy.

In victims of violence, who have experienced recurring symptoms of 

posttraumatic stress disorder, a peculiar process is usually triggered. 

These people begin to think that falling victim to violence is their 

inescapable destiny until their dying day. It leads to self-accusation 

and self-denial of basic human rights. The victims do not expect any 

change for the better, lose hope and any sense of dignity.

We see two people sitting at a table and constantly saying the phrase

“I’m sorry” in turns. By ceaseless repetition of the “magic” formula,

the performers seem to assume the role of the victim and reproduce

their unjustified feeling of guilt. At the same time, by uttering the 

powerful phrase, they purify the site where violent acts occurred.

PRZEPRASZAm / I’m SORRY

ALEKSANDRA KOZIOŁ, SuAvAS LEWY

performans / performance, 2015



96

BEZ TYTUłU / UNTITLED

ADAM MARTYNIAK

obiekt / object, 2015

Nadprodukcja, nadmierna konsumpcja i obrastanie w przedmioty, cechujące tak zwany 

zachodni świat, znajdują swój finał na milionach wysypisk, które nie nadążają z utyliza-

cją zdegradowanych dóbr. Przedmioty zawarte w obiekcie Adama Martyniaka znalezione 

zostały na terenach wodonośnych we Wrocławiu, gdzie trafiły ukradkiem – jako zużyte 

i zbyteczne. Autor przewrotnie przywrócił je człowiekowi, oddając mu to, czego ten bezre-

fleksyjnie się pozbył. Obiekt można więc potraktować jako zobrazowany wyrzut sumienia, 

„lustro“ odbijające dziki pejzaż wytworów współczesnej cywilizacji.

Overproduction, overconsumption and excessive gathering of things, which characterises the 

so-called Western world, inevitably leads to millions of dumpsites which hardly manage to 

utilise the degraded goods. The items used in Martyniak’s object were found in water-bearing 

areas in Wrocław, where they had been secretly dumped due to their uselessness. Now the 

artist has returned them to people. Therefore, the object may be treated as a depiction of 

pangs of conscience, a “mirror” that reflects the wild landscape of what the contemporary 

civilisation churns out.
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OBIEKT / OBjECT

MIChAŁ MEJNARTOWICZ

instalacja / installation, 2015

Rzeźba odwzorowuje schody prowadzące do piwnicy jednej 

z wrocławskich willi. W oryginale stopni jest dwanaście – 

każde kolejne trzy wykonane są z innego materiału: betonu, 

ceramiki, drewna i metalu. Przekrój ten odnosi się do wizu-

alnego ciężaru poszczególnych stopni. Obiekt, stworzony 

pierwotnie jako część rzeźbiarskiego cyklu zatytułowanego 

Toniewrocław, podczas Przeglądu Sztuki SURVIVAL funk-

cjonuje samodzielnie, budując komentarz do charakteru 

i kondycji budynku dawnych koszar. Zapadające się stopnie 

rzeźbiarskich schodów pozostają w bezpośredniej relacji 

ze śladami uszkodzeń tkanki budynku po niemal stuletniej 

eksploatacji. Dodatkowo rzeźba umiejscowiona została na 

końcu ślepego korytarza, symbolizując wszelkiego rodzaju 

patowe sytuacje, wyrażone w takich sformułowaniach jak 

„droga donikąd” czy „sytuacja bez wyjścia”.

The sculpture shows stairs leading to the basement of a villa 

in Wrocław. The original stairs have 12 steps, and each three 

subsequent steps are made of a different material: con-

crete, ceramics, wood and metal, which refers to the visual 

“weight” of individual steps. Initially created as part of a series 

of sculptures titled Toniewrocław, the object functions in its 

own right during the Review, providing a commentary on the 

character and state of the former barracks. The steps of the 

sculpture have caved in, which corresponds with the visible 

damage to the tissue of the edifice after almost 100 years 

of exploitation. Moreover, the sculpture is located at the end 

of a blind corridor, symbolising all the deadlocks of life as 

expressed by phrases such as “a road to nowhere” or “a dead-

end situation.”
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SPACER Z PSEm / WALKING THE DOG

MAJA WOLIńSKA

instalacja wideo / video installation, 2015

Spacer z psem to podróż przez kolejne odsłony pełnej sym-

boliki relacji pies – człowiek. Rekonstrukcja obrazu więzi, 

zależności i władzy. Zapis ukrytych gestów. Pies – zwierzę  

ucieleśniające ideę bezwarunkowego przywiązania, pies – 

narzędzie egzekucji władzy, pies – symbol prestiżu, siły, 

kosztowny gadżet, emocjonalna proteza, designerski 

projekt.

Nagradzanie i karanie stanowi fundament w tej relacji 

modelowania, szkolenia i tresury. Autonomia jest stanem 

nietolerowanym. Ucieczka – czynem zakazanym. Pies bez-

domny, niekontrolowany stanowi niepożądany odpad. Pies 

to zwierzę na wiecznej służbie, zobligowane przez nie-

ustanny psi obowiązek.

Walking the Dog is a journey across the subsequent stages 

of the symbolic relationship between a dog and a human 

being. A reconstruction of the bond, submission and power. 

A registration of hidden gestures. A dog – an animal that 

encapsulates the idea of unconditional attachment; a tool of 

executing power by the authorities; a symbol of prestige and 

strength; a costly gadget; a surrogate for emotions; a design-

er’s project.

Praising and punishing are the foundations of this relationship 

based on modelling, training and taming. Autonomy is intoler-

able. Escape is out of the question. A stray and uncontrolled 

dog becomes unwanted waste. A dog is an animal in constant 

service, driven by its bounden duty.
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Ustawa z dnia 11 kwietnia 1990 roku, likwidująca Główny 
Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk – oficjalnie zno-
sząca cenzurę w Polsce – weszła w życie 6 czerwca 1990 
roku1. Jak jednak zauważył Jakub Dąbrowski, autor książki 
o cenzurze w wolnej Polsce, nowej demokratycznej władzy 
nie spieszyło się ze zmianami: dopiero po pół roku funkcjo-
nowania nowy rząd zaczął w ogóle dyskutować nad prze-
pisami, a co gorsza, treść pierwszego projektu była wręcz 
skandaliczna, gdyż sankcjonowała działania prewencyjne. 
Autor publikacji Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku sko-
mentował ten fakt smutną, choć trafioną diagnozą: „okres 
komunizmu zniekształcił społeczne wyobrażenia o prawi-
dłowo funkcjonującym systemie komunikacji społecznej”2. 
Celność tej diagnozy nie ogranicza się niestety do czasów 
transformacji, jak dobitnie wskazuje już sam tytuł obszer-
nej, dwutomowej książki Dąbrowskiego. 

Wystawa-działanie Cenzura na cenzurowanym, po-
dobnie jak wspomniana książka, odnosi się do cenzury 
„artystycznej” w wolnej Polsce. W kilku przypadkach po-
wracamy do słynnych dzieł omówionych w publikacji, prac 
wielokrotnie opisywanych i analizowanych na łamach me-
diów. Jednak postanawiając przyjrzeć się bliżej dziełom 
z Wrocławia, czynimy również swoisty appendix do publi-
kacji Dąbrowskiego. Pomijając wzmiankowanego tam wro-
cławskiego artystę Krzysztofa Wałaszka, projekt objął prace 
albo zbyt świeże, albo po prostu zbyt zmarginalizowane na 
scenie ogólnopolskiej, by trafiły do wspomnianej publikacji. 

W projekcie Cenzura na cenzurowanym biorą udział 
studentki historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 
uczestniczki seminarium magisterskiego (Iga Farnholz, 
Magdalena Niziołek) i doktorskiego (Małgorzata Micuła 
oraz gościnnie – Ewelina Jarosz z Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu). Ich rola wykracza poza wcielenie 
się w wyuczony zawód historyczek sztuki: nie tylko zdecy-
dowały się na stworzenie własnych filmów komentujących 
całą sytuację, lecz także wystąpiły w performansie na żywo, 

1 Jakub Dąbrowski, Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku, t. 2: Artyści, 
sztuka, polityka, Fundacja Kultura Miejsca, Warszawa 2014, s. 131.

2 Tamże, s. 132.

Cenzura na cenzurowanym / Censorship in the Public Eye

Ewelina Jarosz, Małgorzata Micuła, Iga Farnholz, Magdalena Niziołek 
artyści / artists: David Černý, Peter Fuss, The Krasnals, Tomasz Opania, Liliana Piskorska  
i / and Martyna Tokarska, Wojciech Pukocz, Piotr Uklański, Krzysztof Wałaszek, Alina Żemojdzin
kurator / curator: Anna Markowska
tekst / text: Anna Markowska

The Act on the Liquidation of the Main Office for the Control of 

Publications and Events of 11 April, 1990, which officially put 

an end to censorship in Poland, came into force on 6 June, 

1990.1 However, as Jakub Dąbrowski, the author of a book 

on censorship in the free Poland, noticed, the new authori-

ties were slow to implement the changes: the new govern-

ment began the discussion about amending the regulations 

when it had been functioning for six months already; to 

make things even worse, the first draft of the Act was noth-

ing short of scandalous because it sanctioned preventive 

actions. In his book titled Cenzura w sztuce polskiej po 1989 

roku [Censorship in Polish Art after 1989], Dąbrowski shared 

an observation that was both sad and accurate: “the period 

of communism distorted the society’s idea of a well-func-

tioning system of social communication.”2 Unfortunately, the 

relevance of this diagnosis was not exclusively limited to the 

tumultuous times of the political transformation, as the very 

title of Dąbrowski’s two-volume book suggests.

Just like the abovementioned book, the exhibition-ac-

tion Censorship in the Public Eye referred to “artistic” censor-

ship in the free Poland. In some cases, we revisited famous 

works represented in Dąbrowski’s book and described ex-

tensively in media reports. But we also decided to cast 

a closer look at works by Wrocław-based artists, thus adding 

a peculiar appendix to the book. Notwithstanding Krzysztof 

Wałaszek, an artist from Wrocław mentioned by Dąbrowski, 

our project included works that were either too recent or 

too marginal on the national scene to earn a mention in the 

publication.

The Censorship in the Public Eye project relied on art 

history students of Wrocław University, who were working 

towards their MA (Iga Farnholz, Magdalena Niziołek) or PhD 

degrees (Małgorzata Micuła and, making a guest appear-

ance, Ewelina Jarosz of the Adam Mickiewicz University in 

Poznań). Their role far exceeded what art historians usually 

1 Jakub Dąbrowski, Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku [Censorship in 
Polish Art after 1989], v. 2: Artyści, sztuka, polityka [Artists, Art, Politics], 
Fundacja Kultura Miejsca, Warsaw, 2014, p. 131.

2  ibid., p. 132.
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z aktywnym udziałem publiczności. Taka partycypacja 
w Przeglądzie, w którym uczestnicy to zazwyczaj artyści, 
a historycy sztuki to stojący po drugiej stronie festiwalo-
wej machiny niewidoczni kuratorzy, organizatorzy, komen-
tatorzy czy producenci, nie tylko narusza twardy podział na 
praktyków i teoretyków, lecz także zachęca młode huma-
nistki do wymyślania i realizowania istotnej roli w społe-
czeństwie. Czy faktycznie humaniści nie są nam potrzebni, 
jak można by sądzić po bieżących koncepcjach rozwoju 
naszego kraju? Projekt Cenzura na cenzurowanym wska-
zuje, że młode humanistki przygotowane są do rozmów na 
żywo z odbiorcami sztuki, gotowe nie tylko naświetlać różne 
aspekty współczesnej sztuki, lecz także być katalizatorem 
radykalnych sądów, wskazując na bogactwo polskiej trady-
cji, również tej dotyczącej tolerancji. To dzięki humanistom 
możemy w ogóle marzyć o wskrzeszeniu idei złotego wieku 
w Polsce. Dlatego nie wstydzimy się określić tego celu jako 
punktu trajektorii, po której się poruszamy. Kto, jak nie my; 
gdzie, jak nie tu; kiedy, jak nie teraz! 

Projekt Cenzura na cenzurowanym przyjął formę 
biura-adwokatury sztuki następujących artystów: Davida 
Černý’ego, Petera Fussa, Tomasza Opani, Wojciecha Puko-
cza, Piotra Uklańskiego, Aliny Żemojdzin oraz duetu Liliana 
Piskorska i Martyna Tokarska. Wybór tych, a nie innych ar-
tystów oraz dzieł jest autonomiczną decyzją występujących 
w projekcie dyskutantek/adwokatek sztuki/performerek. 
Poprzedzony został długim namysłem, w którym obok 
oceny etycznej, liczył się także osąd estetyczny: wybrane 
dzieła po prosto trafiają do wrażliwości ich promotorek. To, 
co publiczne, staje się osobiste, a dzieła sztuki stają się 
faktami z życia. Historyk sztuki zyskuje tym samym pokusę 
by działać nie tylko jako romantyczno-patetyczny „anioł 
zmartwychwstania” zmarginalizowanych dzieł (czasami 
sława kwestionowanych prac jest przecież wprost propor-
cjonalna do brutalności cenzury), lecz także jako gościnny 
gospodarz (gościnna gospodyni) wspólnej przestrzeni. To, 
że dziełom i artystom założono teczki z obfitą dokumenta-
cją konkretnych przypadków, należy oczywiście tłumaczyć 
badawczą skrupulatnością, wypracowaną w akademic-
kiej praktyce. Forma jest jednak również jak najbardziej 

do: not only did they make their own films to comment on 

the whole situation, but they also appeared in a live perfor-

mance, with the active participation of the audience. In this 

way they distorted the rigid division of roles usually assigned 

to the participants of the Review – artists-practitioners on 

the one side, and art historians-theoreticians on the other, 

invisible side, working as curators, organisers, commenta-

tors or producers. Moreover, the young humanists were pro-

vided with a stimulus to invent and perform a significant role 

in the society. Is it therefore really true that we can do without 

humanists, as evidenced by the most recent conceptions of 

Poland’s development? Our project seemed to suggest that 

the young humanists are well-prepared to enter into a live 

dialogue with art recipients, ready not only to highlight vari-

ous aspects of contemporary art but to serve as catalysts 

for radical judgements, reminding us of the richness of Pol-

ish tradition, including the tradition of tolerance. It is thanks 

to humanists that we can even dream of reviving the idea of 

a golden age in Poland. For this reason, we will not shy away 

from declaring this to be the ultimate aim of the trajectory 

we are on. Who if not us; where if not here; when if not now! 

The Censorship in the Public Eye project assumed the 

form of an advocate’s office for the following artists: David 

Černý, Peter Fuss, Tomasz Opania, Wojciech Pukocz, Piotr 

Uklański, Alina Żemojdzin, and the artist duo Liliana Piskor-

ska and Martyna Tokarska. Selecting these artists and their 

works was an autonomous decision of the discussants/art 

advocates/performers participating in the project. It had 

been preceded by much consideration that included ethical 

as well as aesthetic evaluation of the selected works – they 

simply resonated with their endorsers’ sensitivity. The public 

became personal, and the artworks turned into facts of life. 

Consequently, an art historian could be tempted to act not 

just as a romantic and solemn “angel of resurrection” of mar-

ginalised artworks (at times, the renown of questioned works 

is directly proportional to the brutality of censorship) but also 

as a hospitable host (or hostess) of a shared space. Naturally, 

the fact that the artists and their works had files bursting with 

extensive documentation of concrete cases on them could 

only be explained by scrupulous research conducted to meet 
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subwersywna: służyć ma bowiem obronie i wręcz antycen-
zorskiej kontrofensywie. Orędowniczki i defensorki sztuki 
zakładają wszak jedynie przezroczyste teczki, zawsze do 
wglądu i weryfikacji przez odwiedzających. To rodzaj wy-
wrotowej propagandy i sabotażu niektórych instytucjonal-
nych zwyczajów służących szantażowi i dyfamacji. Dzięki 
życzliwości artystów przestrzeń wymiany myśli i dyskusji, 
w której występują Ewelina Jarosz, Małgorzata Micuła, Iga 
Farnholz, Magdalena Niziołek, wzbogacona została o ory-
ginalne dzieła sztuki: Trenera osobistego Tomasza Opani, 
dmuchany quasi-krzyż Bez tytułu Wojciecha Pukocza oraz 
prace Krzysztofa Wałaszka Taniej już nie będzie i Orzeł może 
zabić. W biurze adwokatury sztuki będzie można ponadto 
zobaczyć dwa filmy Eweliny Jarosz, które powstały specjal-
nie z myślą o 13. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL: Ozna-
czona, odgrodzona, żeby nie można było tam wejść oraz 
Ryby i dzieci głosu nie mają. 

Widz zwiedzający 13. SURVIVAL w przestrzeni Cenzury 
na cenzurowanym znajdzie oryginalne dzieła sztuki, doku-
mentację recepcji i cenzorskich zapędów urzędników, rze-
czową wymianę myśli i gorącą dyskusję. Znajdzie biuro, 
galerię i świetlicoklub w jednym. Jednym z celów jest 
sproblematyzowanie samej kwestii tłumaczenia dzieł wi-
zualnych na język werbalny, namawianie na samodzielne 
przypatrzenie się wieloznaczności dzieła i zawieszenie wiary 
w autorytet cenzora. Obrazy namawiają do wolności. 

W ćwierćwiecze zniesienia cenzury wiemy na pewno: 
demokratyczne zdobycze to nie tylko owoc światłych ustaw. 
To nie jednokrotność decyzji ustawodawcy, ale ustawiczne 
potwierdzenie wolności słowa w codziennej praktyce oka-
zuje się bowiem kluczowe. Dzisiaj humanistki z Uniwersy-
tetu Wrocławskiego bronią artystów; jutro jako prekariuszki 
same będą prawdopodobnie potrzebować wsparcia. Cen-
zura i prawa człowieka to dwie strony tej samej monety. 

every academic standard. The form, however, was naturally 

as subversive as can be: it was intended for protection and 

anti-censorship counterstrike. After all, the advocates and 

defenders of art only had transparent files on the works, 

which could be inspected and verified by the visitors at any 

time. It was a kind of subversive propaganda and sabotage 

of certain institutional customs used for blackmail and defa-

mation. Thanks to the generosity of the artists, the space for 

discussion and exchange of thoughts where Ewelina Jarosz, 

Małgorzata Micuła, Iga Farnholz and Magdalena Niziołek 

defended art and its creators was supplemented with the 

originals of the works that triggered various controversies: 

Tomasz Opania’s Personal Coach, Wojciech Pukocz’s Untitled 

inflatable quasi-cross, pieces by Krzysztof Wałaszek – As 

Cheap as it Gets and The Eagle Can Kill. Moreover, two films 

by Ewelina Jarosz, made especially for the 13th edition of the 

SURVIVAL Art Review, were screened in the office: Marked, 

Fenced off, So That You Can’t Enter It and Children and Fish 

Have No Voice.

Visitors to SURVIVAL’s Censorship in the Public Eye 

could find a gallery of the artworks subject to vetting com-

plete with an impressive archive documenting their recep-

tion and officials’ attempts to censor them; there was also 

room for matter-of-fact exchanges of thoughts and heated 

discussions. It was an office, a gallery and a community club 

all in one. One of the aims was to problematise the very is-

sue of translating artworks into a verbal language in order to 

encourage the viewers to independently look at the multiple 

meanings of given pieces and question the belief in the cen-

sor’s authority. The images spoke for freedom.

A quarter of a century after censorship in Poland was 

officially removed, we know one thing for certain: demo-

cratic gains are the results of more than just enlightened 

legal acts. Of key importance is not a single decision of the 

lawmakers but constant testimony to freedom of speech in 

everyday practice. Today it is the humanists of Wrocław Uni-

versity who defended artists; tomorrow, as precarious work-

ers, they will probably need support. Censorship and human 

rights are two sides of the same coin.
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Anna Markowska – historyk i krytyk sztuki, profesor Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Autorka licznych publikacji na temat sztuki współ-

czesnej, m.in.: Definiowanie sztuki – objaśnianie świata. O poj-

mowaniu sztuki w PRL-u (Katowice 2003), Komedia sublimacji. 

Granica współczesności a etos realności w sztuce amerykańskiej 

(Warszawa 2010), Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku 

(Toruń 2012). 

Anna Markowska, Professor of Wrocław University, is an art his-

torian and critic. She has written numerous publications on con-

temporary art, including Definiowanie sztuki – objaśnianie świata. 

O pojmowaniu sztuki w PRL-u [Defining Art – Explaining the World: 

on the Perception of Art in the People’s Republic of Poland] (Kato-

wice, 2003); Komedia sublimacji. Granica współczesności a etos 

realności w sztuce amerykańskiej [Sublime Comedy. The Bounda-

ries of Contemporariness and the Ethos of Reality in American Art]

(Warsaw 2010); Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku 

[Two Turning Points. Polish Art after 1955 and 1989] (Toruń 2012).

BEZ TYTUłU / UNTITLED

WOJCIECh PuKOCZ



TRENER OSOBISTY / PERSONAL COACH

TOMASZ OPANIA

TANIEj jUż NIE BęDZIE / AS CHEAP AS IT GETS

KRZYSZTOf WAŁASZEK



ORZEł mOżE ZABIć / 

THE EAGLE CAN KILL

KRZYSZTOf WAŁASZEK
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Rozszerzone techniki działań dźwiękowych.
„Czyny zabronione” w perspektywie audialnej

Radek Sirko

Czyn nigdy jest nie tylko gestem, lecz także zachowaniem intencjonalnym, które po-
ciąga za sobą skutki prawne. Czyn ma charakter performatywny, jaki performatywom 
nadał Richard Schechner, odnosząc się do języka: performatyw tworzy rzeczywistość, 
zaklina ją, nie służy komunikacji czy ekspresji, lecz kreacji właśnie. Czyn nie rozgrywa 
się w próżni, każdorazowo uaktywnia system relacji, w które został uwikłany. Nie może 
być obojętny, w czyn wpisany jest zamiar, powoływanie nowej rzeczywistości i ustosun-
kowywanie się do zastanej.

„Czyn zabroniony” ma charakter bezprawny, to gest w pewnym sensie transgre-
syjny, z pewnością wykluczony. Jest kontestacyjny, ponieważ zakłada niezgodę na to, 
co normatywne, i opór wobec tego. Współcześnie niełatwo odpowiedzieć na pytanie, 
czym jest normatywne w kontekście dźwięku i kto ustala tego czegoś granice. Gdyby 
brać pod uwagę preferencje większościowe, prawdopodobnie byłaby to popularna mu-
zyka tonalna.

Każda norma tworzy swoją antytezę, swojego Innego, przyzwolenie zaś na jedno 
zakłada zakazanie drugiego. Akt muzycznej kreacji jest ograniczony przez szereg dy-
rektyw dotyczących współzależności tempa, rytmu, tonacji, metrum, struktury, dyna-
miki, instrumentarium i wielu innych czynników. W historii dźwięku pojawiło się wiele 
zjawisk, które podkreślały dychotomię zakazanego i dozwolonego: od trytonów w śre-
dniowieczu (wymiar religijny), przez po stokroć przepracowany teoretycznie noise (wy-
miar estetyczny), preparowanie instrumentów i circuit bending (wymiar metodologiczny, 
antytechniczny, o ile przez technikę rozumieć wykorzystywanie urządzenia w sposób 
zamierzony przez producenta), niszczenie płyt lub dystrybuowanie ich bez opakowania 
(wymiar antykonsumpcjonistyczny), do programowania dźwięku na poziomie algorytmu 
i muzyki generatywnej (wymiar transhumanistyczno-moralny) czy też regulacji dotyczą-
cych hałasu w przestrzeniach publicznych (wymiar społeczny). Szczególnie wrażliwe na 
przesuwanie granic dozwolonego wydawały się środowiska odbiorców tak zwanej muzyki 
poważnej, co obrazuje choćby zjawisko classical music riot.

Konceptualne podejście do Akustycznego i czynienie z niego podmiotu sztuki 
może urzeczywistniać się na wiele sposobów, co potwierdzili artyści dźwiękowi podczas 
13. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL we Wrocławiu. W ramach kuratorowanej przez 
Daniela Brożka sceny dźwiękowej zaprezentowane zostały cztery instalacje audialne. 
Jakub i Matej Frankowie, Paweł Romańczuk, Robert Piotrowicz i Paweł Kulczyński stwo-
rzyli prace, które odnosiły się do czterech awangardowych koncepcji dźwiękowych: 
„teatru instrumentalnego” Mauricia Kagela, „rzeźby dźwiękowej” Harry’ego Bertoi, „ilu-
zji scenicznej” Luigiego Nona i „studium percepcji dźwięku” Petera Ablingera. Każdy 
z awangardowych kompozytorów podejmował inną próbę wydostania się z konwencjo-
nalnej sytuacji muzycznej: kierując się w stronę teatru, designu, opery i samego aktu 
słuchania. Prace polskich i czeskich artystów nie tylko reinterpretowały i uzupełniały 
koncepty twórców starszego pokolenia, lecz także odważnie odchodziły od nich celem 
budowania autorskich narracji i wpisania się w idiom site specific.
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Extended sound action techniques: 
“prohibited acts” from an audio perspective

An act is never a mere gesture – it is an intentional action which entails legal conse-

quences. An act has distinct performative character, as Richard Schechner described 

it with reference to language: performatives create the reality and enchant it; their pur-

pose is to create rather than to communicate or convey expressions. An act does not oc-

cur in vacuum, it invariably triggers a system of relations within which it is entangled. It is 

never random and always intentional, leading to the creation of a new reality and taking 

a stance on the existing one.

A “prohibited act” is an unlawful act; it is a transgressive gesture of a kind, unac-

ceptable beyond any doubt. It is a gesture of protest against and resistance to all that 

which is normative. It is no easy task today to address the question of normativity in the 

context of sound and establish who sets the boundaries. If we were to take into account 

the preferences of the majority, the answer would probably indicate popular tonal music.

Each norm has its antithesis, its Otherness. Embracing one thing entails a ban on 

others. The act of creation in music is limited by a number of directives concerning the 

mutual interdependencies of the tempo, rhythm, tone, metre, structure, dynamics, in-

struments and many other factors. There have been many phenomena in the history of 

sound which emphasised the dichotomy of what is allowed and prohibited – from tritones 

in the Middle Ages (religious dimension), noise, which has been subject to hundreds of 

theoretical analyses (aesthetic dimension), prepared instruments and circuit bending 

(methodological and anti-technical dimension, provided we define technique as a way of 

using a device in a way that was intended by its producer), destroying records or distribut-

ing them without packaging (anti-consumerist dimension) to programming sound at the 

level of the algorithm and generative music (transhumanist and moral dimensions) and 

the regulations concerning the acceptable intensity of sound in public places (social di-

mension). The recipients of the so-called classical music seem to have been particularly 

sensitive to any shifts in the definition of what is acceptable, as exemplified by the phe-

nomenon of “classical music riot.”

The conceptual approach to the Acoustic and turning it into a subject of art may 

manifest itself in many different ways, which was confirmed by sound artists during the 

13th edition of the SURVIVAL Art Review in Wrocław. As part of the Sound Art Forum, curated 

by Daniel Brożek, four sound installations were presented. Jakub and Matej Frank, Paweł 

Romańczuk, Robert Piotrowicz, and Paweł Kulczyński made works that drew upon four 

avant-garde sound conceptions: Mauricio Kagel’s “instrumental theatre”, Harry Bertoia’s 

“sound sculpture”, Luigi Nono’s “stage illusions”, and Peter Ablinger’s “sound perception 

study.” Each of these avant-garde composers made a different attempt to break free from 

the conventional state of affairs in music by venturing towards theatre, design, the opera, 

and the very act of listening. The works by the Polish and Czech artists not only reinter-

preted and complemented the concepts developed by their predecessors, but marked 

a courageous departure from them in favour of weaving original site-specific narratives. 
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Na umieszczoną w korytarzu parteru Koszar Oddziałów Prewencji Policji pracę Air 
Conditions: na pionowe struny i poziome organy czeskich artystów Mateja i Jakuba Fran-
ków składało się kilkadziesiąt dwumetrowych, pionowych drutów. Przymocowane z jed-
nej strony do podłogi, a z drugiej do kanałów wentylacyjnych struny składały się na serię 
zapraszających do trącania przepierzeń. Długi na kilkadziesiąt metrów korytarz pełnił 
rolę instrumentu, ogromnej harfy, na której widzowie mogli grać, pociągając za druty. 
Te ostatnie wydawały dźwięki o różnej wysokości, w zależności od naprężenia. Kanały 
wentylacyjne zamieniły się w pudła rezonansowe, do których artyści podpinali mikrofony 
kontaktowe w trakcie towarzyszącego instalacji performansu muzycznego. Muzycy nie-
jako stali się aktorami, przechadzającymi się wśród publiki, szarpiącymi struny różnymi 
obiektami, bądź generującymi dodatkowe sygnały za pomocą syntezatora. 

W teatrze instrumentalnym Mauricia Kagela grze bliżej do teatralnego odzwiercie-
dlania, enactment, niż do akustycznej egzemplifikacji nut; na pierwszy plan wysuwa się 
tu aspekt performatywny. W swoim performansie Frankowie dokonywali arbitralnych de-
cyzji – szarpanie kolejnych strun przestawało być gestem stricte muzycznym, tekstem 
zaś nie była kompozycja, lecz charakter jej wykonania, czyli to, co zazwyczaj stanowi 
jedynie semantykę dźwięku, jego paratekst. Podobnie jak w teatrze Kagela słuchacz 
stawał się uczestnikiem, a akt słuchania przestawał być bierny, tak praca Franków – 
zarówno performans, jak i sam obiekt – zachęcała do aktywnego współuczestnictwa, 
a gabaryty „instrumentu” sugerowały kolektywny sposób jego użytkowania.

Warunki (stany? kondycje?) powietrzne (gra słowna z pojęciem air conditioner, 
oznaczającym klimatyzator) braci Franków eksplorowały zagadnienie dźwięku w kon-
tekście jego przestrzenności i namacalności. „Czynem zabronionym”, który artyści pod-
dali pod rozwagę, była wariacja na temat tak zwanego zburzenia czwartej ściany: w tym 
wypadku było to zaproszenie widza do wnętrza instrumentu.

Instalacja Pawła Romańczuka – zatytułowana przewrotnie Ależ proszę, Harry – 
miała dużo bardziej intymny i minimalistyczny charakter niż pozostałe prace sceny 
dźwiękowej. Składała się z podwieszonych na drutach kilkudziesięciu metalowych krąż-
ków różnej wielkości, które były wprawiane w ruch poprzez otwieranie drzwi. Krążki ude-
rzały o siebie z różną siłą, tworząc chmurę przyjemnych, dzwonkopodobnych dźwięków. 
Wydobywające się z poruszonej rzeźby tony i składowe harmoniczne, jak również samo 
jej umiejscowienie sugerowały sytuację znalezienia się pod prysznicem dźwięków.

Punktem wyjścia dla Romańczuka były audialne obiekty Harry’ego Bertoi, których 
amerykański artysta stworzył ponad dziewięćdziesiąt. Bertoia zajmował się konstruowa-
niem rzeźb dźwiękowych, był również projektantem nowoczesnych mebli. Wprowadzone 
w ruch tonals – jak nazywał swoje zbudowane z pionowych drutów lub metalowych płyt 
obiekty Bertoia – tworzyły specyficzne, nieprzewidywalne środowiska dźwiękowe, so-
nambienty. Praca Romańczuka – który sam jest konstruktorem instrumentów – nie była 
jednak próbą zmierzenia się z niejednokrotnie monumentalnymi rzeźbami Bertoi; była 
jednocześnie nawiązaniem, jak i zabawą z twórczością projektanta.

Istota instalacji Romańczuka sprowadzała się do pojedynczego, newralgicznego 
momentu – otwierania drzwi. Wchodzenie do pokoju inicjowało drganie metalowych 
krążków i stwarzało tło dźwiękowe dla prozaicznej czynności, niczym alarm oznajmia-
jący wejście w przestrzeń instalacji. Efekt był nieco schizofoniczny, oczekiwane brzmie-
nie zastępował deszcz mikrotonów, a odbiorca znajdował się przez sekundę w sytuacji 
niezrozumiałej, jakby w niezidentyfikowanej chorobie, która fałszuje brzmienie przed-
miotów. Niezbyt dozwolony czyn Romańczuka – igranie z oczekiwaniem odbiorcy, jed-
norazowe oszukanie i zaskoczenie go – zmuszało do zastanowienia się nad kwestią 
jednostkowego, subiektywnego doświadczenia dźwięku.
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Matej and Jakub Frank’s work Air Conditions: for Vertical Strings and Horizontal Or-

gans, which was situated in a corridor on the ground floor of the Riot Police barracks, con-

sisted of several dozens of two-metre long vertical strings. Attached to the floor on one 

end and to ventilation ducts on the other, the strings resembled a series of partitions that 

invited the passers-by to strike them. The long corridor fulfilled the role of an instrument, 

a gigantic harp that the visitors could play by pulling on the strings and producing sounds 

of varying height, depending on the stress. The ventilation ducts became sound boxes 

with contact microphones attached to them. During the musical performance, the Czech 

artists became actors strolling among the audience, pulling on the strings with various 

objects or generating additional signals using a synthesizer. 

As stipulated by Mauricio Kagel’s idea of the instrumental theatre, playing is situ-

ated closer to enactment than acoustic exemplification of notes; what comes to the fore 

is the performative aspect. The Franks made some arbitrary decisions in their perfor-

mance so that striking the subsequent strings ceased to be a strictly musical gesture, 

whereas the text consisted not of the composition itself, but of the way it was performed, 

i.e. that which usually constitutes the semantics of sound, or its paratext. Just like in 

Kagel’s theatre, the listener became a participant and the act of listening was no longer 

passive. The Franks’ work – both the performance and the object – encouraged the listen-

ers to actively participate, to collectively use the huge “instrument.”

The Frank brothers’ Air Conditions (a pun on the phrase “air conditioner”; “condi-

tions” could also be understood as states or circumstances) explored the notion of sound 

in the context of its spatial and tangible character. The “prohibited act” that the artists re-

flected upon was a variation on the shattering of the so-called fourth wall; in this case, it 

was the invitation of the listener to venture inside the instrument.

The character of Paweł Romańczuk’s installation, perversely titled Go Ahead, Harry, 

was much more intimate and minimalist than the other works making up the Sound Art 

Forum. It comprised several dozen metal discs of varying sizes hanging on strings, which 

were set in motion when the door opened. The discs hit each other with different force 

and produced a cloud of pleasant, jingling sounds. The tones and other harmonic compo-

nents emerging from the moving sculpture, as well as its very positioning, triggered a feel-

ing of being showered in sounds.

Romańczuk’s starting point was more than 90 sounding objects made by Harry 

Bertoia. The Italian-American artist produced sound sculptures and designed modern 

furniture. His “tonals”, which was Bertoia’s term for his objects built from vertical strings 

or metal discs, created peculiarly unpredictable “sonambients” when set in motion. How-

ever, Romańczuk, who is a constructor of instruments, did not set out to compete with 

Bertoia’s monumental sculptures; instead, he made a playful reference to his predeces-

sor’s oeuvre.

The crux of Romańczuk’s installation boiled down to one key moment – opening the 

door. Entering the room made the metal discs vibrate, which constituted a sonic back-

ground to this prosaic activity, just like an alarm sounding off when somebody entered the 

installation space. The effect was somewhat schizophrenic – a shower of microtones re-

placed the expected sound so that for a second the recipient ended up in an incompre-

hensible situation, as if suffering from an unknown disease that warps the sound objects 

make. Romańczuk’s rather inappropriate act – toying with the recipients’ expectations, 

cheating and surprising them – made us ponder the phenomenon of individual and sub-

jective experiencing of sound.

The third element of the Sound Art Forum was Robert Piotrowicz’s Prometeul IV, 

which to a large extent focused on the mediological aspect. The work consisted of more 
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Trzecią część sceny dźwiękowej stanowiła instalacja Roberta Piotrowicza  
Prometeul IV, która w znacznym stopniu skupiała się na aspekcie mediologicznym. 
Praca składała się z kilkunastu połączonych przewodami głośników i dwóch amplitu-
nerów; artysta skonstruował ją z materiałów dostarczonych przez kuratora. Ustawione 
naprzeciw siebie membrany głośników dynamicznych działały jak mikrofony, zbiera-
jąc sygnały generowane przez siebie nawzajem. Sygnały podawane były następnie do 
wzmacniacza i stamtąd z powrotem na głośniki, przez co praca Piotrowicza stanowiła 
rozwijającą się w czasie, generatywną kompozycję opartą na sprzężeniu zwrotnym.

Akustycznym efektem pracy był przyjemny dron o wielu składowych harmonicz-
nych; na jego brzmienie miało wpływ dużo czynników, jednak przede wszystkim cha-
rakterystyka częstotliwościowa poszczególnych głośników, które należały do urządzeń 
z tak zwanej dolnej półki. Instalacja wytwarzała pole elektromagnetyczne, zaburzane 
przez obecność zwiedzających. Poruszając się wokół Prometeul IV, dało się słyszeć de-
likatne zmiany dźwiękowe, sieć głośników reagowała na odbiorcę, a konstrukcja dzia-
łała jak rozbebeszony theremin.

Punktem wyjścia dla instalacji był Prometeo. Tragedia dell’ascolto Luigiego 
Nona – opera (a właściwie utwór wokalno-instrumentalny), którą autor pozbawił libretta, 
eksponując wyłącznie jej walor dźwiękowy. Prometeusz Nona łączył w sobie wątki histo-
ryczne, cytaty z różnych dzieł i epok, jak również różne gatunki muzyczne. Nono ukazał 
tragiczne oblicze postępu i decydujący wpływ przypadku na los dziejów, Piotrowicz za 
pomocą pętli z głośniczków komputerowych zwrócił uwagę na marginalia postępu tech-
nicznego kultury dźwięku. W Prometeul IV polski artysta ukazał alternatywne zastoso-
wanie przyrządów wyłowionych ze śmietnika mediologii, możliwość innego korzystania 
z przedmiotów, którym ktoś z góry narzucił pojedynczą, wydzieloną funkcję. Przypad-
kowe zestawienie ujawniło inne walory, wypaczyło sens jednego z najbardziej powszech-
nych przetworników elektroakustycznych.

Zarówno muzyk, jak i realizator dźwięku niejednokrotnie spotykają na swojej 
ścieżce edukacyjnej obostrzenia związane z używaniem urządzeń i instrumentów. Za-
kazów wydaje się być więcej niż możliwości, a nad nieodpowiednim doborem natęże-
nia, napięcia, impedancji czy rezystancji wisi widmo spalenia sprzętu. To, co zakazane, 
zostało przełamane przez Piotrowicza, niedozwolone sprzężenie stało się istotą pracy, 
czyn zakazany – wyzwoleniem z dyktatu funkcjonalności. Piotrowicz zamplifikował Nie-
widzialne, „unausznił” tlącą się wokół pracy aurę (by powołać się na termin Waltera Ben-
jamina, którym bardzo inspirował się Luigi Nono).

Ostatnia instalacja – autorstwa Pawła Kulczyńskiego – umieszczona została na 
strychu koszar i w największym stopniu wpisała się w mianownik site specific. Kulczyń-
ski wykorzystał przestrzeń poddasza, jak również kilkunastometrowy słup antenowy 
znajdujący się na dachu. Na instalację składał się skomplikowany system mechani-
zmów, a jego efektem była złożona, czterokanałowa kompozycja, która powstawała 
w czasie rzeczywistym. W wysokim, ciemnym pomieszczeniu artysta przymocował do 
sufitu cztery tuby (na obu końcach wyposażone w głośniki), które zwisały na różnych 
wysokościach – dwie na poziomie wzroku, dwie poza zasięgiem dotyku. Mechanizmem 
sterował syntezator, który uruchamiał elektromagnetyczne młotki uderzające w antenę. 
Maszt anteny drgał w wyniku uderzeń, poruszał się również pod wpływem wiatru i zbierał 
sygnały radiowe. Do naciągów masztu przymocowane zostały mikrofony kontaktowe, 
które zamieniały drgania w dźwięk i na powrót sterowały syntezatorem. Całość stano-
wiła skomplikowany, samonapędzający się organizm.

Tytuł pracy – Enhanced Listening Techniques, rozszerzone techniki słucha-
nia – przywodził na myśl z jednej strony metody tortur stosowane przez CIA (Enhanced 
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than a dozen connected loudspeakers and two AV receivers, which had been provided 

to the artist by the curator. The diaphragms of the dynamic loudspeakers faced each 

other and functioned like microphones, picking up signals generated by other speakers. 

The signals were then fed to the amplifier and back to the loudspeakers; consequently, 

Piotrowicz’s work became a generative composition that was based on feedback and de-

veloped with time.

The acoustic effect of the work assumed the form of a pleasant drone with multi-

ple harmonic constituents. The sound was influenced by many factors, first and foremost 

among them being the frequency of individual, inexpensive loudspeakers. The installation 

produced a magnetic field that was distorted by the presence of visitors. It was thus pos-

sible to hear subtle changes of sound when walking around Prometeul IV – the network 

of loudspeakers reacted to the recipient, and the entire construction worked like a disem-

boweled theremin. 

The point of departure for Piotrowicz’s installation was Luigi Nono’s Prometeo.  

Tragedia dell’ascolto – an opera (or, to be more precise, a vocal-instrumental piece) whose 

libretto was not included by the composer, emphasising exclusively its sonic aspect. 

Nono’s Prometeo combined historical threads, quotations from various works and times, 

and different music genres. Nono revealed the tragic face of progress and the decisive 

role of chance in the course of history, while Piotrowicz used looped computer loudspeak-

ers to emphasise the marginalia to the technological advancement of sound culture. In 

his Prometeul IV, the Polish artist showed alternative uses of objects found among the 

rubbish of mediology and a possibility of endowing objects with a novel function, different 

from the originally intended one. The random juxtaposition unveiled new qualities and dis-

torted the raison d’être of these common electroacoustic processors.

Both musicians and audio engineers often stumble across restrictions concern-

ing the proper use of devices and instruments. It may seem that there are more pro-

hibitions than possibilities, and any incorrect setting of stress, voltage, impedance or 

resistance carries the risk of blowing the equipment. These prohibitions were overcome 

by Piotrowicz, the unacceptable feedback became the crux of the work, the “prohibited 

act” turned into liberation from the dictate of functionality. Piotrowicz amplified the Invis-

ible and sonified the aura of the work, to quote Walter Benjamin’s term which inspired Luigi 

Nono so much. 

The last installation, made by Paweł Kulczyński, was located in the attic of the 

barracks and most fully corresponded with the site-specific character of the venue. 

Kulczyński made use of the attic and the ten-metre aerial mast on the roof. His instal-

lation consisted of a complicated system of mechanisms which produced a complex, 

four-channel composition in real time. The artist attached four tubes (with loudspeak-

ers on both ends) to the ceiling of the dark and high room, which were suspended at dif-

ferent heights – two at eye level, two beyond the reach of visitors. The mechanism was 

controlled by a synthesizer that activated electromagnetic hammers hitting the mast. As 

a result, the mast vibrated; it was also moved by the wind and received radio signals. Con-

tact microphones were attached to the guyropes, which transformed the vibration into 

sound and also controlled the synthesizer. The whole constituted a complicated, self-

propelled mechanism.

The title of the work, Enhanced Listening Techniques, brought to mind tortures 

used by the CIA (“Enhanced Interrogation Techniques”, which included bombardment 

with sounds); on the other hand, it triggered associations with phenomena such as Gene 

Youngblood’s “expanded cinema” (Youngblood was one of the first artists to consider 

video as an art form, which broadened the spectrum of its perception). The reception of 



112

Interrogation Techniques, w skład których wchodziły również tortury dźwiękowe), 
a z drugiej takie zjawiska jak expanded cinema Gene’a Youngblooda (który jako jeden 
z pierwszych podjął się próby uczynienia z filmu medium sztuki, rozszerzenia spektrum 
jego percepcji). Odbiór generatywnej kompozycji Kulczyńskiego miał w sobie pewną 
nadbudowę, wychodził poza standardowe doświadczenie muzyczne, zbliżając artystę 
do eksperymentatorów eksplorujących zagadnienie spatial music. 

Merytorycznym odniesieniem Enhanced Listening Techniques były tezy Petera 
Ablingera dotyczące emancypacji dźwięku. Dla austriackiego kompozytora najistot-
niejszym elementem sytuacji dźwiękowej były relacje ze odbiorcą, a nie same obiekty. 
Jednocześnie przedmiotem jego prac nie był słuchacz, lecz sam proces słuchania. 
To słuchanie stanowiło istotę utworu, a zadaniem odbiorcy była interpretacja: słyszenie 
zamieniało się w tworzenie. Ablinger był zwolennikiem czystego doświadczenia muzycz-
nego, wyzwolenia od jarzma obrazu. W ciemnej przestrzeni strychu Kulczyński natural-
nie wyostrzył zmysł słuchu odbiorcy i zostawił pole dla wyobraźni.

Artysta stworzył immersyjne środowisko, w którym poprowadził narrację niemal 
wyłącznie za pomocą medium dźwięku. Strych stał się jednocześnie żywym, wydają-
cym odgłosy organizmem, jak i tajemniczą przestrzenią pełną dźwiękowych skarbów. 
Chodzenie po strychu, składowisku światów wyobrażonych, przypominało przyjemność 
z czasów młodości. Zakazany strych, na którym obowiązkowo straszy, w którym urucho-
mione zostały mechanizmy, których działania nie potrafimy w pełni zrozumieć.

Podobnie jak Ablinger, Kulczyński wyeksponował aspekt percepcyjny, zakwestio-
nował rytuały towarzyszące standardowemu odbiorowi dźwięku. W Enhanced Listen-
ing Techniques ważniejszą od samego obiektu była relacja słuchacza do przestrzeni, 
możliwość kształtowania własnego doświadczenia słuchowego. Obcując z tubami dało 
się zaobserwować jednocześnie zjawiska kierunkowości dźwięku i stereofoniczności: 
poprzez chodzenie dookoła lub obracanie głośnikową tubą jak śmigłem. W tej drugiej 
sytuacji miało się wrażenie, jakby dźwięk wschodził i zachodził horyzontalnie, jedno-
cześnie znikając w jednym i pojawiając się w drugim uchu. Z drugiej strony niepewność 
wytrzymałości konstrukcji sugerowała, że być może kręcenie głośnikami samo w sobie 
jest „czynem zabronionym”.

Taktyki idące w poprzek, praktyki marginalne, dekonstrukcyjne, kwestionujące 
konsensualne podejście do obiegów i kontekstów dźwięku – czyli „czyny zabronione” – 
poszerzają zakres dyskursu muzycznego. Bracia Frankowie, Romańczuk, Piotrowicz 
i Kulczyński ukazali możliwość wydostania się z muzycznego impasu, z powtarzalnej 
sytuacji słuchania ustrukturyzowanych w czasie nut i szumów. Podczas uczestnictwa 
w występie lub podczas przesłuchiwania albumu, czyli najczęstszych dwóch sytuacji 
„biernego” obcowania z tym, co słuchowe. Artyści dźwięku zaproszeni na SURVIVAL za-
inscenizowali specyficzne sytuacje, w których dźwięk wychodził poza swój naturalny ha-
bitat – klasyczny tor audio – i stawał się zjawiskiem o wyższym stopniu abstrakcyjności.
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Kulczyński’s generative music had a certain superstructure exceeding the standard mu-

sic experience, which brought the artist closer to experiments exploring the phenomenon 

of “spatial music.”

The theoretical point of reference for Enhanced Listening Techniques was Peter 

Ablinger’s theses on the emancipation of sound. According to the Austrian composer, of 

paramount importance in a sound situation are the relations with the recipient and not 

the objects themselves. Ablinger in his works focused on the very process of listening and 

not the listener. Listening was the crux of his pieces, and the listener’s task was its inter-

pretation; listening turned into creation. Ablinger believed in pure musical experience that 

brought liberation from the burden of the visual. Kulczyński used the dark space of the 

attic to naturally sharpen the recipient’s senses and leave enough room for imagination. 

He succeeded in creating an immersive environment where narration was woven almost 

solely by means of sound. Thus the attic simultaneously became a living organism that 

produced its own sounds and a mysterious space full of sonic treasures. Venturing into 

the attic, this repository of imagined worlds, brought memories of pleasurable moments 

from childhood, of forbidden haunted attics where secret mechanisms operated, whose 

functioning would forever be unfathomable to us.

Following in Albinger’s footsteps, Kulczyński emphasised the perceptive aspect 

and questioned the rituals which usually accompany the standard reception of sound. In 

Enhanced Listening Techniques, the importance of establishing a relationship with the 

listener and shaping one’s own sonic experience was far more important than the object 

itself. By manipulating the tubes, one could simultaneously observe the phenomenon of 

sound directionality and stereophony when walking in circles or rotating the tube as if it 

was a propeller. In the latter situation, one was under an impression that sound rose and 

set horizontally, vanishing in one ear only to appear in the other. On the other hand, lack 

of certainty about the durability of the construction made one think that perhaps rotating 

the tubes was a “prohibited act” in itself.

Strategies running athwart conventional assumptions, marginal practices that de-

construct or question the consensual approach to the circulation and contexts of sound – 

“prohibited acts,” that is – broaden the range of musical discourse. The Frank brothers, 

Romańczuk, Piotrowicz and Kulczyński succeeded in showing that it is possible to break 

the deadlock in music, to escape the situation of listening to chronologically arranged 

notes and sounds making up a performance or a record, which are two most common 

instances of “passive” reception of the aural. The artists invited to SURVIVAL staged 

concrete situations in which sound abandoned its natural habitat – the classic audio 

track – and became a more abstract phenomenon.
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W ramach działań sceny dźwiękowej 13. edycji Przeglądu 
Sztuki SURVIVAL analizowano zjawiska „czynów zabronio-
nych” w twórczości związanej z materią dźwiękową. Linia 
tematyczna prac była wyznaczona przez zagadnienia po-
staw i praktyk twórczych względem pojęć: granice gatun-
kowe oraz prymat postępu twórczego. Wstęp do działań 
stanowił zbiór tekstów bazujących na historii XX-wiecznych 
awangard odnoszących się do koncepcji muzyki scenicznej 
jako historii kolejnych prób stworzenia nowych paradygma-
tów – „rzeźby dźwiękowej” Harry’ego Bertoi, „iluzji scenicz-
nej” Luigiego Nona, „teatru instrumentalnego” Mauricia 
Kagela i „studium percepcji dźwięku” Petera Ablingera. 
W cyklu czterech instalacji dźwiękowych każde z tych pojęć 
zostało poddane analizie i próbie znalezienia ram i granic 
pozwalających wyznaczyć alternatywne drogi rozwoju my-
śli muzycznej.

Punktem wyjścia stała się rzeźba dźwiękowa przy-
gotowana z okazji obchodów stulecia urodzin Harry’ego 
Bertoi. Proces tworzenia rzeźby zwracał uwagę na feno-
men twórczości Bertoi polegający na zastosowaniu my-
ślenia projektowego do praktyki poszukiwań dźwiękowych. 
Jest to szczególnie istotne w dobie powszechnej cyfryzacji 
i standaryzacji technologii reprodukcji dźwięku. Intereso-
wało nas nie tylko oddanie fenomenu twórczości Bertoi, lecz 
także skonfrontowanie jej z dyskusyjną innowacyjnością 
współczesnej myśli dźwiękowej wynikającej z powszechnej 
cyfryzacji i standaryzacji technik przetwarzania dźwięku. 
Zaproszeni artyści odeszli od dominujących w dyskursie 
muzyki eksperymentalnej koncepcji obiektów dźwiękowych 
Pierre’a Schaeffera i słuchania akuzmatycznego w stronę 
fizyczności dźwięku, związku jego faktury i charakterystyki 
akustycznej z przedmiotem instrumentu.

Daniel Brożek – music critic (cantiilluminati.blogspot.com, 

Glissando, Notes na 6 tygodni, Ruch Muzyczny, Rita Baum, Fluid, 

EMD, ArtPapier.com, Diapazon.pl, Radio Sitka), curator (Canti 

Illuminati Festival, SURVIVAL Sound Art Forum, G23 gallery), 

dj (sonoristic acoustic plunderer).

The Sound Art Forum actions focused on the analysis of “pro-

hibited acts” in art connected with sound practices. The sub-

ject of the works was determined by creative approaches 

and attitudes to notions such as the limits of genres and the 

primacy of creative advancement. The introduction to the 

actions was provided by a collection of texts based on the 

history of the 20th-century avant-gardes and pertaining to 

the concept of concert music arranged as subsequent at-

tempts at shaping new paradigms – Harry Bertoia’s “sound 

sculpture”, Luigi Nono’s “stage illusions”, Mauricio Kagel’s 

“instrumental theatre”, and Peter Ablinger’s “sound percep-

tion study.” In a series of four sound installations, each of 

these notions was subject to analysis in order to identify the 

boundaries enabling us to outline the alternative paths of 

music thought development.

The sound sculpture prepared to mark the 100th an-

niversary of Henry Bertoia’s birth was the starting point. The 

process of making the sculpture emphasised the unique-

ness of Bertoia’s practice stemming from applying project 

thinking to sound experiments. It is all the more important 

in an age of ubiquitous digitalisation and standardisation of 

sound reproduction techniques. What interests us is not only 

giving testimony to the phenomenon of Bertoia’s practice but 

also confronting it with the questionable innovativeness of 

contemporary ideas about sound, resulting from the stand-

ardised digital techniques of sound processing. The invited 

artists depart from Pierre Schaeffer’s concepts of sound 

objects and acousmatic listening, which dominate the dis-

course on experimental music, in favour of the physicality of 

sound and the connections between its texture and acous-

tic characteristics, with the instrument as a physical object.

SCENA DŹWIĘKOWA / SOUND ART FORUM

Matej i / and Jakub Frank, Paweł Kulczyński, Robert Piotrowicz, Paweł Romańczuk
kurator / curator: Daniel Brożek
tekst / text: Daniel Brożek

Daniel Brożek – krytyk muzyczny (cantiilluminati.blogspot.com, 

„Glissando”, „Notes na 6 tygodni”, „Ruch Muzyczny”, „Rita Baum”, 

„Fluid”, EMD, ArtPapier.com, Diapazon.pl, Radio Sitka), kurator 

(Canti Illuminati Festival, sceny dźwiękowej SURVIVALU, galerii 

G23), dj (sonorystyczny plądrofonista).
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AIR CONDITIONS: NA PIONOWE STRUNY I POZIOmE ORGANY /  

AIR CONDITIONS: fOR VERTICAL STRINGS AND HORIZONTAL ORGANS

MATEJ fRANK, JAKuB fRANK

instalacja dźwiękowa / sound installation, 2015

Bazując na doświadczeniach wyniesionych z projektu 

Ściana szumów, bracia Frank podjęli się próby wykorzy-

stania sieci wentylacyjnej i rezonansu stołówki w daw-

nych Koszarach Oddziałów Prewencji Policji do zbudowania 

ogromnego instrumentu strunowego. Długi korytarz, wzdłuż 

którego przebiega konstrukcja instrumentu, jest zaprosze-

niem publiczności do czynnego udziału w procesie udźwię-

kowienia go i wykonywania na nim muzyki, wejścia w sam 

proces powstawania „teatru instrumentalnego” w rozumie-

niu Mauricia Kagela. Słuchacze zgromadzeni w przestrzeni 

stołówki nie widzą akcji scenicznej, której odgłosy są zwielo-

krotnianie przez naturalny pogłos pustego pomieszczenia.

Drawing on their experience of the Noise Wall project, the 

Frank brothers have attempted to turn the ventilation system 

and the resonating canteen into a gigantic string instrument. 

The instrument is constructed inside a long corridor, which 

invites the visitors to actively participate in sonifying the con-

struction, using it to make music and thus entering the very 

process of creating an “instrumental theatre” as Mauricio 

Kagel perceived it. The listeners gathered inside the canteen 

could not see the actions whose sounds were multiplied by 

the natural echo of the empty room.

> kurator / curator: Daniel Brożek

audio: 

https://soundartforum.bandcamp.com/track/air-conditions-
for-vertical-strings-and-horizontal-organs
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Rzeźba dźwiękowa Romańczuka jest przewrotną inwer-

sją koncepcji Harry’ego Bertoi. Gęsta sieć aluminiowych 

krążków, zawieszonych pod sufitem, po wprawieniu w ruch 

(przez otwarcie drzwi do pokoju) tworzy gęstą, mikroto-

nową chmurę ze stu rezonansów różnej długości i wysoko-

ści. Jednorodny dźwiękowo sonambient Bertoi rozszerzony 

został o składowe harmoniczne i sieć interwałów czaso-

wych. Praca jest próbą powrotu do idei eksperymentu 

dźwiękowego tożsamego z fizyczną manipulacją źródłem 

dźwięku.

Romańczuk’s sound sculpture is a perverse inversion of 

Harry Bertoia’s conception. A thick mesh of aluminium discs 

suspended under the ceiling is set in motion by opening the 

doors, which fills the room with a dense microtone cloud of 

a hundred resonances of varying length and pitch. Bertoia’s 

sonically homogenous sonambient has been extended to 

include harmonic elements and a network of temporal inter-

vals. The work goes back to the idea of sound experiments 

synonymous with the physical manipulation of the source of 

sound.

> kurator / curator: Daniel Brożek

ALEż PROSZę, HARRY /  

GO AHEAD, HARRY

PAWEŁ ROMAńCZuK 

rzeźba dźwiękowa / sound sculpture, 2015

audio: 

https://soundartforum.bandcamp.com/track/go-ahead-harry
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PROmETEUL IV

ROBERT PIOTROWICZ

instalacja dźwiękowa / sound installation, 2015 

Praca Roberta Piotrowicza jest kolejnym rozwinięciem cyklu „Prometeul” – instalacji dźwiękowej opartej na 

pustym obwodzie elektrycznym wzbudzającym dźwięk sprzężenia zwrotnego w gęstej sieci głośników. Podobnie 

jak w operze Prometeusz Luigiego Nona, gdzie wielowarstwowa treść muzyczna towarzyszyła kompletnej pustce 

scenicznej, tak w pracy Piotrowicza przestrzenny, generyczny akord mikrotonalny, rozbrzmiewający w pustej 

przestrzeni, jest zaproszeniem do wniknięcia w istotę zjawiska elektroakustycznego, wejścia w środek przestrzeni 

głośnika, w którym ukrywa się iskra rodząca ogień. Praca, stanowiąca powrót do podstaw muzyki elektroaku-

stycznej, jest jednocześnie próbą rozszerzenia języka tej estetyki przez budowę wielowarstwowego brzmienia 

pozornie dostępnego dla zaawansowanych technik syntezy dźwięku. Instalacja Piotrowicza pokazuje, jak często 

postęp myśli muzycznej zostaje w tyle za postępem technologii.

Piotrowicz’s piece further elaborates on the Prometeul series, which is a sound installation based on an empty elec-

tric circuit triggering the sound of feedback in a dense network of loudspeakers. As was the case in Luigi Nono’s 

opera Prometheus, where the multilayer musical content was accompanied by an empty stage, in Piotrowicz’s piece 

the spatial, generic, microtonal accord resonates with an empty room, thus inviting the listener to permeate the very 

essence of the electroacoustic phenomenon and penetrate the interiors of the loudspeaker where the spark giving 

rise to fire is hidden. Returning to the rudiments of electroacoustic music, the work is also an attempt to broaden the 

language of this aesthetics by constructing a multilayer sound that is seemingly accessible to the advanced sound 

synthesis techniques. It therefore emphasises that the advancement of music thought often lags behind techno-

logical progress.

> kurator / curator: Daniel Brożek

audio: 

https://soundartforum.bandcamp.com/track/prometeul-iv



ENHANCED LISTENING TECHNIQUES

PAWEŁ KuLCZYńSKI 

instalacja dźwiękowa / sound installation, 2015

audio: 

https://soundartforum.bandcamp.com/track/enhanced-listening-techniques



Praca Pawła Kulczyńskiego to czterokanałowa przestrzenna kompozycja generyczna bazująca na syntezie spektralnej połączo-

nej z amplifikowanymi dźwiękami masztu antenowego i jego naciągów wprawianych w drgania przez sterowany syntezatorem 

system elektromagnetycznych młotków. System wiszących głośników rozmieszczonych w przestrzeni poddasza pozwala zanu-

rzyć się w wielowarstwowym, przestrzennym dźwięku pochodzącym z syntezatora grającego na maszcie antenowym. W polemice 

z koncepcją „studium percepcji dźwięku” Petera Ablingera twórca stawia pytania: o podstawy doświadczenia dźwiękowego swo-

bodnie dryfującego pomiędzy analitycznym słuchaniem pojedynczych składowych dźwięku a percepcją pełnego spektrum dźwię-

kowego jako całościowego „brzmienia”, a także o relacje dźwięku z przestrzenią, w której ten pierwszy powstaje i się rozchodzi.

Tytuł pracy jest trawestacją zarówno idei Ablingera, jak i nazwy jednej z oficjalnych metod tortur stosowanych przez CIA 

w więzieniach w Guantanamo i Starych Kiejkutach.

Kulczyński’s work is a four-channel spatial generic composition based on a spectral synthesis combined with the amplified sounds 

of an aerial mast and its guyropes set in vibration by a system of electromagnetic hammers controlled by a synthesizer. The sound 

installation consists of a system of loudspeakers arranged in the attic, which creates an environment where one becomes 

immersed in a multilayer space of sounds emitted by the synthesizer placed on the aerial mast. By entering into discourse with 

Peter Ablinger’s concept of the “sound perception study”, the artist poses questions about the rudiments of experiencing sounds 

that fluctuates between analytic listening to individual constituent elements and the perception of the entire sonic spectrum as 

a holistic “sound”, and about the relations between a sound and the space where it emerges and spreads. 

The title of the piece is a simultaneous travesty of Ablinger’s ideas and of the official name given to a method of torture used by 

the CIA in prisons in Guantanamo and Stare Kiejkuty.

> kurator / curator: Daniel Brożek
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Obywatele w labiryncie prawa.
Jak nie zabłądzić?

Michał Syska
 

Świat przepisów prawa to dla obywatelek i obywateli labirynt o wiele bardziej skompli-
kowany i nieprzyjazny niż korytarze opuszczonych Koszar Oddziałów Prewencji Policji 
przy ul. Księcia Witolda we Wrocławiu, gdzie odbył się 13. Przegląd Sztuki SURVIVAL.

Z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP (Ośrodek Badania Opinii Publicznej) 
w 2009 roku wynika, że 30 proc. Polaków nie wie, czym jest pozew, a 82 proc. nie wie, 
że postępowanie przed sądami jest dwuinstancyjne. Trudność sprawia też odróżnienie 
radcy prawnego od adwokata i prawa cywilnego od prawa karnego. 

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że 
większość obywateli nie potrafi prawidłowo wskazać instytucji reprezentujących wymiar 
sprawiedliwości. Jedynie co czwarty badany wie, jak funkcjonuje sądownictwo. Z kolei 
powszechny brak świadomości praw i obowiązków w sądach i prokuraturze skutkuje tym, 
że sądy postrzegane są negatywnie, jako instytucje trudnodostępne dla zwykłego oby-
watela – uważa tak aż 48 proc. badanych. 

Niska świadomość prawna powoduje, że obywatelki i obywatele nie mają nawyku 
obrony swoich praw oraz brakuje im elementarnej wiedzy, jak je chronić. Na negatywne 
konsekwencje społeczne tego stanu rzeczy wskazywała podczas debaty Obywatele w la-
biryncie prawa. Jak nie zabłądzić? prof. Monika Płatek, prawniczka, współzałożycielka 
Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej, które stawia sobie za cel podnoszenie świa-
domości i kultury prawnej w społeczeństwie. 

Powstanie PSEP w 1994 roku zainspirowane było osobistym doświadczeniem 
prof. Płatek, która w trakcie stypendium naukowego w USA zetknęła się z ideą street 
law. Zrodziła się ona w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, gdy grupa studentek 
i studentów Georgetown University pod opieką merytoryczną wykładowców rozpoczęła 
nauczanie prawa uczniów szkół średnich i osób osadzonych w jednostkach penitencjar-
nych. W następnej dekadzie idea ta została zaadaptowana przez inne uczelnie w USA 
oraz upowszechniła się w skali globalnej: od Republiki Południowej Afryki, przez Ame-
rykę Łacińską i Azją, do Europy Wschodniej. Na grunt polski ideę tę zaszczepiła właśnie 
prof. Monika Płatek. Działaniom PSEP przyświeca motto: „Każdy ma prawo znać prawo”. 
Warunkiem realizacji tego prawa jest nauczenie prawniczek i prawników komunikowania 
się zrozumiałym językiem ze zwykłymi ludźmi.

Podczas dyskusji prof. Płatek wskazała na problem niskiego poziomu zaufania 
społecznego stanowiącego barierę w dobrych relacjach pomiędzy obywatelami a in-
stytucjami państwowymi i samorządowymi. Z rozmaitych badań wynika, że spora część 
Polek i Polaków nie wierzy, że ludzie są równi wobec prawa. Niskie jest też zaufanie do 
urzędów publicznych. „Zdecydowanie nie można akceptować sytuacji, która wciąż 
jeszcze się zdarza, np. w sprawach podatkowych, że prawo jest interpretowane różnie 
w zależności od urzędnika, miasta czy biura. Taka sytuacja podważa zaufanie do pań-
stwa i rodzi frustracje obywateli” – komentowała ten stan rzeczy prof. Płatek w wypo-
wiedzi dla „Gazety Prawnej”1. Myśl tę powtórzyła w trakcie survivalowej debaty, dodając 
jednocześnie, że poziom zaufania do instytucji zależy też od modelu ekonomicznego 
danego państwa. Polsce bliżej jest do modelu neoliberalnego, podczas gdy w krajach 

1 źródło: http://prawo.
gazetaprawna.pl/
artykuly/5625,sondaz_nie_
wszyscy_polacy_sa_rowni_
wobec_prawa.html
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Citizens in the maze of law.
How not to get lost?

For a majority of citizens, the world of legal regulations is far more complicated and hos-

tile than the labyrinthine corridors of the former Riot Police barracks in Księcia Witolda 

Street in Wrocław, where the 13th edition of the SURVIVAL Art Review was held.

According to a survey conducted by TNS OBOP in 2009, 30% of Poles do not know 

what a lawsuit is while 82% are ignorant of the fact that legal proceedings in Poland are 

two-instance. The respondents also had trouble telling the difference between a legal ad-

visor and an advocate, and civil law and criminal law.

According to another survey commissioned by the Ministry of Justice, most Pol-

ish citizens are unable to correctly name the institutions of the judiciary. Only a quarter of 

them know how the judiciary operates. This common ignorance of citizens’ rights and du-

ties in courts and prosecutors’ offices leads to a negative perception of courts, with 48% 

of respondents believing that they are not accessible enough to ordinary people.

Citizens’ inadequate awareness of legal matters results in their unwillingness to de-

fend their rights and lack of knowledge about how to protect their interests. The negative 

social consequences of this state of affairs were raised during the debate Citizens in the 

maze of law. How not to get lost? by Professor Monika Płatek, a lawyer who co-founded 

the Polish Association for Legal Education (PALE), an organisation whose main aim is to 

raise awareness and foster legal culture in the society

The establishment of the PALE in 1994 was inspired by Prof. Płatek’s personal ex-

perience, namely the discovery of the idea of street law while she was on a scholarship in 

the USA. The street law approach began in the 1970s, when a group of Georgetown Uni-

versity students supervised by their lecturers started to give practical law lessons to high 

school students and inmates. During the following decade, the idea was adopted by other 

American universities and spread to many countries in the world, from the Republic of 

South Africa to Latin America, Asia and Eastern Europe. In Poland, it was Prof. Płatek who 

first introduced it. The PALE’s motto is “You have the right to know your rights.” In order 

to propagate this idea, lawyers first need to be taught how to communicate with ordinary 

citizens using an understandable language.

During the discussion, Prof. Płatek raised the problem of low level of trust in the so-

ciety as a barrier to good relations between the citizens and state or self-government in-

stitutions. As numerous surveys confirm it, a significant proportion of Poles do not believe 

that all people are equal before the law. Public offices are not trusted either. In an inter-

view for Gazeta Prawna, Prof. Płatek described the current state of affairs in the following 

way: “We cannot accept a situation in which the interpretation of the law depends on in-

dividual officials, municipalities or offices, which happens especially in the tax law. This 

situation undermines the citizens’ trust in the state and triggers their frustration.”1 She 

repeated this thought during the debate at SURVIVAL, adding that the level of trust in in-

stitutions depends on a country’s economic model. Poland seems to be closer to the ne-

oliberal rather than the Nordic model, in which the level of mutual trust is markedly higher 

and where officials perform a servient role for the citizens. The low level of trust in Poland 

is also the result of the complicated history of relations between the Polish society and 

1 source: http://prawo.
gazetaprawna.pl/
artykuly/5625,sondaz_nie_
wszyscy_polacy_sa_rowni_
wobec_prawa.html



122

socjaldemokratycznych (np. w państwach nordyckich) wyższy jest poziom wzajemnego 
zaufania, a funkcjonariusze państwa pełnią rolę służebną wobec obywateli. Na niski po-
ziom zaufania w naszym kraju ma też wpływ specyficzna historia relacji polskiego spo-
łeczeństwa z instytucjami państwa. Na różnych etapach naszej historii (zabory, PRL) 
omijanie prawa ustanawianego przez państwo było traktowane niemal jako czyn pa-
triotyczny. Ta dziejowa spuścizna wpływa także na stan współczesnej kultury prawnej.

Swój dystans do państwowych regulacji prawnych wyraził kolejny uczestnik de-
baty – prof. Leszek Koczanowicz. W swym wystąpieniu filozof, wykładowca Szkoły Wyż-
szej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, zastanawiał się nad tym, czy i w jakich 
warunkach możliwy byłby „świat bez prawa”. „Jeżeli nie jest możliwy, to trzeba pomy-
śleć o tym, jak prawo jest możliwe i jak ono działa w świecie, który jest niesprawiedliwy 
pod wieloma aspektami i pełen wewnętrznych, nieprzezwyciężalnych sprzeczności. 
Należy zastanowić się, czy prawo, a właściwie prawnicy powinni zrezygnować z mitów 
prawa, np. równości wobec prawa. Innym problemem jest to, na ile regulacje prawne są 
potrzebne w każdej dziedzinie życia, czy prawo nie powinno się wycofać z pewnych sfer, 
które mogą być regulowane przez reguły wspólnoty” – przekonywał prof. Koczanowicz. 

W kontekście wypowiedzi prof. Koczanowicza nasuwa się pytanie, czy w dobie po-
stępu technologicznego, globalizacji i innych procesów cywilizacyjnych, które tworzą 
nowe – nieuregulowane dotąd – relacje społeczne, możliwe i/lub pożądane jest pozo-
stawienie tych sfer życia niejako poza prawem. Prof. Płatek stwierdziła, że niewątpliwie 
procesy cywilizacyjne wymagają uregulowań, choćby po to, by bronić prawa jednostki. 
Zaznaczyła jednak, że w wielu przypadkach mamy w Polsce do czynienia z ustana-
wianiem przez ustawodawcę nowych regulacji, których celem jest jedynie maskowa-
nie bezradności władz publicznych, jeśli chodzi o rozwiązywanie realnych problemów 
społecznych.

Na kulturę jako sferę poszukiwania regulacji związanych z nowymi nośnikami 
sztuki wskazała krytyczka muzyczna Monika Pasiecznik, ostatni z gości zaproszonych 
na debatę. Przywołując performanse niemieckiego kompozytora Johannesa Kreidlera, 
wskazała na trudności z definiowaniem i egzekucją praw autorskich, co czyni regulację 
tych kwestii w sztuce wielce problematyczną. Twórca ów w ramach akcji product pla-
cement zgłosił do GEMA, czyli niemieckiej organizacji zarządzania prawami autorskimi, 
33-sekundowy utwór zawierający 70 200 cytatów2. Formularze potrzebne do zarejestro-
wania tego utworu musiał przewieźć ciężarówką. Happening ten ukazał problem praw 
autorskich w dobie rewolucji cyfrowej.

Wśród głosów z licznie zgormadzonej publiczności dominowały przykłady absur-
dalnych skutków wielu przepisów prawnych (np. regulacje dotyczące bezpieczeństwa 
nad miejskimi kanałami rzecznymi, czego efektem było postawienie wysokiego muru na 
nadodrzańskiej promenadzie we Wrocławiu). Prof. Płatek wskazywała, że warto zawsze 
zwracać uwagę, komu lub czyim interesom ekonomicznym służą dane przepisy. W trak-
cie dyskusji padło też wiele apeli pod adresem środowiska prawniczego o stanowienie 
lepszego prawa. Tymczasem tworzenie regulacji, w których poruszamy się na co dzień, 
nie jest domeną tylko prawników. I nie powinno być tylko ich domeną. „Nie chciałabym 
mieć wpływu na tworzenie prawa dotyczącego parametrów budowy mostu, bo się na tym 
nie znam. Obawiam się, że gdyby mi przyszło stanąć pod tym mostem, gdy pierwsi będą 
nim przechodzić, zginęłabym, bo most by runął” – mówiła kilka lat temu prof. Monika 
Płatek w rozmowie z „Gazetą Prawną”3. Podobną myśl wyraziła podczas debaty. A ja, au-
tor tego tekstu (z wykształcenia prawnik), mający zaszczyt moderować debatę, zazna-
czyłem, że wszyscy jako obywatele wpływamy na prawo i stan kultury prawnej. „Prawo 
jest zbyt poważną sprawą, by oddać ją tylko prawnikom” – zakończyłem.

2 źródło: https://
pasiecznik.wordpress.
com/2014/10/14/
kreidler-2/ 
 

3 źródło: http://prawo.
gazetaprawna.pl/
artykuly/5625,sondaz_nie_
wszyscy_polacy_sa_rowni_
wobec_prawa.html
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state institutions. At various stages of our history (the period of the Partitions of Poland or 

the People’s Republic of Poland), circumventing the law was perceived almost as a patri-

otic act. This historical heritage influences the current state of legal culture, too.

Another participant in the debate, Prof. Leszek Koczanowicz of the University of So-

cial Sciences and Humanities in Wrocław, also expressed his reservations about Poland’s 

legal regulations. As a philosopher, he pondered the possibility of the existence of “a world 

without law.” “If it is impossible, we must think how it is possible for the law to function 

in a world that is unjust in so many respects and full of self-contradictions that cannot 

be overcome. We should think whether the law, or lawyers, wouldn’t be better off without 

some legal myths, such as equal rights. Another issue is whether legal regulations should 

apply to all areas of life, whether the law shouldn’t withdraw from certain spheres that 

could be regulated by the rules of the community,” Prof. Koczanowicz said.

A question that arises in the context of Prof. Koczanowicz’s statement is whether 

in an age of technological advancement, globalisation and other processes that lead to 

the emergence of previously unregulated social relations it is possible and/or desirable 

to leave these spheres of life as if beyond the scope of law. Prof. Płatek said that the ad-

vancement of civilisation does need regulation, e.g. to protect the rights of individuals. 

She emphasised, however, that in many cases Polish lawmakers pass new rules whose 

only purpose is to mask the inability of the authorities to solve real social problems.

Culture as a sphere of searching for regulations concerning the new carriers of art 

was indicated by music critic Monika Pasiecznik, the last of the discussants. By referring 

to performances by German composer Johannes Kreidler, she highlighted the difficulties 

connected with defining and protecting copyrights, which makes any regulation of these 

matters in art highly problematic. As part of his action Product Placement, Kreidler sub-

mitted a 33-second piece comprising 70,200 samples of other artists’ work to the GEMA, 

a German organisation responsible for regulating copyrights.2 He had to use a lorry to de-

liver all the forms necessary to register the piece. His happening illustrates the problem of 

copyrights in the age of the digital revolution.

Many absurd results of legal regulations were quoted by members of the audience 

(e.g. safety regulations of river canals, which led to the construction of a high wall next to 

a promenade along the Oder in Wrocław). Prof. Płatek emphasised that it is always worth 

checking whose economic interests certain regulations serve. During the discussion 

there were also many appeals to the lawmakers to make better law. Meanwhile, making 

the laws that govern our everyday life is the domain of not only lawyers. And it should not 

be only theirs. As Prof. Płatek said several years ago in her interview for Gazeta Prawna, 

“I wouldn’t like to be involved in drafting laws concerning the parametres of bridge-build-

ing because I know nothing about it. I’m afraid that if I were to stand under such a bridge 

as the first cars were about to cross, I would die because the bridge would collapse.”3 She 

made a similar point during the debate. Meanwhile, the undersigned (a lawyer by educa-

tion), who had the honour to moderate the discussion, stressed that as citizens we can all 

influence the law and the state of legal culture. “The law is too serious a matter to be left 

to the lawyers,” I concluded.

2 source: https://
pasiecznik.wordpress.
com/2014/10/14/
kreidler-2/ 
 

3 source: http://prawo.
gazetaprawna.pl/
artykuly/5625,sondaz_nie_
wszyscy_polacy_sa_rowni_
wobec_prawa.html
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(POTENCJALNIE) ZABRONIONE – 
podsumowanie warsztatów

Mateusz Kazula, Hubert Kielan

W trakcie prac warsztatowych wybraliśmy dwie lokalizacje: mały skwer między ulicą 
Szewską a Świdnicką oraz wnętrze dużego kwartału kamienic na Nadodrzu. Spróbowa-
liśmy wirtualnie zbadać je pod kątem występowania czynów (teoretycznie) uznawanych 
za zabronione. Potencjalną przynależność do kategorii aktywności dozwolonych czy nie-
legalnych ocenialiśmy subiektywnie, na podstawie własnych spontanicznych odczuć. 
Analizowane przestrzenie podzieliliśmy na mniejsze sekcje. Każdą z nich ocenialiśmy 
w skali od 1 do 5 pod kątem ewentualnych, „technicznych” możliwości wykonania da-
nego czynu oraz atrakcyjności otoczenia dla jego realizacji. 
Dane zbieraliśmy w arkuszach kalkulacyjnych, a szeregi liczb wykorzystaliśmy do stwo-
rzenia komputerowych symulacji. Przedstawiają one wyobrażone mapy przestępstw 
i wykroczeń, które (potencjalnie) mogłyby zaistnieć w tych lokacjach. 
Każdy z nas mógł się dopuścić jednego ze wskazanych wybryków w przeszłości. Okazja 
czy potrzeba czynią nas takimi samymi. Jednak różnice w naszym spojrzeniu uświa-
damiają płynność w postrzeganiu tego, co uznajemy za dopuszczalne lub karygodne. 
Był to rodzaj abstrakcyjnego ćwiczenia przy użyciu programów fizycznego modelowa-
nia zachowań społecznych, które przefiltrowaliśmy przez literę prawa oraz własne po-
rządki etyczne i moralne. 

(POTENTIALLY) PROHIBITED – 
workshops summary

We selected two locations to be investigated during our workshop – a little square be-

tween Szewska and Świdnicka streets and the interior of a large quarter of tenement 

buildings in the Nadodrze district of Wrocław. We set out to conduct a virtual examination 

of them in regard to any occurrences of acts that were (theoretically) considered to be 

prohibited. The decision whether a given act should belong within the scope of permissi-

ble or unacceptable activities depended on our subjective and spontaneous feelings. We 

further divided the spaces under consideration into smaller sections. Later we assigned 

them grades from 1 to 5 in regard to the “technical” possibility of performing a given act in 

them and the overall attractiveness of the venue to actually carry it out.

We collected the data in spreadsheets and used the numbers to make computer simula-

tions which depicted imaginary maps of crimes and offences that could (potentially) oc-

cur in the venues in question.

Each of us may have committed one of these acts in the past. We are all equal when the 

right opportunity or need arises. However, our varying attitudes make us aware of the flu-

idity of perceptions of what we consider acceptable or punishable.

It was an abstract exercise with the use of software for physical modeling of social behav-

iours, which we filtered through the letter of the law and our own ethical and moral orders.
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Bartek Lis – doktor nauk społecznych, socjolog, badacz społeczny.  

Od 2009 roku związany z Fundacją Sztuki Współczesnej ART TRANSPARENT. 

W Survivalowej ekipie od 2009 roku jako „chłopak od debat”. Kurator projektów 

społecznych w Muzeum Współczesnym Wrocław. Nauczyciel we wrocławskiej 

Szkole Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy SKIBA. Współpracownik 

Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „Latający Socjolo-

dzy”. W Akademickim Radiu LUZ współprowadzi autorską audycję BMI. 

Bartek Lis holds a PhD in Social Sciences. He is a sociologist and social 

researcher who has been cooperating with the ART TRANSPARENT Foun-

dation since 2009. Since that time he has also been involved in the prepa-

ration and coordination of SURVIVAL’s debates. He supervises the public 

programme of Wrocław Contemporary Museum and teaches at the Culture 

Animation and Library Science College SKIBA. He cooperates with the “ę” 

Creative Initiatives Society in its “Flying Sociologists” programme. He hosts 

his programme “BMI” at the Student Radio LUZ.
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debata „Czyny zabronione. Zabronieni ludzie”

prowadzenie: dr Jędrzej Morawiecki,  

udział: Joanna Synowiec (NOMADA), 

Draginja Nadażdin (dyrektorka Amnesty 

International Polska), prof. Adam Chmielewski 

(Uniwersytet Wrocławski).

film „Lot specjalny”

reż. Fernand Melgar, Szwajcaria 2011, 103’

debata „Obywatele w labiryncie prawa. Jak nie zabłądzić?”

prowadzenie: Michał Syska (Dyrektor Ośrodka 

Myśli Społecznej im. F. Lassalle'a we Wrocławi), 

udział: prof. Monika Płatek (Kierowniczka Zakładu 
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Warszawskiego), prof. Leszek Koczanowicz 
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SURVIVAL 13 ART REVIEW

debate  “Prohibited Acts. Prohibited People”
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participants: Joanna Synowiec (NOMADA), 
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Polska), Prof. Adam Chmielewski (Wrocław University)
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Department of Criminology, Institute of Criminal 
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run by: Mateusz Kazula and Hubert Kielan
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