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Dzięki uprzejmości Uniwersytetu Wrocławskiego 16. edycję Przeglądu Sztuki SURVIVAL udało się zorganizować w miejscu, któremu my,
organizatorzy, od dawna przyglądaliśmy się z ogromną ciekawością:
w dawnym pałacu rodziny Wallenberg-Pachalych. Pozostawało ono
jednak dotychczas poza naszym zasięgiem. Zarówno ze względu na
wieloletnie przeznaczenie pałacu, jak i na jego obecną wartość (w rozumieniu dobra kultury, ale i dobra finansowego) hasłem i tematem
tegorocznej edycji Przeglądu stał się: Kapitał.
Od momentu powstania (w 1787 roku) do II wojny światowej pałac
pełnił przede wszystkim dwie funkcje: na parterze mieścił się bank,
a wyższe piętra zajmowała luksusowa rezydencja rodziny bankierów
Wallenberg-Pachalych. O ile w przedwojennym Breslau majestatyczna budowla musiała przykuwać uwagę mieszkańców miasta, o tyle
dla współczesnych wrocławian budynek, choć ulokowany w ścisłym
centrum miasta, pozostawał przez wiele lat w pewnym sensie niewidoczny, m.in. ze względu na jego ograniczoną dostępność – do 2013
roku mieściła się tu administracja Biblioteki Uniwersyteckiej. Tym
ciekawsze dla naszych odbiorców było w tym roku odkrywanie tego
niezwykłego, jednak nieco zapomnianego miejsca.
W ramach Przeglądu w przestrzeni pałacu zostało zaprezentowanych blisko 100 prac, realizowanych w różnych mediach (malarstwo, rzeźba, instalacje dźwiękowe, prace wideo itp.) przez artystów
z Polski i z zagranicy. Wystawę główną, na którą składały się przede
wszystkim prace wyłonione spośród niemal 500 zgłoszeń nadesłanych w otwartym konkursie na realizacje artystyczne, uzupełniły
projekty specjalne.
Podczas otwarcia Przeglądu nastąpił premierowy odczyt zamówionego dla SURVIVALU utworu literackiego autorstwa Jacka Dehnela.
Przewrotny tekst, który mogą Państwo znaleźć w tym katalogu (s. 80),
jest wyjątkowo ciekawym wstępem do podróży po pałacu i zaprezentowanej w jego wnętrzach wystawie.
Ważny w tym roku dla wymowy całej ekspozycji okazał się także
głos międzynarodowej sceny artystycznej. Na projekt kuratorski zatytułowany PL-DE Kapitał, przygotowany przez kuratorkę i krytyczkę
sztuki, Iwonę Dorotę Bigos, składał się zestaw prac niemieckich artystów. Ekspozycję uzupełniła także sekcja studencka: specjalny pokaz prac studentów Akademii Sztuki w Szczecinie, Akademii Sztuk
Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu oraz studentów Muthesius
Kunsthochschule w Kilonii.

INTRODUCTION

Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk,
Anna Stec

curators of the 16th edition
of the SURVIVAL Art Review

Thanks to the courtesy of the University of Wrocław, the 16th edition
of the SURVIVAL Art Review could be held in a venue that we, the organisers, have been closely observing for a long time – the old palace
of the Wallenberg-Pachaly family. Before now, however, it has been
out of our reach. Due to the former function of the edifice and its current value (as a cultural and financial asset), the motto and subject
of this year’s edition of the Review was Capital.
From its construction in 1787 until the second world war, the
palace had two primary functions – the ground floor housed a bank
while the upper floors contained a luxury residence of the Wallenberg-Pachaly family of bankers. The splendid building must have attracted the attention of the inhabitants of Breslau before the war, but
for the contemporary dwellers of the city it has been “invisible” for
years – although located in the very centre of Wrocław, access to it
was limited due to the fact that until 2013 it served as the seat of the
University Library administration. This year’s edition was therefore
even more interesting for our audience, who had an opportunity to
explore this unusual and slightly forgotten venue.
For the duration of the Review, the palace became a venue for presenting almost one hundred artworks made in different media (painting,
sculpture, sound installations, videos, etc.) by artists from Poland and
abroad. The main exhibition, which mostly featured works selected
from among almost five hundred submissions that had been received
in response to an open call, was supplemented with special projects.
The opening of the Review was accompanied by the first public
reading of a literary work prepared by Jacek Dehnel especially for
SURVIVAL. The surprisingly playful and original text, which can be
found in this catalogue (p. 81), provided an interesting introduction
to the tour of the palace and of the works shown in it.
An important voice in this year’s exhibition was provided by the
international milieu of artists, in particular by those invited to participate in the PL-DE Capital project. Prepared by Iwona Dorota Bigos, an
art curator and critic, it consisted of a set of works by German artists.
The exhibition also included a special presentation of works by students of the Art Academy in Szczecin, the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, and the Muthesius University of
Fine Arts and Design in Kiel.
Approaching the notion of capital in the context of finance and
the economy enabled the artists and curators to analyse a number of
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issues connected with problems such as the valuation and evaluation
of art or the laws governing the art world as well as stock exchanges.
It was these issues that prompted us to include two more works in
this year’s main exhibition, both borrowed from private collections
and important from the art historical point of view. Thus the visitors
to SURVIVAL could see Tadeusz Kantor’s iconic work from the Multipart series, borrowed from Sylwia and Piotr Krupa’s collection, and
Jarosław Kozłowski’s installation from the OP ENHEIM collection.
Meetings and lectures revolving around the abovementioned issues
enabled us to analyse the notion of an artwork as a high-risk investment and object of market speculation.
Taking into account the fact that this year’s edition coincided with
the 150th anniversary of the publication of Karl Marx’ Capital, the exhibition could not lack critical comments on events and phenomena
from the fields of politics and economics. Works presented within the
Sound Art Forum offered a variety of listening practices in the context
of capital systems, which at a time of permanent digital control and
surveillance reveal their political – hegemonic and violent – character to an even greater extent.
It turns out, however, that the notion of capital in the sphere of
art was approached by the artists in an even broader sense, not only
with reference to finances or political and economic systems. SURVIVAL has for years attempted to analyse architecture as a field in which
the boundaries between orders (of the past, present and future) are
very easily blurred. As a reflection of that which no longer exists, architecture reveals its impermanence and changeability while showing the volatile and short-lasting character of the capitals behind it.
The original aesthetics of the palace as an architectural work and
its interiors, touched by time and stripped bare of most decorations,
served as a source of inspiration for many artists. Many of the works
shown inside the classicist palace touched upon formal or aesthetic
problems, providing the audience with an opportunity for deep intellectual reflection and commenting on the categories of beauty, collapse or deterioration through a variety of media.
This year’s exhibition prominently featured projects in which the
subject of capital was approached in the spiritual sense, prompting
the visitors to consider the symbolic meaning of the term (e.g. the
work entitled The Professional by collective Dracena or the multi-aspect project titled The Reconstruction of the Library of Alexandria by
Monika Konieczna and Mariusz Sybila) or encouraging them to weave
utopian visions of the political, social or economic future (e.g. Magdalena Lazar’s atmospheric video under the title Venus).
In light of the fact that a significant majority of artists who sent
a total of almost 500 submissions analysed the notion of capital in
a symbolic or poetic manner, refraining from making critical comments about current affairs, would it be justifiable to conclude that
we are currently witnessing a change in the field of art? Is it generally
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Pojęcie kapitału w kontekście finansów i ekonomii pozwoliło artystom i kuratorom na rozpatrzenie m.in. szeregu problemów związanych z systemem wartościowania sztuki i metod jej wyceny, a także zależności pomiędzy prawami, jakimi rządzą się giełda i świat
rynku sztuki. Te zagadnienia sprawiły, że w tym roku do ekspozycji
głównej zdecydowaliśmy się włączyć dwa (ważne dla historii sztuki)
dzieła, pochodzące z prywatnych kolekcji. Publiczność SURVIVALU
mogła zobaczyć kultowe już dzieło Tadeusza Kantora z cyklu Multipart, wypożyczone z kolekcji Sylwii i Piotra Krupów, a także instalację
Jarosława Kozłowskiego z kolekcji OP ENHEIM. Spotkania i wykłady
realizowane wokół tych wyżej wymienionych zagadnień pozwoliły
nam przeanalizować temat dzieła sztuki jako inwestycji obciążonej
wysokim ryzykiem oraz przedmiotu rynkowej spekulacji.
Biorąc pod uwagę, że tegoroczna edycja zbiegła się ze 150-leciem
wydania Kapitału Marksa, na wystawie nie zabrakło, rzecz jasna, artystycznych wypowiedzi o krytycznej wymowie – komentujących
zdarzenia i zjawiska z obszaru polityki, gospodarki i ekonomii. Zebrane w ramach Sceny Dźwiękowej prace zaprezentowały różnorodność praktyk słuchania w kontekście systemów kapitałowych, które
w dobie permanentnej cyfrowej kontroli i monitoringu jeszcze bardziej niż dotychczas podkreślają swój polityczny – hegemoniczny
i przemocowy – charakter.
Okazuje się jednak, że w sferze sztuki pojęcie kapitału zostało
przeanalizowane przez artystów znacznie szerzej, tj. nie tylko w odniesieniu do finansów czy systemów polityczno-gospodarczych.
SURVIVAL od lat podejmuje się analizy zagadnienia wytworów architektury jako obszaru, w którym ujawnia się niebywała łatwość zacierania się granic pomiędzy porządkami (przeszłym, obecnym, przyszłym).
Architektura jako obraz wspomnienia tego, co minione, ujawnia swą
nietrwałość i zmienność, obnażając jednocześnie chwiejny i nietrwały charakter stojących za nią kapitałów.
Specyficzna estetyka architektury pałacowej i nadszarpnięte zębem czasu, ogołocone z dekoracji wnętrza pałacu Wallenberg-Pachalych dla wielu twórców stały się w tym roku bezpośrednią inspiracją.
W ramach prezentowanej we wnętrzach klasycystycznego pałacu ekspozycji znaleźć było można wiele prac, które poruszały zagadnienia
natury estetyczno-formalnej, oferując odbiorcy jednocześnie pogłębioną refleksję intelektualną i odnosząc się za pomocą różnych mediów do kategorii piękna, a także rozpadu i upadku.
W sposób szczególny na wystawie wybrzmiewały w tym roku
projekty, które temat kapitału rozpatrywały w wymiarze duchowym,
skłaniając odbiorcę do zastanowienia się nad symbolicznym znaczeniem kapitału (np. praca pt. Profesjonał, kolektywu Dracena, a także
wielopoziomowy projekt pt. Rekonstrukcja Biblioteki Aleksandryjskiej
autorstwa Moniki Koniecznej i Mariusza Sybila) czy też snując utopijne wizje na temat przyszłości politycznej, społecznej i gospodarczej
(np. nastrojowe wideo pt. Venus autorstwa Magdaleny Lazar).
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true that artists, tired of politics and economics, turn towards aesthetics, spirituality or dreamlike fantasies to provide the audience with
a viewpoint that differs so much from what used to be dominant? Or
perhaps, as it often happened in the case of SURVIVAL, it was the
venue, its history and architecture (approached indirectly through
the motto proposed by the organisers) that dictated unique interpretations and for five days made art open the door to an alternative reality, suspended somewhere between a romantic memory of the past
and a utopian vision of the future?
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Czy, biorąc pod uwagę, że z blisko 500 konkursowych zgłoszeń
znacząca większość artystycznych propozycji analizowała pojęcie
kapitału w sposób symboliczny i poetycki, rezygnując z krytycznych
komentarzy na temat aktualnych wydarzeń, można wysnuć wniosek, że mamy obecnie do czynienia z pewną zmianą w polu sztuki
współczesnej? Czy to ogólna tendencja, w której artyści, zmęczeni
polityką i ekonomią, zwracają się w stronę estetyki, duchowości lub
sennych marzeń, proponując odbiorcy inną niż dotychczas perspektywę? Czy też, jak to w przypadku SURVIVALU często bywa, to samo
miejsce, jego historia i architektura (zapośredniczone przez sformułowane przez kuratorów hasło) jednorazowo podyktowały interpretacyjne tropy i sprawiły, że sztuka na pięć dni otworzyła przed odbiorcami furtkę do równoległej rzeczywistości, zawieszonej w bliżej
nieokreślonej przestrzeni pomiędzy romantycznym wspomnieniem
przeszłości a utopijną wizją przyszłości?
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Ewa Pluta

Na przełomie XVIII i XIX wieku opinie o Wrocławiu były raczej niepochlebne. Miasto zamknięte w podwójny pierścień murów obronnych
o średniowiecznym rodowodzie dosłownie dusiło się z przeludnienia
i z braku infrastruktury sanitarnej. Przyjezdnych wręcz ostrzegano, że
Wrocław to „po prostu duże, stare i bardzo brudne miasto […], w którym nie ma nic, co zasługiwałoby na uwagę odwiedzających”1. Choć
z pierwszą częścią tej recenzji można się zgodzić, to drugi jej człon
zdecydowanie wymaga zanegowania. W dość zwartej zabudowie Wrocławia, z której wyróżniały się wieże średniowiecznych i barokowych
kościołów, powstawały również okazałe budowle reprezentacyjne,
bez wątpienia zasługujące na miano pałacu. Jedną z nich była klasycystyczna rezydencja należąca do rodziny Pachalych, ulokowana
w południowej części historycznego Starego Miasta.
W 1679 roku kupiec Johann Pachaly (1660–1722), syn pastora
z Trzebicka koło Milicza, otworzył we Wrocławiu skład wełny, tkanin i zboża. Handel tymi towarami pomógł stolicy Śląska odzyskać
rynkową stabilizację i znaczenie po ciężkich latach strat gospodarczych spowodowanych wojnami i epidemiami. Także firma młodego,
bo zaledwie 19-letniego, Johanna Pachaly’ego dobrze prosperowała,
spedytując swoje towary do Rosji, Polski i Austrii. Po 1720 roku interes przeszedł w ręce brata Johanna, handlarza suknem Gideona I
Pachaly’ego (1661–1742), który poszerzył jego zakres o działalność
bankową. W 1730 roku cesarz Karol VI Habsburg nadał rodzinie Pachalych tytuł szlachecki w uznaniu zasług dla cesarstwa, miasta i rozwoju handlu. Od tej chwili przy nazwisku widniał będzie przydomek
von, a na oficjalnych pismach herb z jeleniem o srebrnych rogach na
tarczy i w klejnocie.
Rodzina Pachalych szybko zaznaczyła swoją obecność wśród wrocławskich elit. Kolejni następcy Gideona I rozwinęli działalność bankową, zdobywając przy tym niemały majątek. Po włączeniu Śląska
w granice państwa pruskiego w 1741 roku objęli ważne stanowiska
w królewskiej administracji, a dzięki udanym małżeństwom swojego licznego potomstwa wchodzili w koligacje z innymi znaczącymi
rodzinami. Kulminacją kreowania pozycji rodziny von Pachalych
w mieście była budowa ich okazałej siedziby rodowej. W tym miejscu na arenę tej rodowej historii wkroczył Gideon III von Pachaly
1

J.Q. Adams, Letters on Silesia, London 1804, s. 219–220; cyt. za: N. Davies,
R. Moorhouse, Mikrokosmos, tłum. A. Pawelec, Kraków 2002.

The palace

Ewa Pluta

At the turn of the 19th century, opinions about Wrocław were rather
unfavourable. Enclosed within a double ring of defensive walls dating back to the Middle Ages, the city was literally choking due to overpopulation and lack of sanitation infrastructure. Visitors were warned
that Wrocław was “nothing more than a large, old, and very dirty
city … containing nothing that deserved the attention of travellers.”1
Although the first part of this description sounds true enough, the second one must be strongly denied. The quite densely developed city,
with many medieval and baroque churches towering above it, boasted a number of presentable edifices worthy of being called palaces.
Among them was the classicist seat of the Pachaly family, located in
the southern part of the historic Old Town.
In 1679, merchant Johann Pachaly (1660–1733), a son of a pastor from Trzebicko near Milicz, set up a wool, cloth and grain depot
in Wrocław. Trade in these commodities helped the Lower Silesian
capital to regain economic stability and importance after the hard
years of economic losses caused by wars and epidemics. The company owned by the young Johann Pachaly, who was 19 at the time,
prospered by selling its wares to Russia, Poland and Austria. After
1720 the business was taken over by Johann’s brother Gideon I Pachaly (1661–1742), a cloth merchant who expanded its scope of activity by including banking. In 1730 Emperor Charles VI ennobled the
Pachalys in recognition of their services rendered to the empire, city
and trade development. Since that time the family name would include the preposition von while all its official correspondence would
be sealed with a coat of arms depicting a stag with silver antlers on
a shield and in a jewel.
The Pachaly family quickly marked their presence among the
members of Wrocław’s elite. Gideon’s subsequent successors developed the banking activity and earned a considerable fortune in the
process. After Silesia became a Prussian province in 1741, the Pachalys rose to important positions in the king’s administration; thanks
to successful marriages of their numerous progeny, the family became connected with other important houses. The consolidation of
von Pachalys’ position in Wrocław culminated in the construction of
1

J.Q. Adams, Letters on Silesia, London 1804, pp. 219–229, in Norman Davies,
Roger Moorhouse, Microcosm: A Portrait of a Central European City, Random
House 2003, p. 259.
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Herb rodziny Pachalych, gwasz / Coat of arms of
the Pachaly family, gouache, 1730

(1743–1797), bankier i kupiec, królewski urzędnik, właściciel podwrocławskiego majątku Nowy Dwór (Maria Höfchen). Około 1785 roku odkupił od swojej krewnej działkę przy obecnej ulicy Szajnochy (wówczas Rossmarkt). Trzeba przyznać, że ta lokalizacja, mimo pewnych
wad, była wyjątkowo korzystna, szczególnie pod względem wizerunkowym. Plac, dawniej miejsce postoju i przede wszystkim handlu
końmi, znajdował się rzut beretem od Rynku i kościoła św. Elżbiety,
do którego uczęszczała rodzina von Pachalych i gdzie pochowani zostali jej zmarli członkowie. Jednak co ważniejsze, w bardzo bliskim
sąsiedztwie przyszłej siedziby rodowej znajdowała się najważniejsza
wrocławska rezydencja – Pałac Królewski, jeden z trzech, obok Berlina i Królewca, oficjalnych domów monarszego rodu Hohenzollernów.
Wydaje się, że w tej sytuacji nawet przykry zapach unoszący się znad
biegnącej tuż za działką Czarnej Oławy, która wówczas przypominała
już otwarty ściek, nie był w stanie zniechęcić Gideona III do wdrożenia w życie ambitnego planu budowlanego.
Aspiracje rzeczywiście miał godne wielkiego szlachcica, bowiem
zadanie zaprojektowania swojego miejskiego domu powierzył słynnemu Carlowi Gotthardowi Langhansowi (1732–1808), uważanemu za
najważniejszego architekta działającego na Śląsku w drugiej połowie
XVIII wieku, będącego również w łaskach rodziny królewskiej. Gideon III von Pachaly mógł być dumny, że zatrudnia nie tylko świetnego architekta, hołdującego klasycznym formom w architekturze, ale
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Gideon III von Pachaly (1743–1797),
obraz olejny / oil painting

a stately family seat. This is when Gideon III von Pachaly (1743–1797),
a banker, merchant and royal officer of state who owned the Nowy
Dwór (Maria HÖfchen) estate near Wrocław, entered the stage of the
family history. Around 1785 he purchased a plot of land in today’s
ul. Szajnochy (then – Rossmarkt) from a relative. In spite of some
disadvantages, the location was exceptional, especially in terms of
prestige. The square, which used to serve as a horse park and market, was situated a stone’s throw away from the Main Square and St.
Elisabeth’s Church, which the Pachalys attended and where the deceased members of the family were buried. More importantly, however, the future family seat would be located in very close proximity
of the Royal Palace – the most important residence in Wrocław, one of
three (alongside Berlin and Konigsberg) official homes of the Hohenzollerns. It seems that in this situation even the stench of the Czarna
Oława, a little stream just behind the plot that at the time resembled
an open sewage, could not deter Gideon III from implementing his
ambitious building plan.
His aspirations were indeed worthy of a grand nobleman. He entrusted the design of his magnificent house to the famous Carl Gotthard Langhans (1732–1808), who is considered to be the most important Silesian architect of the second half of the 18th century, not
least because of being in the good graces of the royal family. Gideon III
von Pachaly could be proud – the person he was hiring was not only
an outstanding architect who used classical forms in architecture,
but also the supervisor of the construction department of the royal
War and Domain Chamber (in which Gideon III was responsible for
tax collection) who oversaw almost all public construction projects
in Silesia. Langhans had already received several private commissions, including the grand palaces of the Hatzfelds in Wrocław, the
von Saurmas in Samotwór or Maksymilian Mielżyński’s residence in
Pawłowice. All of them were constructed in the spirit of early classicism. There is no doubt that among Silesian architects Carl Gotthard
Langhans was second to none. Gideon III von Pachaly must have been
well aware of it. However, like any architect at that time, Langhans
had to take into account the requirements of his client, which in this
case were unusual – the palace was going to be the seat of not only
the family, but also of their bank. The shape of the plot – long and
narrow, surrounded by dense urban fabric – also posed a challenge
for the designer. So far he had not been faced with a similar task –
his earlier designs were usually for free-standing buildings. However,
Langhans’ position of an outstanding designer was well earned and
the palace in ul. Szajnochy only confirmed it and solidified his professional standing.
Barely two years after the commencement of the construction –
as we learn from the inscription on the facade: “Gideon von Pachaly
built this house from scratch, beginning the works on 19 May 1785 and
ending in 1787” – Wrocław dwellers could appreciate the impressive
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również nadzorcę wydziału budowlanego królewskiej Kamery Wojennej i Dominialnej (gdzie zresztą Gideon III odpowiadał za pobór
podatków), który doglądał niemal wszystkich państwowych projektów budowlanych prowadzonych w śląskiej dzielnicy. Langhans miał
także na swoim koncie zlecenia prywatne, w tym okazałe pałace m.in.
Hatzfeldów we Wrocławiu, rodziny von Saurma w Samotworze, Maksymiliana Mielżyńskiego w Pawłowicach. Wszystkie zostały wzniesione w duchu wczesnego klasycyzmu. Nie da się ukryć, że wśród
śląskich architektów żadna gwiazda nie świeciła wówczas jaśniej niż
Carl Gotthard Langhans. Gideon III von Pachaly zapewne doskonale o tym wiedział. Langhans, jak każdy ówczesny architekt, musiał
się liczyć z wytycznymi zleceniodawcy, a w przypadku Pachaly’ego
były one szczególne, bowiem pałac miał być zarówno wystawną rezydencją mieszkalną, jak i siedzibą rodzinnego banku. Pewne problemy nastręczała projektantowi również sama działka – wąska i długa,
wciśnięta w zwartą zabudowę ulicy. Do tej pory Langhans nie musiał
się mierzyć z takim wyzwaniem, jego wcześniejsze projekty były przeważnie budowlami wolnostojącymi. Jednak nie bez powodu cieszył
się on opinią świetnego projektanta, a pałac przy ulicy Szajnochy
jedynie potwierdził jego zdolności i ugruntował pozycję zawodową.
W zaledwie dwa lata po rozpoczęciu budowy – o czym informuje
nas inskrypcja na fasadzie: „Gideon von Pachaly od podstaw zbudował
ten dom, prace rozpoczynając 19 maja 1785 i kończąc w roku 1787” –
wrocławianie mogli podziwiać okazałą rezydencję o dwutraktowym
i trzynastoosiowym korpusie. Trzykondygnacyjna budowla musiała
wywoływać równocześnie zdziwienie i zachwyt, szczególnie na tle
wcześniejszej miejskiej zabudowy, w której dominowały renesansowe i barokowe kamienice. Pałac Pachalych był jednym z pierwszych
we Wrocławiu założeń wzniesionych w nowym, klasycystycznym
stylu. Odwołujący się do antyku, stał w kontrze do demonstracyjnej architektury baroku i rokoka, adorując greckie porządki, zwarte
plany, oszczędne zdobienia, dążył do uzyskania harmonii i symetrii
w budowlach. Fasada wrocławskiego pałacu, z boniowanym parterem, gładkimi wyższymi kondygnacjami, rozczłonkowana gzymsami
kordonowymi, jest tego doskonałym przykładem. Jej charakterystycznym elementem pozostaje czterokolumnowy, joński portyk, zwieńczony frontonem z tympanonem ozdobionym atrybutami rzemiosł
artystycznych. Piano nobile, tradycyjnie nieco wyższe od pozostałych kondygnacji, wyróżniają okna nakryte trójkątnymi naczółkami.
Na tym poziomie, od frontu, mieściły się pomieszczenia reprezentacyjne powiązane amfiladą. W trakcie tylnym piano nobile znajduje
się, zachowane do dziś, najbardziej okazałe wnętrze pałacu – owalny
salon z niszami flankowanymi jońskimi kolumnami oraz kominkiem
z niszą ujętą hermami, co w pewnym sensie stanowiło znak rozpoznawczy pokoi reprezentacyjnych zaprojektowanych przez Carla Gottharda Langhansa. Plafon sali owalnej, częściowo zrekonstruowany,
zdobi malowidło z przedstawieniem Chronosa, uważanego przez

Północna elewacja pałacu, ok. 1810 roku, diorama / North elevation
of the palace, ca 1810, diorama

residence with a two-bay and thirteen-axis body. The three-storey edifice must have caused surprise and admiration at the same time, especially in comparison with the existing housing development in the
city, dominated by renaissance and baroque tenements. The Pachaly
palace was among the first projects in Wrocław that had been erected
in the new style of classicism. Drawing on classical antiquity, it stood
in stark contrast to the lavish architecture of baroque and rococo; by
following the Greek orders, dense plans and sparse ornamentation, it
tended towards harmony and symmetry in construction. The facade
of the palace in Wrocław, with rusticated stone on the ground floor
and smooth elevations of the upper storeys, divided by cordon cornice, is a prime example of it. A characteristic element of the palace
is its four-column Ionic portico, crowned with a pediment bearing
a tympanum decorated with the attributes of crafts. The piano nobile,
which is traditionally higher than the other storeys, is highlighted by
windows capped with triangular pediments. This floor used to contain
stately rooms, which were situated at the front and connected with an
enfilade. The back bay of the piano nobile contained the most presentable interior of the palace, which has survived to this day – an oval
drawing room with alcoves flanked by Ionic columns and a fireplace
in an alcove with hermas, which in a way served as a trademark of
reception rooms designed by Carl Gotthard Langhans. The partially
reconstructed plafond in the oval room is decorated with a painting
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starożytnych za personifikację czasu, który wszystko widzi, ujawnia
i wyrównuje. Jego autorem jest Philipp Anton Bartsch (1742–1788),
malarz czynny na Śląsku, jego prace dekorowały także inne arystokratyczne rezydencje, jak choćby pałac Hatzfeldów przy obecnej ulicy
Wita Stwosza. Przyziemie pałacu Pachalych mieściło pomieszczenia
bankowe – usługowe, na szczególną uwagę zasługuje, zachowana na
tym poziomie, sporych rozmiarów powozownia. Zdolności architekta
w pełni ujawniły się także w projekcie klatki schodowej, która choć
wciśnięta w wąski trakt, dzięki zastosowaniu krętych schodów i owalnych balustrad pełni funkcję paradnego łącznika między piętrami.
W 1810 roku syn Carla Gottharda Langhansa, Carl Ferdinand Langhans (1782–1869), dobudował od zachodu trzyosiową partię zdobioną
jońskimi pilastrami w fasadzie. We wnętrzach tej części znajdowały
się pomieszczenia bankowe, w tym duża sala kolumnowa z osobnym
wejściem na parterze. Nad nim umieszczono tarczę z nazwą firmy
(G. v. Pachaly’s Enkel) i rokiem jej powstania. W 1890 roku Hermann
Wolfram zaprojektował w stylu neobarokowym skrzydło południowe ze
stajnią w przyziemiu, zamykając tym samym dziedziniec wewnętrzny
pałacu. W tej części ulokowano niewielką stajnię dla koni. Zachowana do dziś, jest obecnie jedynym przykładem takiego pomieszczenia
w budynku mieszkalnym na terenie Wrocławia.
Jednak zanim te zmiany nastąpiły, rezydencję odwiedził znamienity
gość. W sierpniu 1790 roku do Wrocławia przyjechał Johann Wolfgang
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Plan piano nobile, rysunek / Piano nobile floor plan, drawing, 1880

depicting Chronos, considered by the ancients to be the personification of time who sees, reveals and levels everything. It was created
by Philipp Anton Bartsch (1742–1788), a painter working in Silesia
whose works also decorated other aristocratic residences, e.g. the
Hatzfeld palace in today’s ul. Wita Stwosza. The lower ground floor
of the Pachaly palace contained banking and service rooms; the sizeable carriage house surviving on this level deserves special attention.
The architect’s skills are fully visible in his design of the stairwell
with winding stairs and oval balustrades which, although squeezed
into a narrow bay, serves the function of a spectacular connector between the floors.
In 1810 Carl Ferdinand Langhans (1782–1869), Carl Gotthard Langhans’ son, added a three-axis extension on the western side, decorated with Ionic pilasters on the facade. Inside it there were banking
rooms, including a large column hall with a separate entrance on the
ground floor. Above it there was a board with the name of the company (G. v. Pachaly’s Enkel) and the year in which it was set up. In 1890
Hermann Wolfram designed a neo-baroque south wing with a stable
in the lower ground floor, thus enclosing the internal courtyard of the
palace. The small stable is the only surviving example of this kind of
room in a residential dwelling in Wrocław today.
Before these changes occurred, however, the residence was visited by a distinguished guest. In August 1790 Johann Wolfgang Goethe
(1749–1832) came to Wrocław. News about the sojourn of the famous
Weimarian quickly spread across the city. After several days he was invited to visit baron Friedrich von Schuckmann (1755–1834), the king’s
judge and a financial advisor for Wrocław. As a high-ranking official,
Schuckmann used rooms in the palace owned by the tax controller
Gideon von Pachaly. The impressive building was only three years old
at the time, but it had already become one of the best addresses in
the city. It was here, probably during a social gathering, that Goethe
was introduced to Henriette Eleonora von Lüttwitz (1769–1799), a baron’s daughter who came from an old Silesian family who enjoyed the
king’s trust. Henriette was a beautiful woman, much younger than
the famous poet. Caught by her charm, after just a few days Goethe
asked for her hand in marriage, and she agreed. The proposal most
probably took place in the Pachalys’ palace. Unfortunately, Henriette’s father was not equally enthusiastic about the prospect of his
daughter-noblewoman marrying the poet and refused to give his permission. Although Goethe never mentioned his short and tempestuous affair, his resentment is detectable in a letter sent to a friend, in
which he called Wrocław “noisy, dirty and stinking”2 and expressed
a wish to leave the city as soon as possible.
He was not the only prominent guest who visited the palace.
The residence was truly besieged by officials during the war against
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Napoleon Bonaparte’s armies. Apart from prince Frederick William
IV (1795–1861, king of Prussia after 1840), in 1813 the palace was the
residence of army commanders, including the famous general Ludwig von Yorck (1759–1830), who fought in many battles and was an
outstanding military leader in the Prussian army. To honour him,
Beethoven composed Yorckscher Marsch, which is still played during German national events and military ceremonies. The royal family visited the palace at least one more time, in 1818, when Frederick
William IV and his entourage, including his younger brother William I (1797–1888, king of Prussia after 1861) came to the residence.
The building, which was “among the finest houses in Wrocław, with
a beautiful facade, a sumptuous stairwell, halls and rooms planned
by Mr Langhans,”3 must have attracted other distinguished guests in
the subsequent decades, but their names have been lost in history.
The 19th century turned out to be special in the history of the family, for many reasons. Most importantly, it brought some personal
changes, so to say, because the Pachalys merged with the Wallenberg family. Members of the two houses married for the first time at
the end of the 18th century, when Gideon II von Pachaly’s daughter
became the wife of Carl Ducius von Wallenberg (1729–1787). Then
in 1802 their son Karl Ducius von Wallenberg (1773–1843) married
Juliane Florentine von Pachaly (1785–1841), the daughter of Gideon
III and his niece Juliane Caroline von Pachaly (1757–1818). As we see,
marriages were concluded between close relatives – Karl Ducius married his cousin (who was the daughter of his nephew and his mother’s
first cousin). Although such close proximity may have been frowned
upon, it seems that little attention was paid to this fact, all the more
so because the union of the Pachalys and the Wallenbergs proved to
be long term and very fortunate, especially given that Juliane Florentine was the last descendant of the Pachaly family. It is worth adding that Karl Ducius von Wallenberg was the heir to Maślice estate
(nowadays a part of Wrocław), owner of several villages near Wrocław
and of the family company, and a shareholder in a number of other
companies. He also held a high position among local merchants. In
fact, the Wallenbergs had been known in Silesia for generations. It is
assumed that the first representative of the family, Christoph I Ducius
Wallenberg (1520–?), came here from Milan while serving in the army
of emperor Charles V von Habsburg (1500–1558). He did not return to
his homeland. His descendants (who were ennobled in the first half
of the 18th century) were merchants and tradesmen or officials in the
local and royal administration. Karl Ducius von Wallenberg’s son,
Gideon I von Wallenberg Pachaly (1817–1869), ultimately sealed
the alliance of the two aristocratic families by officially joining their
names and coats or arms in 1841. A little later the family acquired
3
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Goethe (1749–1832). Wieść o pobycie słynnego weimarczyka szybko
rozeszła się po mieście, po kilku dniach w gościnę zaprosił go baron
Friedrich von Schuckmann (1755–1834), wówczas królewski sędzia
i radca finansowy dla Wrocławia. Jako wysoki rangą urzędnik Schuckmann zajmował pokoje w pałacu kontrolera podatkowego Gideona
von Pachaly’ego. Imponująca budowla liczyła wówczas zaledwie trzy
lata, ale już zdążyła stać się jednym z najlepszych wrocławskich adresów. Właśnie w tym miejscu, prawdopodobnie podczas jednego ze
spotkań towarzyskich, Goethemu przedstawiono baronównę Henriettę Eleonorę von Lüttwitz (1769–1799). Młoda arystokratka pochodziła ze starej śląskiej rodziny, która cieszyła się także zaufaniem króla.
Henriette była piękną kobietą, a przy tym znacznie młodszą od poety.
Oczarowany jej urokiem Goethe, po zaledwie kilku dniach znajomości,
poprosił ją o rękę, a ona przystała na tę propozycję. Z dużym prawdopodobieństwem scena zaręczyn mogła rozegrać się w pałacu Pachalych. Niestety ojciec Henriette nie był już takim entuzjastą tego małżeństwa i nie zgodził się na ślub córki-szlachcianki z poetą. Choć sam
Goethe nigdy nie wspomniał o swoim burzliwym i krótkim romansie,
rozgoryczeniu dał zapewne wyraz w liście do przyjaciela, w którym
Wrocław nazywał „hałaśliwym, brudnym i cuchnącym”2 oraz wyraził życzenie jak najszybszego opuszczenia stolicy Dolnego Śląska.
Nie był to jedyny prominentny gość, który odwiedził pałac. Prawdziwe oblężenie notabli rezydencja przeżyła w trakcie działań wojennych przeciwko wojskom Napoleona Bonapartego. Obok księcia
Fryderyka Wilhelma IV (1795–1861, od 1840 roku króla Prus), w 1813
roku w pałacu przebywali także wojskowi komendanci, w tym słynny
generał Ludwig von Yorck (1759–1830), uczestnik wielu bitew, uważany za wybitnego dowódcę pruskiej armii. To właśnie na jego cześć
Beethoven skomponował Yorckscher Marsch, do dziś grany przy okazji niemieckich świąt państwowych i uroczystości wojskowych. Rodzina królewska odwiedziła pałac przynajmniej jeszcze raz, w 1818
roku w otoczeniu swojej świty do rezydencji przybył książę Fryderyk
Wilhelm IV z młodszym bratem księciem Wilhelmem I (1797–1888, od
1861 król Prus). Dom, który opisywano: „Pałac należy do najświetniejszych domów Wrocławia, ma piękną fasadę, pyszną klatkę schodową,
sale i pokoje, przez pana Langhansa został on rozplanowany”3 musiał przez kolejne dziesięciolecia przyciągać także wielu innych gości,
jednak ich nazwiska skryły mroki historii.
Szczególny w historii rodziny, pod wieloma względami, okazał się
wiek XIX. Przede wszystkim nastąpiły w niej zmiany, rzec można personalne, bowiem Pachaly połączyli się z rodem Wallenberg. Po raz
pierwszy dwie familie spotkały się pod koniec XVIII wieku, za sprawą
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małżeństwa córki Gideona II von Pachaly’ego z Carlem Duciusem von
Wallenbergiem (1729–1787). Z tego związku narodził się Karl Ducius
von Wallenberg (1773–1843), który w 1802 roku ożenił się z Juliane
Florentine von Pachaly (1785–1841), córką Gideona III i jego bratanicy
Juliane Caroline von Pachaly (1757–1818). Jak widać, to małżeństwo
zawarto w obrębie najbliższej rodziny – Karl Ducius poślubił swoją
kuzynkę (jednocześnie córkę bratanka i kuzynki pierwszego stopnia
swojej matki). Taki związek mógł wywoływać pewne kontrowersje
wśród otoczenia, ale, zdaje się, nie przejmowano się tym zbytnio,
bowiem mariaż Pachalych i Wallenbergów okazał się długofalowy
i bardzo fortunny, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Juliane Florentine
była ostatnim przedstawicielem rodu Pachalych. Warto dodać, że sam
Karl Ducius von Wallenberg był dziedzicem majątku Maślice (obecnie
część Wrocławia), panem na kilku podwrocławskich miejscowościach,
właścicielem rodzinnej firmy, udziałowcem paru przedsiębiorstw. Zajmował także wysoką pozycję w lokalnym środowisku handlowym.
W istocie Wallenbergowie od pokoleń byli znaną na Śląsku rodziną.
Przyjmuje się, że pierwszy na te ziemie przybył z okolic Mediolanu
Christoph I Ducius Wallenberg (1520–?), będący wówczas w służbie
wojskowej cesarza Karola V von Habsburga (1500–1558). W swoje
rodzinne strony już nie wrócił, a jego potomkowie (od pierwszej połowy XVIII wieku szlachcice) zajęli się handlem i spedycją towarów,
zajmowali też stanowiska we władzach samorządowych i w królewskich urzędach. Syn Karla Duciusa von Wallenberga, Gideon I von
Wallenberg-Pachaly (1817–1869) ostatecznie przypieczętował ten
aliaż dwóch arystokratycznych rodzin, w 1841 roku oficjalnie łącząc
oba nazwiska oraz rodowe herby. Nieco później do swoich licznych
majątków Wallenberg-Pachaly dodali także wieś Smolec (Schmolz),
stając się jej hojnymi darczyńcami. Do dziś na tamtejszym cmentarzu
zachowały się niektóre nagrobki członków rodziny.
Za cesarstwa (1871–1914) Wrocław, podobnie jak reszta kraju,
przeżył okres najszybszego rozwoju. Eksplozja demograficzna z końca XIX wieku w połączeniu z ekspansją przemysłu na trwałe zmieniły krajobraz miasta. W tych sprzyjających warunkach szczególnie
zyskały firmy sektora finansowego. Stolica Dolnego Śląska, dzięki
swoim 82 instytucjom bankowym i parabankowym, śmiało rywalizowała z Berlinem o miano głównego centrum finansowego cesarstwa.
Obok wielkich bankierów Eichbornów i Heimannów, także Wallenberg-Pachaly byli zaliczani do najważniejszych bankierskich rodów
wschodnich Niemiec.
W czasach tej prosperity prywatne życie rodzinne biegło ustalonym
torem. Pałac przy Szajnochy nadal był siedzibą banku, ale też budynkiem mieszkalnym, ze wszelkimi udogodnieniami, do których należały
centralny system grzewczy, winda towarowa czy kabiny prysznicowe.
Opuszczano go jednak w lecie, by ciepłe miesiące spędzić w majątku Nowy Dwór, z dala od uciążliwego miasta. Od 1884 roku do 1922
roku w pałacu mieścił się również Konsulat Królestwa Szwecji, zaś

Gideon I von Wallenberg-Pachaly (1817–1869),
obraz olejny / oil painting

Herb rodziny Wallenberg, gwasz / Coat of arms
of the Wallenberg family, gouache, 1736

another estate in Smolec (Schmolz) and generously provided for it.
Some tombstones of the deceased family members can still be found
in the local cemetery.
In Imperial Germany (1871–1914), Wrocław, just like the rest of the
country, experienced the most intensive growth period. A demographic
explosion at the end of the 19th century combined with industrial development permanently changed Wrocław’s cityscape. Companies in
the financial sector in particular benefited from the situation. The
Lower Silesian capital, with its 82 banks and non-bank financial institutions, could well compete with Berlin for the title of the main financial centre of the empire. Alongside the great banking families of
the Eichborns and the Heimanns, the Wallenberg-Pachalys counted
among the most important bankers in east Germany.
During these prosperous years, the private life of the family followed
its established course. The palace in ul. Szajnochy still combined the
functions of a bank and of a residential dwelling, with all the amenities such as a central heating system, a cargo lift or shower cabins.
The family typically left it for the summer and moved to the estate in
Nowy Dwór to rest outside the tiresome city. Between 1884 and 1922 the
palace also housed the consulate of the Kingdom of Sweden. The role
of the consul was performed by Gotthard von Wallenberg-Pachaly
(1850–1924), who held the position for 43 years! He was succeeded
by his son Friedrich von Wallenberg-Pachaly (1878–1965). Running
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the consulate and the fact that the family had business contacts with
entrepreneurs from Sweden leads to a question about whether they
may have been related to the famous Swedish Wallenberg family?
Gotthard von Wallenberg-Pachaly and his closest relatives were
the last owners of the trading company G.v.Pachaly’s Enkel offene
Handelsgesellschaft. Gotthard combined the responsibilities connected with running the company with the aforementioned function of
the Swedish consul, but he was also a colonel of the Landwehr, chairman of the supervisory board of five companies and member of the
board of another three ones. His daughter Clara (1886–1976) remembered that “At 9 o’clock at the latest Father would come to his bank,
whose reputation was very good, but which unfortunately had to be
sold in 1920.”4 Due to the galloping inflation (which made prices increase literally from hour to hour – sometimes people standing at the
beginning of a queue would buy bread at a lower price than those at
the end), practically all financial assets of private banks disappeared.
The opportunity to increase its holdings was seized by Commerzbank, one of the most powerful banks at the time, which purchased
38 banking institutions, including GvPE GmbH. The family managed
to retain control of the palace in ul. Szajnochy, which until 1945 was
leased by Commerz und Privat Bank. As its brochure informed, “all
kinds of bank transactions” were performed in the branch in ul. Szajnochy. Members of the Wallenberg-Pachaly family moved to other
properties, some of which were located in Wrocław. They continued
running banking activity, which in 1924 was moved to Berlin, where
they served the financial market until 1989.
The Wallenberg-Pachaly palace fortunately survived the siege of
the city in 1945. Several weeks after the end of the war activities, it
was handed over to the newly established University of Wrocław. In
the first years after the war it probably housed a canteen and offices
of the university administration, later it was acquired by the University Library. Beyond doubt, it was this decision that saved it from the
fate of hundreds of Lower Silesian aristocratic residences, which were
abandoned, pillaged and deteriorated for years. Over the course of
more than 200 years of its history, the palace in ul. Szajnochy has remained practically unchanged, with many original interior decor elements still surviving. The form of the edifice ranks it among the most
outstanding achievements of architecture in Wrocław in the 18th century.
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konsulem był Gotthard von Wallenberg-Pachaly (1850–1924) pełniący tę funkcję przez 43 lata! Jego następcą został syn Friedrich von
Wallenberg-Pachaly (1878–1965). Rodzina miała kontakty biznesowe
z przedsiębiorcami ze Szwecji, co w połączeniu z faktem prowadzenia
konsulatu nasuwa pytanie, czy mogli oni być daleko spokrewnieni
ze słynną, szwedzką rodziną Wallenberg?
Gotthard von Wallenberg-Pachaly i jego najbliżsi krewni byli ostatnimi właścicielami otwartej spółki handlowej G.v.Pachaly’s Enkel offene Handelsgesellschaft. Obowiązki związane z jej prowadzeniem
Gotthard dzielił, jak już wspomniano, z funkcją konsula szwedzkiego, ale również pułkownika Landwehry, przewodniczącego rady nadzorczej pięciu spółek i członka rady kolejnych trzech. Jego córka Clara (1886–1976) zapamiętała: „Najpóźniej o godzinie 9 ojciec mój był
w swoim banku, który miał bardzo dobrą reputację, niestety musiał
zostać sprzedany w 1920 roku”4. Galopująca inflacja (ceny potrafiły
wzrastać w ciągu godziny, znane są historie mówiące o tym, że ludzie
stojący na początku kolejki kupowali chleb taniej niż ci z końca, bo
w ciągu kilku minut sklepikarz podnosił cenę) praktycznie zniszczyła aktywa finansowe wszystkich prywatnych instytucji bankowych.
Szanse na powiększenie swoich środków wykorzystał wówczas potężny Commerzbank, kupując 38 instytucji bankowych, w tym GvPE
GmbH. Rodzina zachowała jednak rezydencję przy Szajnochy, którą
aż do końca 1945 roku dzierżawił od niej Commerz und Privat Bank.
W swoim folderze reklamowym informował, że przy ulicy Szajnochy 10: „Wykonywane są wszelkie transakcje bankowe”. Członkowie
rodziny Wallenberg-Pchalych zamieszkali w pozostałych rodowych
posiadłościach, również tych na terenie Wrocławia. Nadal prowadzili
działalność bankową, którą w 1924 roku przenieśli do Berlina, gdzie
aż do 1989 roku obsługiwali rynek usług finansowych.
Pałac Wallenberg-Pachalych szczęśliwe przetrwał oblężenie miasta w 1945 roku. Kilka tygodni po zakończeniu działań wojennych
został przekazany na potrzeby nowo powołanego Uniwersytetu Wrocławskiego. Prawdopodobnie w pierwszych latach mieściła się w nim
stołówka i biura administracji uniwersyteckiej. Później zaczął służyć
Bibliotece Uniwersyteckiej. Bez wątpienia ta decyzja uchroniła go
przed losem, jaki podzieliły setki dolnośląskich rezydencji arystokratycznych, przez lata opuszczonych, narażonych na zniszczenia
i grabieże. Pałac przy ulicy Szajnochy przez ponad 200 lat swojego
istnienia praktycznie nie uległ przeobrażeniom, do dziś zachowało
się wiele oryginalnych elementów wystroju pałacowych wnętrz, natomiast jego forma pozwala zaliczyć go do najwybitniejszych osiągnięć
wrocławskiej architektury XVIII wieku.

1

Lena Achtelik, Monika Aleksandrowicz, Paweł Baśnik, Michał Bohdankiewicz, Maks
Cieślak, Paweł Czekański, Jacek Dehnel, Norbert Delman, Grzegorz Demczuk,
Tomasz Domański, Tomasz Fronczek, Łukasz Gierlak, Agnieszka Grodzińska,
Magda Grzybowska, Paweł Hawrylak, Łukasz Huculak, Oktawian Jurczykowski,
Tadeusz Kantor, Anna Kędziora, Michał Kielan, Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki, Piotr
Kmita, kolektyw Dracena / Dracena Collective (Małgorzata Goliszewska, Justyna
Popławska, Szymon Wojtyła), Anna Kołodziejczyk, Natalia Komarow i / & Przemysław
Wideł, Monika Konieczna i / & Mariusz Sibila, Jerzy Kosałka, Szymon Kula, Kamil
Kuskowski, Krzysztof Latarowski, Magdalena Lazar, Daria Malicka, Wojciech Małek,
Michał Marek, Nadia Markiewicz i / & Grzegorz Demczuk, Karina Marusińska, Robert
Maskos, Paweł Jan Modzelewski i / & Szymon Modzelewski, Kamil Moskowczenko,
Małgorzata Myślińska, Dorota Nieznalska, Aleksandra Nowysz, Laura Ociepa,
Iwona Ogrodzka i / & Piotr Blajerski, Dominika Oleś i / & Martyna Podwysocka,
Przemysław Paliwoda, Piotr Piasta, Hubert Pokrandt, Anna Raczyńska, Irmina
Rusicka, Filip Rybkowski, Anna Shimomura i / & Marcin Iwan, Tomasz Skórka,
Noemi Staniszewska, Łukasz Stokłosa, Michał Szota, Przemek Węgrzyn, Natalia
Wiśniewska, Karolina Włodek, Wykwitex (Karolina Balcer, Janusz Czyżewicz,
Jagoda Dobecka, Miłosz Flis, Martyna Muth, Iwona Ogrodzka, Anita Welter),
Barbara Żłobińska i / & Mariusz Maślanka, Ewa Zwarycz
kuratorzy / curators: Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk, Anna Stec
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Norbert Delman
Crack

Tomasz Domański
Reaktywacja / Reactivation

34

Co minutę w przestrzeni pałacowego przedsionka rozlegał się głos odczytujący aktualną
godzinę, w sposób, w jaki odczytuje się kwotę pieniędzy: trzy dwadzieścia cztery, […] trzy
dwadzieścia pięć, […] trzy dwadzieścia sześć.
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Michał Szota
Czasopieniądz / Time-Money
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Every sixty seconds the palace interiors resonated with a voice reading the present time
in the same way money amounts are read:
three twenty-four, […], three twenty-five […],
three twenty-six.

Kamil Kuskowski
≠
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Tomasz Skórka
Dekapitalizacja / Decapitalisation

Jarosław Kozłowski
Figury retoryczne II / Rhetorical Figures II
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Agnieszka Grodzińska
Yes, We Can’t

Nadia Markiewicz, Grzegorz Demczuk
Uścisk dłoni / Handshake
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Aleksandra Nowysz
Deburżuizacja / Debourgeoising

Wykwitex
Wykwitex
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Paweł Hawrylak
Palace Apartments
Anna Shimomura, Marcin Iwan
Mienie / Possessions
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Kapitał jako pojęcie i wartość możemy rozumieć
bardzo różnie i traktować go w rozmaitych kategoriach pojęciowych, widzieć w odmiennych
kształtach. A więc jako zjawisko i zagadnienie
mocno materialne, ale równocześnie jako wartość bardziej wysublimowaną – intelektualną,
ideową czy nawet duchową. Sam kapitał, tak jak
jego pojęcie, nie funkcjonuje zazwyczaj tylko
w jednej kategorii. Możemy więc stwierdzić, iż
pomnik, który za chwilę będę starał się opisać
i którego ideę pragnę przybliżyć, jest namacalnym symbolem dziwnych i dwuznacznych jednocześnie operacji – i to nie tylko materialnych.
Dzisiaj nazwalibyśmy je multimedialnymi, bo,
jak zobaczymy za chwilę, odbywały się one na
wielu poziomach jednocześnie i z zastosowaniem najróżniejszych kombinacji i technik. Natomiast ich przedmiotem (nie podmiotem!) –
zresztą bez własnej woli i wychodząc na tym
jak Zabłocki na mydle – stała się nieomal cała
ówczesna, powojenna społeczność Wrocławia.
Idea pomnika
Przy ulicy Bernardyńskiej we Wrocławiu, u jej
zbiegu z aleją Juliusza Słowackiego, zachowało
się do dziś kilka czy kilkanaście metrów szyn
wmurowanych w bruk. Nie są to – jak się powszechnie sądzi – resztki przedwojennej tramwajowej trasy, lecz fragmenty powojennych
torów kolejowych łączących wrocławskie Stare Miasto, a ściślej mówiąc: okolice Nowego
Targu, z Dworcem Świebodzkim. W latach 40.
i na początku 50. XX wieku wywożono nimi
zabytkową substancję architektoniczną wrocławskiego Starego Miasta: gotycką cegłę oraz
gotyckie i barokowe detale kamieniarskie
i rzeźbiarskie z rozbieranych zabytkowych
kamienic. Była to zaprogramowana i cyniczna dewastacja – a przez to nieomalże równie

brutalna jak wcześniejsze działania wojenne – wielokulturowego, osiemsetletniego co
najmniej miasta i pozbawianie go, w imię
egoistycznych, centralistycznych pomysłów,
wartości materialnych i kulturowych: a więc
cennego kapitału.
Pomimo dużych zniszczeń wojennych, pewną część wrocławskiego Starego Miasta można
było uratować. Tak się jednak nie stało: owe
cegły i zabytkowe fragmenty architektury szły
do stolicy, wzbogacając scenografię średniowiecznych warszawskich kamienic oryginalnymi, a obcymi im kulturowo detalami. W ten
sam sposób uzupełniono w dużej mierze na
przykład zbiory warszawskiego Muzeum Narodowego, kolekcję rzeźb ogrodowych w Wilanowie, a także wytapetowano warszawskie
kościoły obrazami Willmanna. A gotycka cegła
z Wrocławia – według świadków pamiętających tamte czasy – bywała świetnym i niezastąpionym materiałem do wysypywania
bieżni warszawskich stadionów.
Główną więc ideą pomnika, na który złożą się resztki owych kolejowych torów, będzie podniesienie ich do rangi wyraźnego
i czytelnego symbolu. Mają one upamiętnić
ów „eksport” kapitału, jakimi były wywożone fragmenty historycznej tkanki Wrocławia,
i w sposób równie symboliczny – wyeksponować fundamentalną i podstawową wartość
leżącą u podstaw wszelkich relacji ludzkich,
międzyludzkich i społecznych – uczciwość. Te
resztki torów kolejowych mają więc przypominać o tym, że bez względu na perspektywę,
z jakiej patrzymy, zawsze możemy użyć nader
prostego hasła: nie kradnij!
Pomnik będzie również przypomnieniem
starego porzekadła mówiącego o dobrych
chęciach i brukowaniu nimi piekła. Będzie
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Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki
Tory kolejowe – to także kapitał / Railway Tracks – It’s Capital, Too

Capital as an idea and value can be understood
very differently, treated according to a wide
array of conceptual categories and seen in
various forms. Thus it could be a highly material phenomenon or term, or a more sophisticated concept – intellectual, ideological or
even spiritual. Capital and its notions rarely
function within one category only. We could
therefore conclude that the monument I am
about to describe and explain is a tangible
symbol of simultaneously strange and ambiguous operations, not only material ones.
Today we would term them “multimedia” because, as we will shortly see, they occurred
simultaneously on many levels and involved
a multitude of combinations and techniques.
What became their object (not subject!) was
almost the entire post-war community of
Wrocław – who, by the way, were assigned
the role without their consent and got out
very little out of it.
The idea for the monument
At the junction of Bernardyńska St and Juliusz
Słowacki Alley in Wrocław there still survive
ten or so meters of railway tracks. Contrary to
popular opinion, these are not the remains of
a pre-war tramway route, but a fragment of
a post-war railway track connecting the Old
Town in Wrocław – to be more specific, the
Nowy Targ Square – with Świebodzki Railway
Station. In the 1940s and early 1950s it was
used to transport the historical architectural
substance of the Old Town – Gothic bricks,
Gothic and Baroque masonry and details of
sculptures from the demolished tenements.
It was well-planned and cynical devastation, almost equal in brutality to the recent
war action, of a multicultural city with at

least eight centuries of history, which was intended to strip it of its material and cultural
assets (therefore – of its precious capital) in
the name of egoistic ideas conceived in the
new Polish capital.
In spite of large war damage, a part of the
Old Town could be saved. This is not what
happened: old bricks and historical fragments of architecture were sent to Warsaw
to enrich the façades of medieval tenements
with original, but culturally alien details. In
the same way the collection of the National
Museum in Warsaw was expanded, as was the
collection of garden sculptures in Wilanów;
Warsaw churches now boasted Willmann’s
paintings. According to witnesses who still remember those days, powdered Gothic bricks
from Wrocław became excellent material for
covering the tracks of stadiums in Warsaw.
Thus the principal idea for the monument,
which will consist of the remains of the aforementioned railway track, will be to elevate
them to the status of a clear and universally
comprehensible symbol. They will commemorate the “export” of capital in the form of fragments of the historic urban fabric of Wrocław,
and symbolically highlight the fundamental
value that should underlie any human, interpersonal or social relations – honesty. So
the remains of the railway track will remind
us that irrespective of the adopted perspective, we can always fall back on a very simple
principle: Don’t steal!
The monument will also function as a reminder of an old saying: The road to hell is
paved with good intentions. It will become
a form of special dedication to human stupidity. Here: to good intentions and enthusiasm which, at a time of a lack of common
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Kształt i realizacja pomnika
Pomnikiem noszącym tytuł Tory kolejowe –
to także kapitał będą więc zardzewiałe szyny, w takim kształcie, w jakim znajdują się
one obecnie, oraz otaczający je autentyczny, niezbyt równy bruk. Należy pozostawić
go – w imię historycznej prawdy – w takim
stanie, w jakim znajduje się on dzisiaj. Jedynym nowym i nieco finansochłonnym elementem pomnika będzie prosta metalowa tablica
wpuszczona w bruk, zawierająca krótki tekst
ideowo-informacyjny.
Koszty całego przedsięwzięcia będą więc
minimalne. Ograniczą się tylko do wykonania owej tablicy siłami na przykład studentów
Katedry Rzeźby ASP we Wrocławiu w ramach
zajęć kursowych, zakupu – z funduszu reprezentacyjnego dyrektora miejscowego Wydziału
Kultury – biało-czerwonej wstęgi, którą należy
przeciąć podczas odsłonięcia (nożyczki przyniosę z domu) i hucznej, składkowej i trwającej do późnych godzin nocnych after party,
odbytej na trawniku przed Muzeum Architektury. Ten ostatni, wyraźnie ludyczny element
wzbogaci wydatnie ideę pomnika swoim głęboko demokratycznym pierwiastkiem.
Po dogłębnym zastanowieniu proponuję
też, ażeby wszelkimi ewentualnymi a dodatkowymi kosztami obciążyć władze miejskie
m. st. Warszawy, traktując ten fakt równie symbolicznie jak cały pomnik. A więc jako wstępny akt dobrej woli w stosunku do Wrocławia
i wstępny – jak na razie – zwrot kosztów za
poniesione niegdyś przez nasze miasto i społeczeństwo straty: materialne, kulturowe i moralne – czyli kapitałowe wszelkiego rodzaju.
Jako że w dzisiejszych czasach wszyscy,
wszystkich i za wszystko chcą przepraszać,
należy rozpatrzeć możliwość i zasadność

przeprosin przez społeczeństwo m. st. Warszawy społeczność Wrocławia. Odwrotna sytuacja w przyszłości też jest możliwa, albowiem
od czasu do czasu zdarzało nam się myśleć
o nich nie najlepiej.
Należy też wystąpić instytucjonalnie (na
przykład poprzez ASP, ZPAP, Wydział Kultury
UM we Wrocławiu, Konserwatora Wojewódzkiego, Architekta Miejskiego, Prezydenta
m. Wrocławia, Wojewodę Dolnośląskiego etc.)
o rozciągnięcie opieki konserwatorskiej nad
owymi żelaznymi szynami (z każdym rokiem
są coraz krótsze!) i wciągnięcie ich w rejestr
obiektów chronionych lub nawet zabytków
pierwszej rangi. Natomiast w razie ewentualnej realizacji pomnika, kategorycznie zastrzegam sobie – jako autor pomysłu – prawo
zredagowania wyjętego spod jakiejkolwiek
cenzury tekstu i umieszczenia go na tablicy
wmurowanej w bruk.
Wrocław, 29 III 2018

sense, became victims of an otherwise beautiful, but detrimental to people from outside
Warsaw, idea: “The entire nation is rebuilding its capital.”
Form and production of the
monument
The monument entitled Railway Tracks – It’s
Capital, Too will therefore feature the rusted
railway tracks in their present form and the
original, rather uneven cobblestone. To respect the historic truth, the area should be
left exactly as it is. The only new element of
the monument, which will require some capital, will be a simple metal plaque embedded
in the pavement, containing a short description of the idea.
The cost of the project will be minimal. It
will be limited to producing the aforementioned plaque, for example by students of the
Chair of Sculpture of the Academy of Fine Arts
in Wrocław during their regular classes, purchasing a white-and-red ribbon, which could
be financed from the expense account of the
local head of the Department of Culture, and
cutting the ribbon (with scissors that I will
bring from home) during a festive ceremony
(financed through crowdfunding), followed
by an after party held on the lawn in front of
the Museum of Architecture and lasting late
into the night. The last element, visibly carnivalesque in character, will enrich the idea
with a deeply democratic element.
Having carefully thought about the matter,
I propose that all additional costs be borne by
the capital city of Warsaw, and that this fact
be treated as symbolically as the monument
itself. So it will become a preliminary gesture
of goodwill vis-à-vis Wrocław, and preliminary – for the time being – reimbursement
for the losses once sustained by our city and
community: material, cultural and moral – in
other words, losses of capital in different forms.
Since nowadays everybody wants to apologise to all people for everything, the possibility
and justifiability of extending an apology by
the capital city of Warsaw to the community

of Wrocław should be considered. A reverse
situation is also possible in the future, because
from time to time the latter did express unfavourable opinions about the former.
Moreover, an institution (e.g. the Academy of Fine Arts, the Association of Polish
Visual Artists, the Department of Culture of
the Municipality of Wrocław, the Provincial
Conservation Officer, the Municipal Architect,
the Mayor of Wrocław, the Martial of Lower
Silesia, etc.) should request that the steel railway track in question be legally protected (its
length decreases each year!) and entered into
a register of historical monuments, even as
a first-class monument. Should the proposed
monument eventually materialise, I, as the
originator of the idea, reserve the right to edit
the text to be displayed on the plaque in the
pavement without censorship of any kind.
Wrocław, 29 III 2018
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więc przy okazji rodzajem specjalnej dedykacji złożonej głupocie ludzkiej. Czyli dobrym
chęciom i entuzjazmowi, które – gdy zabrakło
zdrowego rozsądku – dały wmanewrować się
w mało sensowną dla ludzi spoza Warszawy
ideę o skądinąd pięknym haśle: „Cały naród
buduje swoją stolicę”.
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Lena Achtelik
Calvaria

Małgorzata Myślińska
Zakład fotograficzny / A Photographer’s Shop
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Krzysztof Furtas Kolumna / Column

Robert Maskos
Kapitał zakładowy / Seed Capital
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Filip Rybkowski
Carborundum, “White as Snow”
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Hubert Pokrandt
Bez tytułu / Untitled
Anna Kołodziejczyk
Siła pozornie prostego wnętrza / The Power
of a Seemingly Simple Interior
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Noemi Staniszewska
Babel 15:53

Przemek Węgrzyn
Kołysanka / Lullaby
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Monika Konieczna, Mariusz Sibila
Rekonstrukcja Biblioteki Aleksandryjskiej / Reconstruction
of the Library of Alexandria, Kosmos / Cosmos

Irmina Rusicka
Akumulacja kapitału / The Accumulation of Capital
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Warszawa, 15.05.2018



Warsaw, 15 May 2018



Sz.P. Prezes Adam Glapiński
Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa






Mr Adam Glapiński, President
National Bank of Poland
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
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Szanowny Panie Prezesie,
zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w planie emisji monet kolekcjonerskich
Narodowego Banku Polskiego wybicie monety
upamiętniającej Różę Luksemburg.
Róża Luksemburg była kobietą barwną
i przenikliwą. Była wybitną ekonomistką,
w 1913 roku wydała ważną pracę ekonomiczną
Akumulacja kapitału, która była czytana na
uczelniach ekonomicznych po obu stronach
żelaznej kurtyny, oraz współcześnie — po kryzysie ekonomicznym z 2008 roku.
W 2018 roku przypada 100-lecie uzyskania
praw wyborczych kobiet w Polsce. W tym
kontekście uważam za ważne zaplanowanie
wybicia monety upamiętniającej Różę Luksemburg, która oprócz tego, że była wybitną
ekonomistką, aktywnie działała na rzecz praw
kobiet i robotnic.
Ponadto najczęściej wybijanymi monetami przez NBP są monety z wizerunkami mężczyzn, kobiet jest niewiele (Osiecka, Boznańska, Stryjeńska, „Inka”). Co więcej, mimo że




Dear Mr Glapiński,
w tym roku przypada 100-lecie uzyskania
praw wyborczych kobiet w Polsce, w planach
emisji okolicznościowych monet bitych przez
NBP nie pojawiła się żadna kobieta.
Moneta z wizerunkiem Róży Luksemburg
mogłaby powstać jako temat indywidualny (pojedyncza moneta) lub w ramach serii
„Wielcy polscy ekonomiści” (w tej serii dotychczas wybito monetę z Mikołajem Kopernikiem,
na ten rok zaplanowane jest wybicie monety
z Fryderykiem Skarbkiem).
Róża Luksemburg, obok Marii Skłodowskiej-Curie jest jedną z najbardziej znanych
Polek na świecie, jednak w Polsce nieupamiętnianą, a ostatnio wręcz wymazywaną
(w tym roku usunięto tablicę pamiątkową
w Zamościu, gdzie się urodziła). Uważam, że
Róża Luksemburg jest ważną postacią, która
powinna zostać upamiętniona w formie monety wybitej przez Narodowy Bank Polski.
Mam nadzieję na pozytywne rozpatrzenie
mojego wniosku.

Z wyrazami szacunku,
Irmina Rusicka

I kindly request to include the minting of
a coin commemorating Rosa Luxemburg in
the collector coins issue schedule of the National Bank of Poland for 2018.
Rosa Luxemburg was a colourful and astute woman. She was an outstanding economist who in 1913 published a very important
economic work entitled The Accumulation
of Capital. The book was read in the past, in
economic schools on both sides of the Iron
Curtain, and nowadays, in the wake of the
2008 economic crisis.
The year 2018 marks the centenary of women’s suffrage in Poland. In this context I consider it important to schedule the minting
of a coin commemorating Rosa Luxemburg,
who was not only an outstanding economist,
but also an active advocate for women’s and
workers’ rights.
Moreover, coins issued by the National
Bank of Poland most often depict men – there
has been just a handful of women (Osiecka,

Boznańska, Stryjeńska, “Inka”). What is more,
although this year marks the centenary of
women’s suffrage in Poland, the NBP’s schedule of issuing collector coins does not include
any women.
The coin with the image of Rosa Luxemburg
could be minted as a separate item (a single
coin) or in the series “Great Polish Economists”
(so far it includes a coin with Nicolas Copernicus; minting a coin with Fryderyk Skarbek
is scheduled for this year).
Alongside Marie Curie-Skłodowska, Rosa
Luxemburg is one of the most recognisable
Polish women in the world, although in Poland she is not just rarely celebrated, but actively erased (a commemorative plaque was
taken down in Zamość, her birthplace, earlier
this year). I believe that Rosa Luxemburg is an
important figure who ought to be commemorated in the form of a coin minted by the National Bank of Poland. I hope my application
will be considered favourably.

Sincerely,

Irmina Rusicka
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Michał Kielan
Obchód bez uwag / Rounds All Quiet

Oktawian Jurczykowski
Bankier / Banker
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Iwona Ogrodzka, Piotr Blajerski
Efekt dominacji / The Domination Effect
Maks Cieślak
Piętnaście centymetrów / Fifteen
Centimetres
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Anna Kędziora
Nieobecne obrazy / Absent Images

Fragment ścieżki dźwiękowej

Soundtrack fragment

fotografia cyfrowa
format 80 × 100 cm
rok wykonania 2013

digital photography
size 80 × 100 cm
taken in 2013

Na pierwszy rzut oka zwykły portret jak
wiele innych, czarno-biały, kompozycja
statyczna, ale z drugiej strony to zdjęcie jest
dość intrygujące.
Widać na nim jakąś manipulację, coś jest
nie tak z tym zdjęciem.
To jest jakaś stylizacja, przedstawienie.
Jakiś paradoks tu jest, coś tutaj nie gra.
Takie wrażenie niepewności, nienaturalnej
sytuacji.
Generalnie niepokój wprowadza.
Kojarzy mi się z Diane Arbus, z jej
fotografią, która wzbudza też specyficzne
emocje.
Być może chodzi też o samą postać.
Intrygujące jest, na co ta osoba patrzy, co
może wywoływać te emocje na jej twarzy,
Jest to jakieś zaskoczenie, być może nawet
niebezpieczeństwo, ten wyraz twarzy jest
na tyle dziwny, niepokojący.
Ciekawe czy jest to pozowany portret, czy
jakaś sytuacja wyłapana.

At first glance, an ordinary portrait like many
others, black and white, static, but on the
other hand, this photo is quite intriguing.
It shows some kind of manipulation,
something is wrong with this photo.
It’s some kind of stylization, performance.
It contains some kind of paradox,
something’s not right here.
This sense of uncertainty, unnatural
situation.
Generally, it causes anxiety.
It reminds me of Diane Arbus with her
photograph which also evokes specific
emotions.
Perhaps it is also about the figure himself.
I’m intrigued by what this person is looking
at, what evokes these emotions on his face.
It’s some kind of surprise, perhaps even
danger, this expression is so strange and
disturbing.
I wonder if it’s a pose struck for a portrait or
a randomly captured situation.

Może dobrze byłoby ten obraz skadrować
troszkę inaczej.
Chyba przeszkadza duża ilość światła
z prawej strony na ramieniu i że to ramię
jest obcięte. Chyba więcej oddechu byłoby
potrzebne po prawej stronie.
Być może ten dym powinien być jeszcze
bardziej widoczny, może to by też budowało
jeszcze jakąś zagadkę, może by nawet
dopełniał bardziej ten obraz. […]

Perhaps it would have been better to frame
this photo a little differently.
I think that the large amount of light on the
right side, on the arm, and the fact that the
arm is cut off are disturbing. Perhaps more
space is needed on the right.
Perhaps the smoke should be even more
visible, perhaps this would also create
some kind of mystery, maybe it would even
complete the picture. […]
Łukasz Gierlak
3×M
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Krzysztof Latarowski
Kapitał: kategoria pszczelarstwo / Capital: Beekeeping Category
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Anna Raczyńska
Chleb powszedni / Our Daily Bread
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Paweł Baśnik
Portret Wallenbergów / The Wallenberg Family Portrait
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Kamil Moskowczenko
Złote runo / The Golden Fleece
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Karina Marusińska
Jebać biedę / Fuck Poverty

Michał Bohdankiewicz
Past Present
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Tadeusz Kantor
Parapluie – Emballage z cyklu Multipart / Parapluie – Emballage
from the series Multipart, 1970

Grzegorz Demczuk
Atencjometr / Attention-Meter
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Łukasz Huculak
Detale / Details

77

Łukasz Stokłosa
Gabinet / The Study
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Dominika Oleś, Martyna Podwysocka
VIP Room

S U R V I VA L 16

K A P I TA Ł / C A P I TA L

Jacek Dehnel
Pałac™. Instrukcja składania /
Palace™. Assembly Instruction
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1. Warunki wstępne
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Zestaw Pałac™ przeznaczony jest wyłącznie
dla Użytkowników dysponujących Kartami
z kategorii Złoto i Platyna:
– Kartą Dziedzicznej Fortuny
– Kartą Wielkiego Biznesu w Warunkach Wilczego Kapitalizmu
– Kartą Poborcy Podatkowego Prowincji
– Kartą Spekulacji na Żywności w Czasie Głodu i Handlu Broni w Czasie Wojny
– Kartą Tyrana Państwa Średniej Wielkości
– Kartą Nadspodziewanych Zysków Giełdowych
– Kartą Funduszów ze Źródeł które Pozostają
do Wiadomości Redakcji i Służb Specjalnych
i tym podobnych.
Pozostałym Użytkownikom proponujemy zestawy z kategorii Economy:
– zestaw Kurna Chata™
– zestaw M1 po Babci w Gomułkowskim Bloku™
– zestaw Cela w Obozie Pracy™
– zestaw Kątem u Rodziców™
– zestaw Czworaki™
– zestaw Piwniczna Izba™
– zestaw Mieszkanie na Swoim Kredycie na
30 Lat™
i wiele innych atrakcyjnych ofert.

2. Ostrzeżenie I
Zwracamy uwagę Użytkowników na pojawiające się na rynku podróbki zestawu Pałac™, takie jak:
– Pałac Kultury i Nauki
– Pałac Sprawiedliwości

Jacek Dehnel

– Pałac Ślubów
– Pałac Narodów
i wiele innych, których nazw nie ma potrzeby
tutaj wymieniać.
Śpieszymy wyjaśnić, że to pałace wyłącznie
z określenia, które są wynikiem pasożytowania na wielowiekowej, solidnej tradycji naszej
firmy. Należy się wystrzegać kupowania tych
zestawów, ich stosowanie może bowiem stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia Użytkowników, zwłaszcza posiadających karty
z kategorii Złoto i Platyna.

3. Zestaw zawiera:
Uniwersalny system klocków architektonicznych Anker-Steinbaukasten projektu pana
Froebla z Turyngii, pana Witruwiusza z Rzymu, pana Mansarta z Paryża i panów Langhansów z Wrocławia zawiera niepoliczalną
i stale rosnącą (podobnie jak związane z nią
koszty budowy) ilość klocków; są one wykonane z granitu, piaskowca, bazaltu, łupku,
marmuru, terakoty w formie ciosów, bloków,
wycinków łuku, bębnów kolumn i kolumn
całych oraz zworników z figlarną nimfą i srogim brodaczem.
System jest modułowy i bez problemu można
go wzbogacać o kolejne części – właściwie bez
końca. Do skrzydła gotyckiego Pałac™ można dobudować skrzydło w stylu renesansu
flamandzkiego, renesansu włoskiego, baroku, klasycyzmu, a także secesyjną oranżerię.
W naszej ofercie znajdują się wieże, baszty, wieżyczki, bastiony, sale balowe, wykusze, loggie,
balkony, balustrady, dziedzińce i posągi we

Palace™. Assembly
Instruction

Jacek Dehnel

1. Preliminary requirements

We must stress that these are palaces by name
only, parasitizing on the centuries-long tradition and reputation of our company. Be wary of
purchasing any of these sets. By doing so, you
may put your health and life in danger, especially if you possess a Gold or Platinum Card.

The Palace™ set is meant solely for Users
who possess the following Gold and Platinum cards:
– the Fortune Heiress Card
– the Big Business in the Time of Cut-Throat
Capitalism Card
– the Provincial Tax Collector Card
– the Food Speculation in the Time of Famine
or Arms Dealing in the Time of War Card
– the Tyrant of a Middle-Sized Country Card
– the Stock Market Profits Beyond Expectations Card
– the Profits from Sources Known by Editorial
Sections, Secret Services, etc. Card
Other Users are most welcome to try one of
our Economy sets:
– the Cottage Without a Chimney set™
– the Inherited One-Room Flat in Communist-Era Panel Block set™
– the Labour Camp Cell set™
– the Put up by Parents set™
– the Farm Labourers’ Living Quarters set™
– the Room in the Basement set™
– the 30-Year Mortgage on Your Flat set™

2. Warning i
All Users, please be informed that fake Palace™ sets have appeared on the market,
including:
– the Palace of Culture and Science
– the Palace of Justice
– the Wedding Palace
– the Palace of Nations
and others, too many to be listed here.

3. The set contains:
A universal system of Anchor Stone Architectural Blocks designed by monsieur Froebel of
Thuringia, monsieur Vitruvius of Rome, monsieur Mansart of Paris, and messieurs Langhanses of Wrocław, which comprises a countless and constantly growing (in parallel to the
construction cost) number of blocks; they are
made from granite, sandstone, basalt, slates,
marble and terracotta in the form of blocks,
fragments of arches, column bells and entire
columns, as well as keystones embellished
with the carving of a mischievous nymph or
an angry bearded man.
The system is modular in character and can
be easily enriched with additional elements –
endlessly, in fact. The Gothic wing of the Palace™ can be expanded with another wing in
the style of the Flemish Renaissance, Italian
Renaissance, Baroque, Classicism, or with an
Art Nouveau orangery. Our range also boasts
towers, keeps, turrets, bastions, ballrooms,
bay windows, loggias, balconies, balustrades,
courtyards and monuments made in all styles
and from any material, provided it is top quality; fireplaces, knobs, weathercocks, marble
bathtubs, arrases, tapestries with a shepherdess stretching out after a thrilling night on hay,
door handles, parquets, stuccoes, pilasters,
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PAŁAC™. INSTRUKCJA
SKŁADANIA
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Niektóre zestawy specjalne (jak na przykład
Wyburzenie Zawalidrogi™, Efektowna Nadbudowa™ czy Naprawdę Potrzebuję tu Windy™) wymagają dokupienia stosownych wtyczek z oferty Polubowne Załatwienie Sprawy
ze Służbami Konserwatorskimi – dziś znacznie
tańszych, niż sądzisz (zachęcamy do przejrzenia oferty promocyjnej).
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4. Ostrzeżenie II
Wdrożona możliwość dowolnego kształtowania modów (autorskich dodatków fanowskich),
jakkolwiek pozwoliła na jeszcze większą swobodę w kształtowaniu zestawu Pałac™, niesie
ze sobą poważne zagrożenia wirusami, które
mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia całego zestawu (np. wirus Zięć Utracjusz,
wirus Rewolucja, znany też jako Rabacja, wirus Szalona Pierwsza Żona Uwięziona na Poddaszu Znajduje Zapałki, wirus Chów Wsobny
Prowadzi do Degeneracji, wirus Stryjaszek
Alchemik Przeprowadza Eksperyment). Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody

wynikłe z zainstalowania nielicencjonowanych dodatków fanowskich.

5. Przygotowanie stanowiska
Planując złożenie zestawu Pałac™, pamiętać należy o odpowiednim stanowisku, które
musi być znacznie rozleglejsze niż sam obrys
gmachu głównego wraz ze spodziewanymi
rozbudowami (awaryjne zestawy dodatkowe
Wyburzenie Sąsiednich Kamienic™ a zwłaszcza Wyburzenie Kościoła i Klasztoru Augustianów z XIV Wieku™ mogą okazać się bardzo
kosztowne), musi bowiem uwzględniać instalację stanowisk napędowych, bez których
ani składanie, ani dalsze utrzymanie zestawu
Pałac™ nie są możliwe.
Należy przy tym pamiętać, że stanowiska napędowe nie powinny być umieszczone w bezpośredniej bliskości zestawu Pałac™, ani też
w innej eksponowanej lokalizacji; przeciwnie,
jako nielicujące estetycznie z zestawem, należy je zawczasu osadzić w miejscu o niższych
parametrach nasłonecznienia i przewiewności, chętnie na terenach malarycznych lub
zalewowych. Uwaga: stanowiska napędowe
zajmują znacznie więcej miejsca niż sam zestaw Pałac™, z którym pozostają wszelako
w bezpośrednim związku poprzez układ misternych pasów transmisyjnych.
Oferujemy najróżniejsze stanowiska napędowe, takie jak:
– Hale Przędzalni™
– Kopalnie Szafiru w Kaszmirze™
– Folwarki Pańszczyźniane™
– Ciemne Kantorki na Zapleczu™
– Afrykańskie Kolonie™
– Więzienia Polityczne™ (zwłaszcza nowoczesny model Dysydent™)
– Dziesięcina™
– Obozy Pracy Przymusowej™
– Rodzinne Skrytki Bankowe w Szwajcarii™
– Szwalnie w Azji Południowo-Wschodniej™
i wiele, wiele innych.

chandeliers, plafonds with a rosy-tush cherub, picture galleries with a secret room containing Pompeian prohibita or, hidden behind
Madonna of St. Jerome, a collection of indecent prints from a small but luxury printing
house in Paris; a Turkish room, a Japanese
room, a fully-furnished Chinese room complete with a lovely odalisque smoking a nargilah, a huge golden Buddha, a samurai as
pretty as a picture and a maid who blushes
enchantingly whenever she is pinched and
who will never file a harassment lawsuit (on
special order we could replace her with a robust lackey or a very handsome hunter); mahogany or rosewood spittoons.
Some special sets (for example, Demolition
Permit™, Spectacular Superstructure™, or
I Badly Need a Lift Here™) require the purchase of add-ons from the Amicable Settlement
with the Building Conservation Officer group –
much cheaper than you may think nowadays
(be advised to browse through our special offer).

4. Warning II
Although the possibility of freely using mods
(fan-made original modifications) has made
it possible to add an even greater variety to
the Palace™ set, it carries the risk of virus infection that can lead to the complete destruction of the entire set (e.g. the Prodigal Son-in-Law virus, the Revolution virus, also known
as the Jacquerie virus, the Mad First Wife Imprisoned in the Attic Finds Matches virus, the
Inbreeding Leads to Degeneration virus, the
Uncle the Alchemist Does an Experiment virus). Our company shall not be held liable
for damage resulting from using unlicensed
fan-made mods.

the floor area of the edifice together with the
planned expansions (emergency extra sets such
as Demolition of Adjacent Tenements™, and
especially Demolition of a 14th-Century Augustinian Church and Monastery, may prove to be
very costly); the site must offer the possibility
of adding exploitation sites, which are crucial
for further assembly or the very maintenance
of the Palace™ set.
Please bear in mind that the exploitation sites
should not be located in close proximity of the
Palace™ set, or in any other high-visibility location; on the contrary, as aesthetically repulsive,
they ought to be situated in sites with lower sun
exposure and ventilation parameters, preferably
in malaria-ridden areas or floodlands. Attention: the exploitation sites take up much more
space than the Palace™ set itself, although they
are connected with the latter by means of an
intricate network of conveyor belts.
We offer a wide range of exploitation sites,
including:
– Spinning Mills™
– Sapphire Mines in Kashmir™
– Serf Farms™
– Small Dark Offices at the Back™
– Political Prisons™ (especially the modern
Dissident model™)
– Tithe™
– Forced Labour Camps™
– Family Safe-Deposit Boxes in Switzerland™
– Sweatshops in South-East Asia™
and many, many more.
An experienced User will remember to diversify
the range of exploitation sites so that if one
kind malfunctions, the resources and potential
needed to assemble and maintain the Palace™
set could be provided by the remaining sites.

5. Setup

6. The assembly process

Before assembling the Palace™ set, make sure
to prepare the right site, much vaster than

It never ends. The Palace™ set has an endless lifespan characterised by the ability to
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wszystkich stylach, wykonane z materiałów
dowolnych, acz zawsze najwyższej jakości;
kominki, gałki, kurki na dachu, marmurowe
wanny, arrasy, tapety z pasterką przeciągającą się po upojnej nocy spędzonej na sianie,
klamki, parkiety, stiuki, pilastry, żyrandole,
plafony z amorkiem o różowej pupci, galerie
obrazów z sekretnym gabinetem, w którym
można obejrzeć pompejańskie prohibita albo
ukrytą za Madonną ze św. Hieronimem kolekcję pieprznych rycin prosto z małej a luksusowej paryskiej drukarenki; pokój Turecki, pokój
Japoński, pokój Chiński z pełnym wyposażeniem, łącznie z rozkoszną odaliską palącą nargile, wielkim złotym Buddą i samurajem jak
malowanym oraz pokojówką, która na każde
uszczypnięcie uroczo się czerwieni i nigdy nie
składa pozwu o molestowanie (na specjalne
zamówienie może zostać zastąpiona hożym
lokajem lub myśliweczkiem bardzo szwarnym); spluwaczki mahoniowe i palisandrowe.
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6. Proces składania
Nie kończy się nigdy. Pałac™ jest zestawem
wiecznotrwałym, o stałym potencjale przerywania i wznawiania prac, nawet po całkowitej
destrukcji gmachu pierwotnego.
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7. Aktualizacje
W ramach programu centralnych aktualizacji Hic Transit Gloria Mundi™, wdrożonych
przez firmę na samym początku jej działalności, poszczególne egzemplarze zestawu Pałac™
podlegają zdarzeniom losowym, takim jak:
– Odnalezienie Pokładów Kopalin we Włościach™
– Zatonięcie Floty Handlowej™
– Reforma Rolna™
– Małżeństwo z Dziedziczką Fortuny Amerykańskiego Króla Stali™
– Przeniesienie Granic Państwowych™
– Uzyskanie Niepodległości przez Kolonię™
– Ostry Weekend w Monte Carlo™
– Wydziedziczenie przez Złośliwego Dziadunia™
– Proces Banksterów™
– Zdławienie Strajku™
które przyczyniają się do rozwoju lub zniszczenia – niekiedy kompletnego – zestawu Pałac™ w jego obecnym kształcie, lub też przekształcenia go w nowe formy, na przykład:
– Dom Dziecka™
– Dom Starców™
– Dom Prasy™
– Biblioteka Uniwersytecka™
– Ciężkie Więzienie™
– Ministerstwo™
– Miejsce Tymczasowych Wystaw Artystycznych™

– Powiatowy Szpital Chorób Zakaźnych™
które zresztą mogą występować naprzemiennie, za każdym razem zostawiając widoczne
ślady na zestawie Pałac™, takie jak:
usunięcie wyposażenia ruchomego, ogólna
dewastacja, skucie stiuków, podział przepierzeniami, strzelanie dla rozrywki do luster i galerii portretów, pobielenie fresków,
lamperie olejne w kolorze kremowym lub
seledynowym, porąbanie mebli na opał, naklejenie linoleum na parkiety, wprowadzenie
wyposażenia biurowego z szafą na skoroszyty,
biurkami, dziurkaczami, pieczątkami i herbatą w szklance, powoli siorbaną przez panią
Wiesławę i wiele, wiele innych.
Zestaw Pałac™, przekształcony w ten sposób
niekiedy nie do poznania, może pełnić rolę
budynku użyteczności publicznej, ale też stanowić na przykład:
– malowniczą ruinę
– kamieniołom i składnicę złomu
– schronisko dla bandy przemytników
– odstraszającą pamiątkę po tyranii
– pomoc naukową w badaniach wanitatywnych, kiedy w odległym pokoiku łomoce
samotna okiennica, kołatki kołaczą w boazeriach, a przez wielkie amfilady dmie wiatr,
poruszając pajęczyną na obłupanym kartuszu herbowym, zrywając płatki łuszczącej
się farby i płosząc eksploratorów, którzy
po nocy wyłamali zamki, zerwali kłódki,
a teraz odchodzą, rozczarowani, do swoich
zestawów z kategorii Economy.

interrupt and resume operation, even after
total destruction of the original edifice.

7. Updates
The official programme of updates known
as Hic Transit Gloria Mundi™, which has
been offered by our company since the very
beginning of its activity, subjects the individual copies of the Palace™ set to random
events, such as:
– Discovery of Fossil Fuel Deposits on the
Premises™
– Sinking of the Merchant Fleet™
– Agrarian Reform™
– Marriage to the Heiress to the Fortune of an
American Steel Tycoon™
– Shift of National Borders™
– Gaining Independence by a Colony™
– A Decadent Weekend in Monte Carlo™
– Disinheritance by a Spiteful Grandpa™
– Lawsuit Against Banksters™
– Crushing the Strike™
thus contributing to the development or destruction – sometimes total – of the Palace™
set in its current form, or its conversion into
new forms, for example:
– an Orphanage™
– an Old People’s Home™
– the House of the Press™
– a University Library™
– a High-Security Prison™
– a Ministry™
– a Temporary Venue for Artistic Exhibitions™
– a County Hospital for Infectious Diseases™
which, by the way, can occur more than once,
each time leaving visible marks on the Palace™ set, such as:
removal of the movables, overall devastation,
hacking off the stuccoes, inserting partition
walls, shooting at mirrors and family portrait
galleries for amusement, whitening the frescoes, oil-painted dado in cream or celadon
green, chopping the furniture for firewood,
pasting linoleum onto the floors, introducing
office equipment including a filing cabinet,

desks, hole punches, stamps and a glass of
tea slowly sipped by Mrs Gloria, and many,
many others.
The Palace™ set can be sometimes transformed
beyond recognition and serve as a public utility
building, but it can also become an example of:
– a picturesque ruin
– a quarry and a scrap metal dumping site
– a smugglers’ den
– a scary reminder of a tyranny
– a study aid in vanitas research, when a single
shutter is banging in the adjacent room,
a knocker is knocking against the panels,
the wind is blowing through the majestic
enfilade, moving the cobweb on the chipped
cartouche holding the family coat of arms,
tearing off pieces of flaking paint and scaring off explorers who picked the lock under
the cover of night, broke the padlocks and
are now returning in disappointment to their
Economy sets.
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Doświadczony Użytkownik pamięta, by dywersyfikować stanowiska pędne, bo, w razie awarii niektórych ich rodzajów, pozostałe
mogą dostarczać sił i środków na składanie
i utrzymanie zestawu Pałac™.
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Paweł Czekański
Dywan / Carpet
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Jerzy Kosałka
Kapitał chroni / Capital Saves
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Magda Grzybowska
Czasy świetności / Glory Days
Wojciech Małek
Insygnia / Insignia
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Piotr Kmita
Piotr Kmita

Szymon Kula
Renominacja / Re-redenomination
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Monika Aleksandrowicz
4096 Kod dostępu /
Access Code 4096
Kolektyw Dracena /
Dracena Collective
Profesjonał /
The Professional
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Mariusz Maślanka, Barbara Żłobińska
Relax

Piotr Piasta
The Realm of Forgotten Existence
Magdalena Lazar
Venus
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Dariusz Fodczuk
Wojna z frankami / The War with Francs

Natalia Komarow, Przemysław Wideł
Pochyl się nad poezją / Take Note of Poetry
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Joanna Janiak, Piotr C. Kowalski
Ukryty kapitał / Hidden Capital
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Tomasz Fronczek
Biblia Lutra / Luther’s Bible
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Dorota Nieznalska
Jest niewinny / He’s Innocent
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Ewa Zwarycz
Bez tytułu / Untitled
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Paweł Jan Modzelewski, Szymon Modzelewski
Mantra Gif’t 2018

Przemysław Paliwoda
1 (jeden) / 1 (One)

105

Karolina Włodek
Złodziejka / Splitter
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Natalia Wiśniewska
Mikroekonomie. Latarnia 1 / Microeconomies. Street Lamp 1

Michał Marek
Barocco
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Daria Malicka
Buzzwords
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Laura Ociepa
InspoUp
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[30]

Instytucja banku utożsamiana jest zwykle z pojęciem stabilności i bezpieczeństwa. W przypadku pałacu Wallenberg-Pachalych (byłej
siedzibie Commerzbanku) owe idee znajdują
swoje odzwierciedlenie w architekturze: solidnej i majestatycznej.
Pęknięcie na kolumnie fasady budynku –
rysa na symbolicznej podstawie poważnej instytucji finansowej – budzi niepokój i unaocznia kruchość istniejącego porządku.
Bank as an institution is usually associated
with stability and safety. In the case of the
Wallenberg-Pachaly palace (a former seat of
the Commerzbank), these ideas were reflected
by the solid and majestic architecture.
A crack on a column in the building’s façade – a fissure in the symbolic foundations
of a serious financial institution – triggers
anxiety and makes the fragility of the existing system more visible.
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Tomasz Domański
Reaktywacja / Reactivation
instalacja / installation

[31]

Na fasadzie pałacu Wallenberg-Pachalych,
gdzie przed II wojną miał swoją siedzibę Commerzbank, na czas Przeglądu Sztuki SURVIVAL umieszczony zostaje baner informujący
o fikcyjnej reaktywacji Commerzbanku we
Wrocławiu. Posługując się formą i stylistyką
typową dla wszechobecnej w polskiej przestrzeni publicznej reklamy, Tomasz Domański zachęca przechodniów do odwiedzania
SURVIVALU i inwestowania w sztukę.
Prócz oczywistego komentarza na temat
ilości i jakości pojawiających się w polskich
miastach reklam, praca opowiada także o fatalnych w skutkach kompromisach i (często)
topornych efektach współpracy między światem sztuki i biznesu.

For the duration of the SURVIVAL Art Review,
a banner is placed on the façade of the Wallenberg-Pachaly palace, which used to be the
seat of the Commerzbank before the second
world war. It informs that the bank has reactivated its functioning in Wrocław. Using the
form and style typical of advertising materials plaguing the Polish public space, Tomasz
Domański encourages passers-by to visit SURVIVAL and invest in art.
Apart from providing a clear statement
about the quality and quantity of the ubiquitous ads, the work refers to unsuccessful
compromises and (often) clumsy effects of
cooperation between the worlds of art and
business.

[34]
Michał Szota
Czasopieniądz / Time-Money
instalacja dźwiękowa / sound installation

Wykonany przez artystę na potrzeby SURVIVALU zegar odmierzał rzeczywisty upływ czasu
za pomocą emitowanych raz na minutę komunikatów głosowych. Praca Michała Szoty jest
namysłem nad zagadnieniem upływającego
czasu i jego wartości.
Made by the artist especially for SURVIVAL,
the clock measured the actual flow of time by
means of voice messages emitted once a minute. Michał Szota’s work offered a reflection
on the flow of time and its value.

Kamil Kuskowski
≠
neon

rynku sztuki, który w momencie działania
Beuysa dopiero rozpoczynał niecałe cztery
dekady intensywnych wzrostów. Dziś będąc
integralną częścią systemu finansowego, znajduje się w fazie dekadenckiej, tym samym
szyderczo podważając pokładane w nim naiwne nadzieje”.
“A reference to Joseph Beuys’ historical work
from the late 1970s suggests two contexts. The
first is the notion of the symbolic roots of art
which, as history shows, are much stronger
than the foundation for the symbolic value of
money. The second notion is the art market,
which at the time of Beuys’ work was only
beginning a period of less than four decades
of intensive growth. Today, being an integral
part of the financial system, it has entered the
decadent phase, ironically undermining the
naïve hopes invested in it.”
K.K.

Tomasz Skórka
[36]
Dekapitalizacja / Decapitalisation
instalacja / installation
Instalacja rzeźbiarska Tomasza Skórki polega na „zaminowaniu” dwóch kolumn wewnątrz pałacu za pomocą świnek skarbonek
wykonanych z masy imitującej plastyczny
materiał wybuchowy. Praca może być interpretowana jako żartobliwa definicja kapitału
sztuki, którego kluczowym motywem przetrwania wydaje się przyswajanie rzeczy i zjawisk dla siebie niebezpiecznych.

Jarosław Kozłowski
[37]
Figury retoryczne II / Rhetorical
Figures II
wyświetlacz LED, obudowa zaprojektowana
przez artystę / LED sign, box designed
by the artist
praca z kolekcji OP ENHEIM / work from OP ENHEIM
collection

W pracy pt. Figury retoryczne II artysta podejmuje kwestie związane z retoryką, ironią oraz
doborem słów. W tym celu wyizolowuje słowa używane w publicznych dyskusjach oraz
relacjach medialnych, po czym umieszcza je
w nowym kontekście w postaci wiadomości
pokazywanej na wyświetlaczu LED zbyt szybko,
aby dało się ją w pełni przeczytać. Tak przetworzony tekst jest odarty ze znaczenia, stając
się bezsensownym potokiem słów-obrazów.
Łącząc różne nośniki informacji, prasę czy
światła neonów, Kozłowski podkreśla zjawisko szumu informacyjnego oraz powiązania
między światem mediów a władzą i polityką.
In Rhetorical Figures, Kozłowski confronts
themes of rhetoric, irony, and vocabulary by
extracting words from public discussions and
the media, and recontextualizes them into
text streamed on an LED display, too quickly
to be read in full. The sign rips the text from
its meaning, converting it instead into a mindless parade of “word-pictures.” By combining
various information carriers, newspapers and
neon boards, Kozłowski points to the noise of
media transmission and connection of media
with power and politics.

[35]

„Nawiązanie do historycznej pracy Josepha
Beuysa z końca lat 70. odsyła do dwu kontekstów – po pierwsze, kwestii symbolicznego umocowania sztuki, które – jak pokazuje
historia gospodarcza – jest o wiele trwalsze
niż fundament, na którym oparta jest symboliczna wartość pieniądza. Drugi to kwestia

Tomasz Skórka’s sculpture-installation was
based on “mining” two columns inside the
palace with piggy banks made from a material
imitating plastic explosives. The work could
be perceived as a playful definition of art as
a capital whose main strategy of survival is
the acquisition of things and phenomena that
pose a danger to itself.

Agnieszka Grodzińska
Yes, We Can’t
obiekt / object

[38]

Przy użyciu papierowych liter (służących
w epoce komunizmu do wyklejania sloganów politycznych w szkołach czy w zakładach
pracy) na czarnym transparencie zostaje wyklejony cytat J.P. Morgana: If you have to ask
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Norbert Delman
Crack
instalacja / installation

112

Paper letters (which in Poland under communism were used to paste political slogans
in schools or work places) on a black banner
form a quotation from J.P. Morgan: If you have
to ask how much it costs, you can’t afford it.
The visual elements typical of socialist propaganda clash with a deeply capitalist message,
intended to fuel the economy by selling luxury goods while marginalising those who are
constantly forced to ask…
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Nadia Markiewicz, Grzegorz
Demczuk
Uścisk dłoni / Handshake
performans / performance

[39]

Uścisk dłoni to mały gest o wielkim znaczeniu, a serdeczne gratulacje cieszą i sprawiają,
że czujemy się ważni i wyjątkowi. W ramach
odgrywanego podczas otwarcia SURVIVALU
performansu duet artystów serdecznie gratulował zwiedzającym wystawę, budząc pozytywne zaskoczenie wśród odbiorców. Akcja
roztaczała podczas wernisażu aurę zadowolenia i wszechobecnego sukcesu. Jednocześnie
opowiada o sytuacji młodych artystów, którzy
nierzadko zamiast honorarium za swoją pracę otrzymują właśnie uścisk dłoni.
A handshake is a small gesture with huge significance; a warm handshake could express
heartfelt congratulations and make us feel
important and special. In the performance
during the opening of SURVIVAL, two artists
warmly congratulated the visitors on coming
to the exhibition, which positively surprised

them. Thus the work “emanated” an aura of
satisfaction and universal success. At the
same time, it commented on the situation of
young artists, who are often offered a handshake instead of remuneration for their work.

Aleksandra Nowysz
Deburżuizacja / Debourgeoising
instalacja / installation

[40]

Na początku XIX wieku Charles Fourier zaprojektował falanster – kolektywny obiekt o formie pałacu. Tym samym odwrócił znaczenie
symboliczne architektury pałacowej, zaproponował antylogię inkluzywnego luksusu.
Pałac Wallenberg-Pachalych – pusta od
lat nieruchomość – jest swego rodzaju zamrożonym kapitałem. Nazwa budynku, która pochodzi od nazwiska arystokratycznej
rodziny, jest reliktem przeszłości, nieprzystającym do imaginarium społeczeństwa
równości obywatelskiej. Ponadto sama forma architektoniczna budynku pałacowego
reprezentuje par excellence hierarchiczny
system społeczny.
W ramach projektu przygotowanego dla
Przeglądu Sztuki SURVIVAL Aleksandra Nowysz decyduje się przeprowadzić symboliczny proces deburżuizacji pałacu Wallenebrg-Pachalych. Artystka przenosi fourierowski
gest, zmieniając nazwę pałacu oraz podpisując poszczególne pomieszczenia nazwami zainspirowanymi architekturą falanstera,
czyniąc obiekt przestrzenią społeczną. Pałac
Wspólnoty (Palace of an Association) zastępuje nazwę Wallenberg-Pachalych. A jego pokojom zostają przypisane nazwy: Plac Publiczny,
Centralny Dziedziniec, Ogród Zimowy, Seristeria, Pasaże, Galeria, Sala Cywilizacji, Sala
Gwarantyzmu, Sala Serializmu, Sala Wspólnego Porządku, Sala Grupy.
At the beginning of the 19th century, Charles
Fourier designed the phalanstery – a collective object whose form resembles a palace. By
doing so, he reversed the symbolic meaning

of palace architecture and put forward the
oxymoron “inclusive luxury.” The Wallenberg-Pachaly palace, which has been empty
for years, is a form of frozen capital. Named
after an aristocratic family, the building is
a relic of the past, contradicting the image of
society based on the equality of citizens. The
architectural form of the palace represents
a par excellence hierarchical social system.
In the project prepared for the SURVIVAL Art Review, Aleksandra Nowysz carries
out a symbolic “debourgeoising” of the Wallenberg-Pachaly palace. The artist transfers
Fourier’s gesture to change the name of the
palace and label the individual rooms with
names inspired by the architecture of the
phalanstery. In this way, the palace becomes
a public space, the Palace of an Association.
Inside it there is the Public Square, the Central Court, the Winter Garden, the Seristery,
the Passages, the Gallery, the Hall of Civilisation, the Hall of Guaranteeism, the Hall of
Serialism, the Hall of the Combined Order,
the Group Hall.

[41]
Wykwitex
(Karolina Balcer, Janusz Czyżewicz,
Jagoda Dobecka, Miłosz Flis, Martyna
Muth, Iwona Ogrodzka, Anita Welter)
Wykwitex
instalacja / installation

„Propozycja Wykwitexu jest odpowiedzią
na zadane przez kuratorów pytania dotyczące sztuki jako produktu i jej krytycznej
roli w świecie kapitalizmu. Firma Wykwitex
działa od roku i zajmuje wiodącą pozycję we
wszystkich segmentach rynku, w których jest
aktywna. Na tegoroczny Przegląd Sztuki SURVIVAL zaproponowaliśmy prezentację, której tematyka dotyczy strategii naszej firmy
oraz wartości, którymi kierujemy się w trakcie realizacji projektów. Prezentacja multimedialna przedstawia również najnowszą
ofertę firmy, m.in. projekt wieżowca W-Tower
realizowanego w ramach wystawy Sky is the

limit (maj 2018 we współpracy z fundacją Art
Walk w Warszawie).
Infografiki i prezentacje multimedialne
to graficzna wizualizacja danych, obecnie
bardzo popularna w środowiskach biznesowych i korporacyjnych. Zastany system kapitalistyczny ma szczególny wpływ na rynek
sztuki – my nie działamy w opozycji do niego, ale jako ludzie biznesu wykorzystujemy
jego mechanizmy, język i strukturę wizualną.
Nasza praca jest również formą prezentacji
ostatnich dokonań firmy i zachętą dla inwestorów i instytucji sztuki do dalszej współpracy
(#reklama, #branding #moneymoneymoney
#promotion #target)”.
“The project by Wykwitex addresses the question posed by the curators concerning the status of art as a product and its critical role in
the capitalist world. The Wykwitex company
has been functioning for a year and enjoys the
leading position in all the market segments
where it operates. For this year’s edition of
the SURVIVAL Art Review we have prepared
a presentation whose subject concerns the
strategy of our company and the values that
we follow while working on projects. The multimedia presentation also outlines the newest
offer of the company, which includes the design of the W-Tower skyscraper prepared for
the exhibition Sky is the Limit (May 2018, in
cooperation with the Art Walk foundation
in Warsaw).
Infographics and multimedia presentations are very popular ways of graphically
visualising data in business and corporate
environments. The existing system of capitalism has a peculiar influence on the art market – our functioning does not contradict it;
as businesspeople, we use its mechanisms,
language and the visual structure. Our work is
also a form of presentation of the company’s
recent achievements and an invitation to investors and art institutions to continue cooperation with us (#advertisement, #branding,
#moneymoneymoney, #promotion, #target).
Wykwitex
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how much it costs, you can’t afford it („Jeśli
musisz pytać, ile coś kosztuje, to znaczy, że cię
na to nie stać”). Elementy wizualne typowe
dla propagandy socjalizmu zostają zderzone
z cytatem o maksymalnie kapitalistycznym
wydźwięku – mającym napędzać gospodarkę
i sprzedaż dóbr luksusowych, spychając jednocześnie na margines społeczeństwa tych,
którzy nieustannie muszą pytać…
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„Pałac symbolizuje bowiem przestrzeń niedostępną i elitarną, niemającą we współczesnym mieszkalnictwie praktycznie żadnego
odpowiednika”. Czy pałac Wallenberg-Pachalych utrzyma tę symbolikę? Czy zachowa swoją wartość? Na długie lata utracił pierwotną
funkcję i teraz ma szansę ją odzyskać. „Mieszkaniówka” sprzedaje się najlepiej i w tej funkcji deweloperzy upatrują główne źródło zysku
i pogłębienia swojego kapitału.
Praca Pawła Hawrylaka ma na celu ukazanie prawdopodobnej przyszłości pałacu. Przy
stanowisku fikcyjnego dewelopera, witającego gości SURVIVALU zaraz po wejściu do budynku, zwiedzający mogli obejrzeć wizualizacje odnowionego pałacu z karykaturalnym,
pozbawionym proporcji szklanym piętrem,
rzut jednego z pięter, wizualizację jednego
z wnętrz oraz pobrać jedną z tysiąca ulotek.
Wielu osobom taka wizja odnowionego pałacu wyda się zapewne elegancką, nowoczesną
propozycją. U innych wzbudzi prawdopodobnie sprzeciw i kontrowersje. Praca Hawrylaka
podnosi ważną dla polskiej przestrzeni publicznej kwestię dotyczącą tego, jak powinna
wyglądać przyszłość zabytków.
“The palace symbolises an exclusive and elitist space which has practically no equivalent
in today’s residential building practices.” Will
the Wallenberg-Pachaly palace maintain this
symbolism? Will it keep its value? It lost its
original function, and now it has a chance to
regain it. “Residential building” is what sells
best nowadays and brings the biggest profits
to developers.
Paweł Hawrylak’s work is intended to represent a probable future of the palace. Right
next to the entrance to the exhibition, the visitors are welcomed by a fictitious developer’s
stand where they can take one of a thousand
brochures and see the visualisation of the
renovated palace, including a grotesquely

disproportionate glazed floor, a plan of another floor and a visualisation of a model
room. Many people will probably find the renewed version of the palace elegant and modern. Others are bound to protest. Hawrylak’s
work refers to the important question about
the appearance of public space in Poland and
the future of historical buildings.

Anna Shimomura, Marcin Iwan
Mienie / Possessions
obiekt / object

[43]

Materiały do odbudowy polskiej stolicy po
II wojnie światowej pochodziły z rozbiórki
miast Ziem Odzyskanych. Warszawa podniosła się z gruzów, okaleczając po drodze
dolnośląską architekturę i infrastrukturę.
Socjalistyczny symbol pracy u podstaw –
cegła, która wyszła spod ręki niemieckiego
rzemieślnika – stał się podwaliną odradzającej się polskości. Rozwinięte i bogate Ziemie
Odzyskane były dla Polski wielkim kapitałem,
który nie został jednak wykorzystany należycie – piękne dolnośląskie pałace i zamki
popadły w ruinę, miejsca z wielką historią
zostały zasiedlone przez ludzi, którzy nie
czuli z nimi żadnego związku. Anna Shimomura i Marcin Iwan w ramach swojego projektu dla SURVIVALU zaproponowali symboliczny gest mający zadośćuczynić poniesione
po wojnie straty:
„Jako artyści mieszkający w Warszawie przesłaliśmy w ramach symbolicznego podziękowania specjalną przesyłkę na adres pałacu
Wallenberg-Pachalych we Wrocławiu, zawierającą cegłę z naszego prywatnego warszawskiego domu, mieszczącego się w neoklasycystycznej kamienicy z 1912 roku przy jednej
z głównych i reprezentacyjnych ulic stolicy”.
The materials used to rebuild Poland’s capital
after WW2 were obtained from the demolition
of objects in the “Regained Territories.” Thus
Warsaw rose from rubble by scarring Lower
Silesian architecture and infrastructure. The

socialist symbol of “work at the grassroots” –
a brick made by a German worker – became
the foundation of the reborn Polishness. Acquiring the well-developed and rich Western
Borderland could present Poland with huge
capital, but it was wasted – beautiful Lower
Silesian palaces and castles fell into ruin, places with splendid past would be inhabited by
people who had no sense of attachment to
them. As part of their project for SURVIVAL,
Anna Shimomura and Marcin Iwan proposed
a symbolic gesture intended to compensate
for the post-war damage:
“As Warsaw-based artists wishing to symbolically thank Wrocław, we sent a special parcel to the address of the Wallenberg-Pachaly
palace containing a brick from our home in
Warsaw, which is situated in a neoclassical
tenement from 1912 in one of the most representative streets in the Capital.

Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki [44–47]
Tory kolejowe – to także kapitał /
Railway Tracks – It’s Capital, Too
praca koncepcyjna / conceptual work
Dla 16. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL
profesor Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki zaproponował pracę koncepcyjną – list skierowany do organizatorów Przeglądu opisujący
ideę i sposób realizacji pomnika, który miałby
upamiętniać powojenną historię wywożenia
materiału budowalnego z Wrocławia (m.in.
gotyckiej cegły oraz gotyckich i barokowych
detali kamieniarskich i rzeźbiarskich z rozbieranych zabytkowych kamienic) do Warszawy,
na potrzeby odbudowy stolicy.
During the 16th edition of SURVIVAL, Professor Andrzej-Klimczak Dobrzaniecki presented
a conceptual work – a letter addressed to the
organisers of the Review describing the idea
and production of a monument that would
commemorate the fact that building materials (including Gothic bricks, Baroque masonry and sculptural detail from historical

tenements that were being torn down) were
transported from Wrocław to Warsaw to rebuild the Polish capital.

Lena Achtelik
Calvaria
instalacja / installation

[48–50]

Calvaria umieszczona została pośrodku elipsoidalnej przestrzeni z zachowanym plafonem
autorstwa Philippa Antona Bartscha. To malowidło sufitowe z 1788 roku nadaje znaczący
kontekst i trop instalacji – przedstawiony na
nim Chronos, personifikacja czasu, pomimo
groźnego atrybutu: kosy, gra na flecie, co nadaje scenie sielankowo-elegijny charakter.
Ułożone na stole porcelanowe miseczki,
do których odlania posłużyło sklepienie ludzkiej czaszki (łac. calvaria), imitują fragment
ocalałej porcelanowej zastawy. Sama czaszka
jest w pracy Achtelik oczywistym motywem
wanitatywnym, memento mori – odnosi się
do śmierci, przemijania i marności.
Szczególne znaczenie dla instalacji ma
także użycie czaszki jako motywu ozdobnego,
budując konotacje choćby z bogato zdobionymi relikwiarzami świętych, tzw. kaplicami czaszek, czy współczesnymi przykładami wykorzystania motywu czaszki w sztuce
(inkrustowana diamentami czaszka Damiena Hirsta). Wykonanie obiektu z porcelany
również nie jest przypadkowe – stanowi ona
najbardziej szlachetną formę ceramiki (tę wyrabianą w Saksonii zwano „białym złotem”).
Porcelana ma wreszcie konotacje ze śmiercią,
związane z wypalaniem jej w wysokich temperaturach, zbliżonych do temperatur spopielania ludzkiego ciała.
Calvaria is placed in the middle of an elliptical
space with Philipp Anton Bartsch’s plafond
from 1788. The painting on the ceiling provides
an important context and clues for interpreting
the installation: it shows Chronos – the personification of time – who, in spite of wielding a dangerous looking attribute (scythe), is
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Paweł Hawrylak
Palace Apartments
instalacja / installation
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Małgorzata Myślińska
Zakład fotograficzny /
A Photographer’s Shop
fotografia / photography

[51]

„Fotografie powstały w trakcie projektu Zakład fotograficzny realizowanego w ramach
rezydencji artystycznej w Centrum Kultury
Zamek w Poznaniu w 2018 roku.
Materiał jest efektem inwentaryzacji wyposażenia zakładów – przede wszystkim teł
wykonywanych przez malarzy rzemieślników oraz rekwizytów wykorzystywanych do
sesji studyjnych.
W latach 80. zapanowała moda na tzw.
tła scenkowe, na które składały się przedstawienia figuratywne, najczęściej pałacowo-zamkowe wnętrza oraz parki. Formą nawiązywały do scenografii z początku XX wieku,
kiedy główną klientelę tych usług stanowiła
burżuazja. Przedmiotami często pojawiającymi się w aranżowanych scenach są kolumny,

ławki, balustrady, klęczniki, świeczniki oraz
kwiaty. Jakość wykonania i dobór materiałów
uległy pewnej degradacji, co nie przeszkodziło
w tym, by stały się one niezbędnym artefaktem udanej sesji – wyrażającej piękno i uroczystość upamiętnianej chwili.
Formująca się w tym czasie w Polsce nowa
klasa średnia chętnie korzystała z usług prywatnych zakładów fotograficznych. Forma
sesji uległa przeobrażeniu, jednak tematyka
nie zmieniła się znacznie – wiodącym tematem tła dla sesji zdjęciowej nadal są zamki,
pałace i parki”.
“The photographs were taken during a project
entitled A Photographer’s Shop, which I did
as part of the artistic residency at the Zamek
Culture Centre in Poznań in 2018.
The material is the effect of the stocktaking of photographers’ shops – especially of
backgrounds made by painters-craftsmen and
props used during studio sessions.
In the 1980s, the so-called “staged backgrounds” became fashionable. They showed
figurative representations, usually in palace or
castle interiors or in parks. Their form referred
to scenographies from the beginning of the
20th century, when photographic services were
mostly purchased by the bourgeoisie. Among
the most frequently appearing props were
columns, benches, balustrades, prie-dieux,
candelabras and flowers. Although the quality of service and the choice of materials had
somewhat deteriorated by then, a successful
photo session apparently required the same
imponderables to express the beauty and solemnity of the captured moment.”
M.M.

Filip Rybkowski
Carborundum, “White as Snow”
obiekt / object

[52]

Instalacja składa się z postumentów, pyłu
marmurowego i opakowań zawierających pilniki i kamienie polerskie marki Carborundum.

Projekt odnosi się do kategorii zabytku, obiektu predestynującego do wiecznego trwania.
Na materiale filmowym dokumentującym
proceder potajemnego „czyszczenia” słynnych
marmurów Elgina, mający miejsce w piwnicach British Museum, w pewnym momencie
kamera zatrzymuje się i zbliża do opakowania z napisem „carborundum”. Za pomocą
pilników wykonanych z węglika krzemu starożytne marmury partenońskie, wywiezione
z Aten do Londynu przez lorda Elgina (Thomasa Bruce’a), były mechanicznie wybielane
poprzez spiłowywanie warstw osadu i resztek
utlenionej farby stanowiącej niegdyś ich barwną polichromię. Rzeźby te stanowiły dawniej
bogaty detal architektury Partenonu, który
za sprawą lorda Elgina został brutalnie obrabowany. Gdy sam lord Elgin stanął na skraju
bankructwa, elementy te zostały odsprzedane Koronie Brytyjskiej.
Fundatorem galerii prezentującej m.in.
marmury Elgina był Joseph Duveen, handlarz
sztuką, który dorobił się fortuny, nabywając
eksponaty znajdujące się w posiadaniu zubożałych europejskich arystokratów. Swoimi działaniami wywarł ogromny wpływ na
ówczesne gusty artystyczne. To właśnie Duveen w 1937 roku przekonał część pracowników British Museum, aby ci pod osłoną nocy
doczyszczali rzeźby znajdujące się w ufundowanej przez niego galerii.
Praca Filipa Rybkowskiego podnosi temat
ochrony kapitału kulturowego i często fatalnych w skutkach metod jego konserwacji.
The installation comprises pedestals, marble
dust and packages containing files and carborundum polishing stones. The project refers
to the category of a historical monument – an
object predestined to last forever.
The film documents the process of clandestine “cleaning” of the famous Elgin Marbles
in the basement of the British Museum. One
moment, the camera freezes and zooms in
on a box with the inscription “carborundum.”
Using silicon carbide files, the ancient sculptures taken from the Parthenon by Lord Elgin

(Thomas Bryce) were mechanically “whitened”
by removing layers of sediment and oxidised
paint, which used to be their colourful polychrome. The sculptures were part of the richly ornamented architecture of the Parthenon,
which Lord Elgin brutally robbed. When he
was on the brink of bankruptcy, the marbles
were sold to the British Crown.
The gallery where the Elgin Marbles are
presented was founded by Joseph Duveen –
an art dealer who made a fortune by purchasing items owned by impoverished European
aristocrats. His work left a deep mark on the
then artistic tastes. It was Duveen who in 1938
convinced some of the employees of the British Museum to spend the nights “cleaning”
the sculptures in his newly-founded gallery.
Filip Rybkowski’s work raises the subject of
protecting cultural capital and the sometimes
devastating results of conserving it.

Robert Maskos
Kapitał zakładowy / Seed Capital
obiekt / object

[53]

Od pewnego czasu w centrum zainteresowań
artysty leży przemysł. Często przemierza
on okolice Wrocławia, fotografując i rysując
obiekty przemysłowe. Są one zwykle niedocenione, popadają w ruinę niezauważone.
Ale niewątpliwie stanowią swoisty kapitał,
który ostatnimi czasy drastycznie się kurczy.
Każdego tygodnia z mapy Wrocławia znikają kolejne historyczne, przemysłowe obiekty.
W ciągu ostatnich miesięcy przestały istnieć
m.in. gazownia przy Tęczowej i cegielnia przy
Węglowej, zburzone pod bloki deweloperskie.
Na znak protestu artysta postanowił skonstruować dioramę przedstawiającą przemysłowy
obiekt mieszczący się na terenie Wrocławia.
Wybrał anonimową halę, służącą aktualnie
za wysypisko gruzu, zlokalizowaną przy Jerzmanowskiej (51.123N, 16.902E).
For quite some time, the artist has been interested in industry. He often goes on trips
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playing on the flute, which endows the scene
with an idyllic-elegiac character.
The bowls arranged on the table, whose
cast was taken from the model of the human
skull (Latin calvaria), imitate a fragment of
porcelain tableware. In Achtelik’s work, the
skull is an obvious vanitas, reflecting the motif
of memento mori and referring to death, vanity and shortness of life.
Of particular significance for the installation is the fact that the skull was used as
a decorative object, triggering connotations
with richly-ornamented reliquaries of saints
(so-called skull chapels) or contemporary examples of using the motif of the skull in art
(e.g. Damien Hirst’s skull set with diamonds).
The choice of porcelain was deliberate – it is
the most noble form of ceramics (Saxon porcelain was even called “the white gold”). Finally, porcelain is also connected with death
by the fact that it is fired in high temperatures,
comparable with those in which the human
body is cremated.
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Hubert Pokrandt
Bez tytułu / Untitled
malarstwo / painting

[54]

„Po wizycie w pałacu Wallenberg-Pachalych,
w jego licznych pokojach, wielokrotnie fantazjowałem na temat atmosfery, jaką to miejsce
żyło. Jak wiele mogło mieścić fascynujących
historii, jakie meble składały się na wyposażenie wnętrz, jakie obrazy mogły wisieć
na ścianach. Niestety naocznie pozostały po
tym tylko ślady. Blask wymazywany przez
lata przez kolejne warstwy farby ftalowej dociera tylko jako wyobrażenie do tych bardziej
przychylnych umysłów. Zewsząd panoszą się
odrapane ściany, brud i chyba najgorsze – unifikacja. Interesują mnie procesy, jakim pałac
podlegał. Najpierw był fantazją i marzeniem
architekta. Dumą fundatorów. Był miejscem
wszelkiego rodzaju życia – intryg, koncertów
i romansów. W końcu, doświadczony przez
wojny – stanął po drugiej stronie lustra. Stał
się symbolem ukrytego kapitału […]”.
“After a visit to the Wallenberg-Pachaly palace and all its rooms, I often fantasised about
the atmosphere emanated by the venue. How
many fascinating stories it contained, which
furniture stood inside it, which paintings hung
on the walls. Unfortunately, all that we can

see now is traces. Glamour erased throughout
the years by the subsequent layers of phthalic
paint can reach only the most attuned mind
as a distant image. Scraped walls everywhere,
filth, and the worst of it all – unification. I am
interested in processes that the palace has
undergone. At first, it was a fantasy and an
architect’s dream. The pride of the founders.
It was a place where lives were lived, with all
their intrigues, concerts and affairs. Finally,
having survived two wars, it ended up on the
other side of the mirror. It became a symbol
of a hidden capital […].”

The Power of a Seemingly Simple Interior
describes a fascination with ruins, which
used to serve as one of the main determinants
of Romantic aesthetics of pathos. The work
contains an additional element in the form
of the original, handmade palace wallpaper
from the late 1800s.

H.P.

Obraz Babel 15:53 pochodzi z cyklu powstającego równolegle z pracą doktorską autorki,
zatytułowanej Czas to nie pieniądz – czy człowiek może nie pracować?
„Zajmuję się analizą kapitalizmu, aby dowiedzieć się, jak wzmaga on potrzebę posiadania pieniędzy za cenę sprzedaży czasu.
Interesują mnie przede wszystkim wykorzystywane przez ten system narzędzia manipulacji. Wizualne symbole władzy kapitalizmu
odnajduję w architekturze drapaczy chmur.
Wade Graham, amerykański historyk i architekt krajobrazu, w książce Miasta wyśnione
pisze, że »strzeliste wieżowce i szybkie autostrady mają nam dać poczucie, że jesteśmy
nowocześni i wydajni, i zmusić nas do takiego
właśnie działania«. System kapitalistyczny
jest systemem nieustającego wzrostu, ale tym
samym nieustającego braku i niezaspokojenia. Enigmatyczny tekst historii o budowie
wieży w mieście Babel dotyka bezpośrednio
symboliki budowania wzwyż. Wbrew obiegowym interpretacjom tekstu, ludzie chcieli zbudować wieżę nie po to, by dosięgnąć
Boga, lecz po to, by się nie rozproszyć. Przekładając ten tekst na obecną sytuację, rodzi
się pytanie, czy może istnieć społeczeństwo
zjednoczone pod jednym znakiem – znakiem
pieniądza?”

Anna Kołodziejczyk
[55]
Siła pozornie prostego wnętrza /
The Power of a Seemingly Simple
Interior
malarstwo, obiekt / painting, object
Obraz pochodzi z malarskiego cyklu zatytułowanego Obraz zniszczeń, zainspirowanego albumami dokumentującymi powojenne
wrocławskie ruiny.
Jak pisze Alain de Botton, architektura,
nawet w swoich najdoskonalszych formach
zawsze będzie słabym i niedoskonałym, podatnym na zniszczenie i moralnie zawodnym
protestem przeciwko stanowi rzeczy.
Siła pozornie prostego wnętrza opisuje
fascynację ruinami, które stanowiły jeden
z głównych wyznaczników romantycznej estetyki wzniosłości. Dodatkowym elementem
jest tu oryginalna, pochodząca z końca XIX
wieku, ręcznie malowana tapeta pałacowa.
The painting belongs to a series entitled The
Image of Destruction, which was inspired by
albums documenting the ruined post-war
Wrocław.
As Alain de Botton writes, even the most
perfect forms of architecture will forever remain a fragile and imperfect – prone to destruction and morally unreliable – form of
protest against the state of affairs.

Noemi Staniszewska
Babel 15:53
malarstwo / painting

[56]

The painting Babel 15:53 belongs to a series
that was made in parallel to the artist’s PhD
thesis titled Time Is Not Money – Can People
Not Work?

“I analyse capitalism in order to find out
how it drives the need to own money at the
expense of selling one’s time. I am primarily
interested in the tools of manipulation used
by the system. I find the visual symbols of the
power of capitalism in the architecture of skyscrapers. Wade Graham, an American historian and landscape architect, writes in his book
Dream Cities: ‘Tall towers and fast highways
intend to make us feel and act modern and
efficient.’ The capitalist system is a system
based on constant growth, but also constant
shortages and the impossibility to satisfy all
needs. The enigmatic text about the construction of a tower in the town of Babel directly
touches upon the symbolism of building upwards. Contrary to popular interpretations of
the story, people wanted to build the tower not
to reach God, but to avoid dispersion. Translating it into the present situation, a question
emerges: Can there exist a society united under
one symbol – the symbol of money?”
N.S.

Przemek Węgrzyn
Kołysanka / Lullaby
wideo / video

[57]

Dubaj nazywany jest miastem przyszłości.
To światowa stolica luksusu i sukcesu gospodarczego. Potężne inwestycje powstają dzięki
pracy tysięcy nisko opłacanych pracowników
najemnych z Azji Południowej.
Wideo Przemka Węgrzyna przedstawia jeden z typowych placów budowy w mieście,
gdzie robotnicy, aby sprostać niezwykle napiętym terminom, pracują dzień i noc. Kołysanka to senna opowieść o triumfie kapitalizmu i kształtujących się na oczach całego
świata formach ludzkiego wyzysku.
Dubai is called the city of the future. It is
a global capital of luxury and economic success. Huge investment projects are carried out
thanks to the work of thousands of badly paid
contract workers from Southern Asia.
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outside Wrocław to photograph or draw industrial facilities. They are usually underappreciated and fall into ruin unnoticed. Without doubt, they are a form of capital that has
recently been shrinking. Each week another
historical industrial object disappears from
the map of Wrocław. Examples from the recent past include the Gasworks in Tęczowa St
and the Brick Factory in Węglowa St, which
were demolished to make room for residential
housing. To protest, Maskos has decided to
make a diorama showing an industrial object
situated in Wrocław. He chose an anonymous
hall which is currently used as rubble dumping site in Jerzmanowska St (51.123N, 16.902E).
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Monika Konieczna, Mariusz Sibila  [58]
Rekonstrukcja Biblioteki
Aleksandryjskiej / Reconstruction of
the Library of Alexandria
instalacja, performans / installation,
performance
Praca zwycięska w konkursie na Nagrodę Publiczności
Dom Development Wrocław / Winner of Dom Development Audience Award in the competition for the best work

Kosmos / Cosmos
wideo / video
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koncepcja / concept: Monika Konieczna, Mariusz Sibila;
muzyka / music: Dawid Dorożyński; dyrygent / conductor: Anna Sipak; współpraca dyrygencka / cooperating
conductor: Dominik Kozłowski; Kameralny Chór Politechniki Wrocławskiej / Wrocław University of Technology
Chamber Choir

Dla 16. edycji SURVIVALU Monika Konieczna
i Mariusz Sibila zaproponowali symboliczną
„rekonstrukcję” starożytnej świątyni wiedzy –
Biblioteki Aleksandryjskiej. Posługując się różnorodnymi środkami artystycznej wypowiedzi
(wideo, performans), artyści wypełnili jedno
z pałacowych pomieszczeń „duchami” nauk:
astronomii, geometrii, matematyki, optyki,
oraz „duchami” postaci, które z jednej strony
są zasłużone dla nauki, z drugiej – uznawały
duchowy wymiar ludzkiego życia za kluczowy. W złożonej instalacji można było znaleźć
odniesienia do takich postaci, jak: Hypatia
Aleksandryjska, Johann Wolfgang Goethe,
Johannes Kepler czy Rudolf Steiner.
Przestrzeń zajęta przez „naturę”, aluzje
do epoki „nigredo”, pojawiający się symbol
wody i ryb z jednej strony jako przejaw nieświadomego (istoty niższe), z drugiej jako obraz zalania dorobku antycznego „barbarzyńskim” chrześcijaństwem (np. mnisi nitryjscy

burzący Serapejon – najważniejszą część Biblioteki Aleksandryjskiej) – są jednocześnie
scenerią dla „biblioteki”, która bardziej niż
pod postacią woluminów istnieje jako trudny do zniszczenia, zbiorowy wysiłek ludzkiego ducha, by odkrywać i kultywować triadę:
prawdę, piękno i współczucie.
Zaaranżowana na czas SURVIVALU symboliczna przestrzeń biblioteki była swego
rodzaju hołdem dla wiedzy rozumianej jako
najważniejszy kapitał, który łącząc w sobie
duchowe i naukowe metody poznania, może
zbliżyć nas do pojęcia ostatecznej przyczyny
i natury wszechrzeczy.
Złożonej istalacji, towarzyszył utwór muzyczny pt. Kosmos – wariacja na wyliczone
przez Keplera w Harmonices Mundi tony oraz
interwały. Kompozytor Dawid Dorożyński
zastosował swobodne wykorzystanie skal
z nieregularną powtarzalnością dźwięków.
Pomimo dowolności został użyty ścisły podział między głosami, z wykorzystaniem skal
Keplera, który prezentuje się następująco: sopran – jest planetą Merkury (c1 – e2); alt – jest
Ziemią (g1 – as1), Wenus (e1) oraz dodatkowo
Księżycem (skala przeniesiona oktawę w dół,
by wesprzeć małą skalę Ziemi i Wenus, h1 –
e1); tenor – jest Marsem (charakterystyczna
kwinta czysta f – c); bas – jest Jowiszem i Saturnem (g – h).
For the 16th edition of the SURVIVAL Art Review, Monika Konieczna and Mariusz Sibila
proposed a symbolic “reconstruction” of the
ancient temple of all knowledge – the Library
of Alexandria. Using different forms of artistic expression (video, performance), the two
artists filled up one of the palace rooms with
the “spirits” of the sciences: astronomy, geometry, mathematics, optics, and the “spirits”
of people who rendered important services to
science while considering the spiritual aspect
of human existence to be of key importance.
The complex installation included references
to people such as Hypatia of Alexandria, Johann Wolfgang Goethe, Johannes Kepler or
Rudolf Steiner.

Space claimed by “nature”, allusions to
the age of “nigredo,” symbols of water and
fish as a manifestation of the unconscious
(creatures of the lower order) on the one hand,
and on the other – as a depiction of infecting
the ancient output with “barbarian” Christianity (e.g. Nitrian monks destroying the Serapeum – the most important part of the Library of Alexandria) – this is the setting for
a “library” which exists not as volumes, but
rather as an almost indestructible collective
effort of the human spirit to discover and cultivate the triad of truth, beauty and goodness.
The symbolic space of the library arranged
for SURVIVAL could be perceived as homage
to knowledge understood as the key capital,
which by combining the spiritual and scientific methods of cognition is capable of bringing us closer to comprehending the ultimate
reason and the nature of all things.
The complex installation was accompanied
by a piece of music entitled Cosmos, a variation on the tones and intervals calculated by
Kepler in Harmonices Mundi. Composer Dawid
Dorożyński based it on a free use of scales with
irregularly repeated sounds. Despite this freedom, a clear division of voices was used on
the basis of Kepler’s scales, which looks as
follows: soprano – this is the planet Mercury
(c1 – e2); alto – this is Earth (g1 – as1), Venus
(e1) and additionally the Moon (scale moved
down an octave in order to support the short
scale of Earth and Venus), h1 – e1); tenor –
this is Mars (the characteristic perfect fifth
f – c); bass – this is Jupiter and Saturn (g – h).

Irmina Rusicka
Akumulacja kapitału /
The Accumulation of Capital
obiekt / object

[59–61]

Narodowy Bank Polski emituje monety okolicznościowe upamiętniające ważne wydarzenia, postaci i rocznice historyczne związane
m.in. ze światem sztuki, kultury, nauki, przyrody i sportu. W ramach projektu Akumulacja

kapitału artystka Irmina Rusicka złożyła podanie do Prezesa Narodowego Banku Polskiego
o wybicie monety upamiętniającej Różę Luksemburg – wybitną działaczkę i ekonomistkę.
W 1913 roku Luksemburg wydała ważną pracę
ekonomiczną Akumulacja kapitału, która była
potem czytana na uczelniach ekonomicznych po
obu stronach żelaznej kurtyny oraz współcześnie – po kryzysie ekonomicznym z 2008 roku.
Obok Marii Skłodowskiej-Curie Róża Luksemburg jest jedną z najbardziej znanych Polek
na świecie, jednak w Polsce nieupamiętnianą,
a ostatnio wręcz wymazywaną (w tym roku
usunięto tablicę pamiątkową w Zamościu,
gdzie się urodziła).
The National Bank of Poland issues collector coins intended to commemorate events,
anniversaries and well-known personalities
connected with the world of art, culture, science, nature or sport. As part of her project The
Accumulation of Capital, Irmina Rusicka submitted an official request to the President of the
National Bank of Poland to mint a coin commemorating Rosa Luxemburg, an outstanding
social activist and economist. In 1913 Luxemburg published an important economic book
entitled The Accumulation of Capital, which
would be later read on both sides of the Iron
Curtain, and even today – in the wake of the
economic crisis of 2008.
Alongside Maria Skłodowska-Curie, Rosa
Luxemburg is one of the most internationally
recognisable Polish women; however, she is
rarely commemorated in her home country,
and recently attempts have even been made
to erase her memory (this year, a commemorative plaque was removed in Zamość, where
she was born).

[62]
Michał Kielan
Obchód bez uwag / Rounds All Quiet
instalacja / installation

Projekt Michała Kielana to rodzaj „wywiadu wizualnego” z miejscem i jego stróżami,
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Przemek Węgrzyn’s video shows a typical
construction site in Dubai. In order to meet
very tight deadlines, the workers toil day and
night. Lullaby is an oneiric tale about the
triumph of capitalism and new forms of human exploitation that are emerging in front
of our eyes.
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Michał Kielan’s project is a “visual interview”
with the venue and its guards. It was inspired
by a notebook found in one of the corridors,
which documented the course of the rounds
made by the guards in the palace. Every day,
the same description was entered: “Rounds
all quiet.” The work photographically documents traces of changes to the place and its
users, who were simultaneously witnesses
to and products of the economic and political transformation of Poland. It is a visual
story about using and wasting the potential
of places and people.
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Oktawian Jurczykowski
Bankier / Banker
fotografia / photography

[63]

Fotografia Oktawiana Jurczykowskiego traktuje o męskiej dominacji. Praca w luźny sposób nawiązuje do okresu w historii budynku,
kiedy w pałacu mieścił się bank. W Polsce
były to także czasy, w których zamężne kobiety nie miały prawa posiadać odrębnego
majątku czy konta w banku.
Jak komentuje artysta: „W swojej pracy
zwracam uwagę na relację między absurdem braku praw kobiet do własnych pieniędzy w małżeństwie a męskimi kompleksami – kompleksem wyższości zestawionym
z kompleksem małego penisa. Na zdjęciu obie
kieszenie w spodniach bankiera są wypchane.
W tych kieszeniach zazwyczaj trzyma się pieniądze. Oprócz kieszeni wypchany jest również rozporek bankiera. Zostawiam odbiorcy
dowolność w interpretacji wybrzuszenia na

rozporku – może to być erekcja, świadcząca
o seksualnym podnieceniu z faktu posiadania pieniędzy lub wypełnienie tego miejsca
w celu rekompensaty małego penisa. Bankier tutaj bardziej symbolizuje mężczyznę
o poglądach seksistowskich niż konkretnie nawiązuje do instytucji, jaką jest bank”.
Oktawian Jurczykowski’s photograph treats
of male domination. The work makes a loose
reference to the period when the venue housed
a bank. In Poland it was a time when married
women were not allowed to have their separate property or a bank account.
“In my work I emphasise the absurd contrast
between women’s lack of rights to their own
money in marriage and male complexes –
the superiority complex juxtaposed with
the small penis complex. In the photograph,
both pockets in the banker’s trousers bulge.
One usually keeps money there. Apart from
the pockets, also the banker’s zipper bulges.
I leave it to the viewer to interpret this bulge –
it could be erection, hinting at sexual arousal
due to the fact of having money, or this place
could have been stuffed to compensate for
a small penis. Here, the banker symbolises
a man with sexist views rather than the bank
as an institution.”

Kulczyk Foundation i głównej bohaterki programu, Dominiki Kulczyk.
Na tegoroczny SURVIVAL zaproponowaliśmy film found footage zrealizowany w oparciu o program Efekt domina. Interesuje nas
nie tylko rasizm i europocentryczny charakter
telewizyjnej produkcji, ale również fakt, że
dla wielu widzów problemy bohaterów Efektu domina zostają przysłonięte przez atrakcyjną wizualnie, a co za tym idzie, perwersyjną
stronę programu.
Interesuje nas również główna bohaterka –
Dominika Kulczyk – jej przerysowane gesty
i naiwne, trącące fałszem wypowiedzi. Czy
miliarderka-celebrytka jest współczesnym
role model Polaków? Obiektem pożądania?
Czy w widzach TVN-u nie pokutuje potrzeba
odnalezienia we współczesnym świecie szlachcianki-dziedziczki? Osoby, która ma pieniądze i wpływy, jest dobrotliwa i »szlachetna«.
Jako artyści podejmujemy się krytyki działalności Kulczyk Foundation i wskazujemy na
zastosowane w programie TVN-u przekłamania i mechanizmy propagandowe. Istotna jest
dla nas kwestia etyczności biznesu Kulczyków,
którego działalność niesie ogromne ryzyko dla
środowiska i lokalnych społeczności.
Film Efekt dominacji odpowiada na zadane
w tekście kuratorskim pytanie o rolę sztuki
w świecie kapitalizmu”.

Iwona Ogrodzka, Piotr Blajerski  [64]
Efekt dominacji / The Domination
Effect
wideo / video

“The world belongs to those who rebel, those
who have the courage to leap into the unknown and build the wings on the way”.

„Świat należy do tych niepokornych, którzy
mają odwagę skakać w nieznane, a po drodze budować skrzydła”.

“In recent weeks, discussions have been held
in the media about the racist and unethical advertising campaign promoting the next season
of The Domino Effect, a popular programme
that has been aired by TVN for a number of
years. The show, which promotes the activities of the Kulczyk Foundation, focuses on
the figure of Dominika Kulczyk.
For this year’s SURVIVAL we prepared
a found footage made on the basis of The
Domino Effect. What interests us is not only

Jan Kulczyk

„W ostatnich tygodniach media obiegła dyskusja o rasistowskiej i nieetycznej kampanii
reklamowej promującej najnowszy sezon programu TVN Efekt domina. Program emitowany
na jednej z najpopularniejszych stacji telewizyjnych już od kilku lat promuje działalność

racism and the Europocentric character of the
production, but also the fact that for many
viewers the problems experienced by those
featured on the show are secondary to the
visually attractive – and thus perverse – aspect of the programme.
We are also interested in the main protagonist, Dominika Kulczyk, her exaggerated gestures and naïve views smacking of
falsity. Is the billionaire-celebrity the contemporary role model of Poles? An object of
desire? Aren’t the viewers of TVN persisting
on trying to find a contemporary version of
an aristocrat-heiress – a rich and influential
person, who is also charitable and ‘noble’?
As artists, we criticise the functioning of
the Kulczyk Foundation and enumerate the
distortions and propaganda mechanisms that
could be found in the TVN production. What
we find important is the ethical aspect of the
Kulczyks’ business, because its functioning
carries huge risks to the environment and local communities.
The film entitled The Domination Effect
addresses the question posed in the curators’
text regarding the role of art in the world of
capitalism.”
I.O., P.B.

Maks Cieślak
Piętnaście centymetrów / Fifteen
Centimetres
obiekt / object

[65]

Jan Kulczyk

„Moja praca wyglądem imituje wzorzec metra
z Sèvres, choć tak naprawdę imituje wzorzec
kilograma, bo wzorzec metra jest mało ciekawy.
Jeśli zaś idzie o treść, jest zaszyfrowanym dowcipem o tym, jak się w naszym życiu urzeczywistniają liczby oraz o poetyckiej roli, jaką to
wcielenie odgrywa. A żeby nie być na bakier ze
współczesną fizyką, warto napisać, że prawidłowy i najdokładniejszy wzorzec 15 centymetrów miałby obecnie mniej więcej taką postać:
»15 cm to odległość, jaką światło pokonuje
w próżni w czasie 5,003461427972 × 10^–10 s«.
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zainspirowany znalezionym w pałacowym
korytarzu zeszytem obchodów z codziennym
i niezmiennym wpisem: „obchód bez uwag”.
Praca jest fotograficzną dokumentacją śladów
zmian przestrzeni i ludzi ją zajmujących, będących jednocześnie świadkami i produktami
zmian ustrojowych i ekonomicznych w Polsce. To wizualna opowieść o wykorzystywaniu i marnowaniu potencjału miejsca i ludzi.

124

M.C.
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Anna Kędziora
[66]
Nieobecne obrazy / Absent Images
instalacja dźwiękowa / sound installation
W ciągu pałacowych pomieszczeń, w których
prezentowane jest klasyczne malarstwo, natrafiamy na obszar pustki – nieobecny obraz
(portret wykonany w technice fotografii cyfrowej), który zostaje zaprezentowany odbiorcy
jedynie w formie audiodeskrypcji. Praca z cyklu Nieobecne obrazy wpisuje się w kontekst
opuszczonego pałacu Wallenberg-Pachalych.
Ponieważ zachowanych zostało bardzo niewiele materiałów prezentujących oryginalny
wystrój wnętrz pałacu, zwiedzającemu pozostaje jedynie wyobrażenie o tym, jak mógł
wyglądać pałac w czasach swej świetności.
Praca Anny Kędziory bada związek słowa
z rzeczywistością obrazu, stawia pytanie o formę i możliwość zaistnienia w świadomości odbiorcy tego, co nienamacalne, co może istnieć
jedynie w sferze ludzkiej pamięci i wyobraźni.
Inside a sequence of palace rooms, in which
classical paintings are displayed, we come
across an empty area – an absent image (a portrait made in digital photography), which is
presented to the viewer solely in the form of
audio description. The work from the series
Absent Images is set in the context of the unused Wallenberg-Pachaly palace. Because

very few materials presenting the original
interior décor of the palace have survived,
the visitor can only try to imagine what the
edifice looked like in its heyday.
Anna Kędziora’s work examines the relationships between the word and the realness
of an image. It poses questions about how –
and if – the intangible, that which can be
accessed only by means of human memory
and imagination, can exist in the awareness
of the viewer.

Łukasz Gierlak
3×M
wideo / video

[67]

„Marks, Mao, Marcuse to hasło stworzone przez
nową lewicę w latach 60. XX wieku. Inspiratorem sloganu był Herbert Marcuse, który w latach 30. XX wieku współtworzył tzw. szkołę
frankfurcką, mającą na celu stworzenie krytycznej teorii dotyczącej społecznych sprzeczności nowoczesnego kapitalizmu.
Poprzez narysowanie farbą olejną na lodzie
wizerunków patronów nowej lewicy, chciałem
zwrócić uwagę na żywotność ideologii, w tym
przypadku ideologii marksistowskiej, która
była pierwszą znaczącą krytyką kapitalizmu
i która z biegiem czasu ulegała różnorodnym
przeobrażeniom.
Na przestrzeni ostatniego wieku możemy
wskazać ideologie, które kierowały się takimi wartościami, jak równość, zniesienie własności prywatnej, a finalnie doprowadziły
do powstania systemów totalitarnych (komunizm, faszyzm).
Być może więc pierwotna myśl jest czysta
jak lód, a dopiero jej wdrażanie w system społeczny zaczyna weryfikować »usterki«, zmieniając jej »kontury«”.
“Marx, Mao, Marcuse was a slogan coined by
the New Left in the 1960s. It was inspired by
Herbert Marcuse, who in the 1930s co-created
the so-called Frankfurt School, which was
intended to come up with a critical theory

concerning the social contradictions of the
modern capitalism.
By painting the images of the patrons of
the New Left with oil paint on ice, I wanted to
emphasise the topicality of ideology – in this
case, of the Marxist ideology, which was the
first important critique of capitalism and which
was later subject to various transformations.
We are able to identify ideologies over the
course of the previous century that were driven
by values such as equality or abandonment
of private ownership, and which eventually
evolved into totalitarian systems (communism, fascism).
Perhaps the original thought is as pure as
ice, and only its implementation into a social
system begins to verify its “shortcomings” and
changes its “contours.”
Ł.G.

Anna Raczyńska 
[68]
Chleb powszedni / Our Daily Bread
obiekt / object
Obiekt pt. Chleb powszedni odnosi się do
związku frazeologicznego „płacić jak za zboże” (tzn. płacić bardzo dużo, przepłacić) oraz
bogatej symboliki zboża. W wielu kulturach
i religiach kłosy zboża są symbolem urodzaju,
dobrobytu, obfitości i odradzającego się życia.
Delikatna struktura z siedmiu złoto-lśniących kłosów zboża, której kształt odnosi się
do popularnej waluty dolara amerykańskiego,
może wywoływać refleksję na temat współczesnych wartości: znaczenia dóbr materialnych czy świętości darów natury.
The object under the title Our Daily Bread
refers to the Polish expression płacić jak za
zboże (literally – “pay like for grain,” which
means to overpay, pay through the nose) and
the rich symbolism of grain. In many cultures
and religions, ears of grain symbolise abundance, prosperity and the rebirth of life.
The intricate construction consisting of
seven gold-shining ears of grain, whose shape

refers to the symbol of the American currency,
can trigger a reflection on contemporary values: the importance of material possessions
or the sanctity of the fruits of nature.

[69]
Krzysztof Latarowski
Kapitał: kategoria pszczelarstwo /
Capital: Beekeeping Category
instalacja / installation

Praca jest instalacją złożoną z drewnianych
ramek pszczelich 36 × 26 cm, które wprawione
w węzę (plastry wosku pszczelego) są gotowe do nadbudowy przez pszczoły i stanowią
magazyn na miód. Pomieszczenie, w którym
zaprezentowane zostały ramki, wypełniał
przyjemny zapach wosku. Kapitał, jakim jest
pszczelarstwo w szczególności, a w ogólności życiodajna dla całej przyrody działalność
pszczół, jest tyleż oczywisty i przez to trudny
do dostrzeżenia, co wart ciągłego podkreślania.
The installation consists of wooden hive frames
with the size of 36 × 26 cm, which are used to
hold the honeycomb within the hive enclosure.
The room in which the frames were shown
was permeated with the pleasant smell of wax,
which has an important function in industry.
Beekeeping as a capital in particular, and the
life-giving character of bees’ work for nature
in general, is so obvious and unnoticeable
that it ought to be constantly emphasised.

Paweł Baśnik
Portret Wallenbergów /
The Wallenberg Family Portrait
malarstwo / painting

[70]

„Mimo gigantycznych funduszy przeznaczanych corocznie przez rosyjskiego miliardera
Dimitriego Itskova czy firmę Google na badania nad nieśmiertelnością, wobec śmierci wszyscy jeszcze wciąż pozostajemy równi.
Imitujące relikt epoki końca XIX wieku,
zdestruowane portrety dawnych właścicieli
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“At a glance, my work imitates the standard
meter from Sèvres, although it actually imitates the standard kilogram, because the
standard meter is rather dull. As far as its
contents are concerned, the work is an encrypted joke about how numbers become real
in human life and the poetic role played by
this incarnation. To pay my dues to contemporary physics, let me add that the correct and
most precise standard for fifteen centimetres
should be written more or less like this: ‘15 cm
is the distance travelled by light in vacuum
in 5.003461427972 × 10^–10 s.’”

126

“In spite of the huge funds spent each year
by the Russian billionaire Dimitri Itskov or
by Google on research into immortality, we
are still equal in death.
Imitating a late 19th-century relic, the destructed portrait of the former owners of the
bank and palace – Carl Gideon Gotthard von
Wallenberg-Pachaly and his wife Helena –
serve the role of a painterly attempt to recreate
the aura that used to permeate these interiors.”
P.B.
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Kamil Moskowczenko
Złote runo / The Golden Fleece
malarstwo / painting

[71]

Złote runo – malarska interpretacja mitologicznego motywu wyprawy Jazona i Argonautów po skórę skrzydlatego barana Chrysomallosa do Kolchidy. Mityczne złote runo
stanowi symbol nieosiągalnych wartości
i niezdobytych skarbów, które z równą siłą
motywują ludzkość do działania, jak wpływają na jej niszczycielskie instynkty. Obraz
Kamila Moskowczenko, operując silnym malarskim gestem i plamą barwną podlegającą
czemuś na kształt wielokierunkowej grawitacji, tworzy pole do symbolicznej interpretacji. Charakter przestrzeni w obrazie sugeruje usytuowanie akcji w nierzeczywistym,
faktycznie mitycznym świecie, w proroczej
lub sennej wizji. W ten sposób historyczne
ujęcie motywu ustępuje bardziej uniwersalnemu symbolicznemu porządkowi, w którym skarb i droga do niego ulokowane są
w świecie wewnętrznym człowieka, w zbiorze wspólnych dla całej ludzkości motywów
i treści. Brak postaci herosa w obrazie może
sugerować, że to patrzący jest tym, który na
drodze swych doświadczeń ma ostatecznie
sięgnąć po „złote runo”.

The work under the title The Golden Fleece is
a painterly interpretation of the mythological
expedition of Jason and the Argonauts for
the fleece of the gold-haired ram Chrysomallos of Colchis. The mythical golden fleece is
a symbol of unattainable riches that simultaneously motivates people to act and fuels
their destructive instincts. By using a strong
gesture and a stain of colour that is subject to
a force akin to multidirectional gravity, Kamil
Moskowczenko’s painting opens up an area
for symbolic interpretations. The character of
the depicted space suggests un unreal setting,
perhaps a mythical world, a prophetic vision
or a dream. Thus the historical aspect of the
motif gives way to a more universal symbolic order, in which the treasure and the quest
for it lie in the internal world of a human being, in the collection of motifs and contents
shared by the entire humanity. The fact that
the painting lacks a hero could suggest that
it is the onlooker who is supposed to eventually reach the “golden fleece” through personal experiences.

Karina Marusińska
Jebać biedę / Fuck Poverty
instalacja / installation

[72]

„Jebać biedę” to zwrot funkcjonujący w mowie potocznej i w internecie, rozpropagowany w formie hashtaga #jb.
Wyraża ordynarną pogardę dla biedy i podziw dla tego, co drogie i luksusowe. Zwrot
ten jest często ironicznie używany przez osoby pretendujące do wyższego statusu, który
jednak znajduje się poza ich zasięgiem. Skrót
„jb” równie dobrze mógłby oznaczać „jebać
bogactwo”. Takie zjawisko (pretendowania
do niższego statusu) znane jest m.in. pod
postacią „poor chic” (estetyka ubóstwa) lub
„poor turism”. W obu przypadkach mamy do
czynienia z pragnieniem bycia kimś innym,
niż się jest.
Projekt zrealizowany w formie witrażu wtapia się w istniejącą architekturę i stylistykę

budynku. W pracy Marusińskiej wirtualny
komunikat zostaje zmaterializowany za pomocą technik rzemieślniczych utożsamianych
z wysoką i ponadczasową wartością materialną (m.in. ze względu na unikatowość) stojącą
w kontraście do efemerycznej formy hashtaga (#), o którego sile decyduje popularność
i ilość powieleń.
“Fuck poverty” (jebać biedę) is an expression
functioning in everyday discussions and on the
Internet, often abbreviated to the hashtag #jb.
It expresses ordinary contempt for the poor
and admiration for all that is expensive and
luxury. This phrase is often used ironically by
people aspiring to a higher status, which is
currently out of their reach. The abbreviation
“jb” could just as well denote jebać bogactwo
(“fuck richness”). This phenomenon (pretending to be of a lower status) materialises as
“poor chic” or “poor tourism.” In both cases,
what comes to the foreground is a desire to
be somebody else.
Taking on the form of a stained glass window, the work fits in with the extant architecture and style of the edifice. In Marusińska’s
project, the virtual message materialises
through the use of craftsmanship, which is
identified with high and timeless material
value (due to uniqueness). It is contrasted
with the ephemeral form of the hashtag (#),
whose power depends on popularity measured as a number of repetitions.

Michał Bohdankiewicz
Past Present
malarstwo / painting

[73]

Kompozycja zbudowana z kilku obrazów wykonanych techniką olejną na płótnie czerpie
inspirację z form, tekstur i kolorów przestrzeni pałacu Wallenberg-Pachalych.
Celem instalacji było stworzenie synergii przestrzeni i obiektu malarskiego. Obrazy w pewnym sensie referują okoliczność
dla publiczności SURVIVALU zazwyczaj

niedostępną – stanowią studium wnętrz
uchwyconych przed rozpoczęciem intensywnych działań wystawienniczych Przeglądu,
kiedy budynek pozostaje w specyficznej stagnacji i wygaszeniu, oferując jednak wizualny zbiór tropów i śladów, które pozwalają
domyślać się przeszłości miejsca.
The composition consisting of several oil paintings on canvases derives inspiration from the
forms, textures and colours of the interiors of
the Wallenberg-Pachaly palace.
The installation was intended to achieve
synergy between the space and the paintings-objects. In a way, the paintings sum up a situation that could not have been witnessed by
the audience – the appearance of the palace
interiors before the commencement of work
connected with the SURVIVAL Review, when
the edifice was still suspended in a peculiar
state of stagnation and extinguishing. Thus
they offer a visual selection of tropes and
traces that hint at the history of the venue.

[74]
Tadeusz Kantor
Parapluie-emballage z cyklu Multipart,
1970 / Parapluie – Emballage, from
the series Multipart, 1970
asamblaż, olej, płótno / assemblage, oil on
canvas
praca z kolekcji Sylwii i Piotra Krupów / work from the
collection of Sylwia and Piotr Krupa

W 1970 roku powstało 40 jednakowych, numerowanych egzemplarzy obrazu wykonanych według wskazówek Kantora: do białego
płótna o formacie 110 × 120 przytwierdzono
zgnieciony parasol, całość pomalowano na
biało i zatytułowano Parapluie-emballage.
Wszystkie prace zostały wystawione w 1970
roku w galerii Foksal, a następnie sprzedane. Ich nowi nabywcy podpisywali przy zakupie nietypową umowę, która pozwalała na
określone ingerencje w dzieło (m.in. można
było: „pisać obelgi, pochwały, słowa uznania,
wyrazy współczucia, wyrazy najgorsze, […]
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banku i pałacu – Carla Gideona Gottharda
von Wallenberg-Pachaly i jego żony Heleny –
są malarską próbą przywołania aury, jaka
niegdyś panowała w gmachu tego budynku”.
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In 1970, forty identical, numbered copies of
a painting were made in accordance with
Kantor’s instructions: a crushed umbrella
was attached to a white canvas with the size
of 110 × 120 cm, all of it was painted white
and entitled parapluie-emballage. The works
were shown at the Foksal Gallery in 1970 and
sold. The new owners had to sign an unusual contract upon buying, which allowed
them to interfere with the work (for example,
by “writing insults, praises, expressions of
recognition, sympathy, […] erase, cross out,
draw […], do anything to the painting […],
poke holes, burn it […] sell it, buy it back,
speculate, steal”).
Tadeusz Kantor’s famous action was an attempt at questioning the status of an artwork
by opposing its uniqueness and dethroning
it from the pedestal of high art. The action
was also intended to upset the order of the
art world: it undermined the position of museums, galleries and collectors.
Leased for the duration of the festival by
the private Krupa Gallery, in the context of the
motto of the 16th edition of SURVIVAL the work
becomes the starting point for a reflection on
the importance of collections and collecting

in the contemporary world, and on the role
of the broadly-defined patronage – both private and institutional.

Grzegorz Demczuk
Atencjometr / Attention-Meter
instalacja / installation

[75]

Skonstruowany przez artystę licznik uruchamia się, gdy ktoś zbliży się do pracy.
Zaczyna naliczać czas, przez który osoba ogląda Atencjometr. Po odejściu zegar się zatrzymuje, a długość obecności kolejnego zwiedzającego doliczana jest do poprzedniego
wyniku. Ekran znajdujący się w urządzeniu
na koniec trwania wystawy ukazuje łączny
czas, jaki ludzie poświęcili obiektowi. Zbieranym kapitałem jest tu widoczność i czas.
The meter devised by the artist is activated
when a viewer approaches the work. It begins
to count the time of viewing the AttentionMeter. The clock stops when the viewer goes
away, and is re-activated when another person approaches. The viewing time is summed
up. At the end of the exhibition, the display
of the device showed the total viewing time
of the work. Thus visibility and viewing time
become capitals.

Łukasz Huculak
Detale / Details
malarstwo / painting

[76]

„Daniel Arasse, pisząc o detalu, przywołuje
relację Karela van Mandera o XVI-wiecznej
praktyce wycinania z obrazów szczególnie
cennych fragmentów. Za jeden taki – tylko
pozornie nieznaczący – fragment można
było uzyskać sumy wyższe niż za cały obraz.
Sztuka, podobnie jak biżuteria, nasuwa
refleksje na temat wzajemnych relacji rzeczy
i przypisywanej im wartości. Czy rządzą nimi
obiektywne prawa, czy nieprzewidywalne trendy i mody, które porównać można do zrazu

niewidocznych, nieubłaganie jednak wybierających wirów, wzbudzających pożądanie
coraz szerszych rzesz ludzkiej masy.
To przedmioty, zwłaszcza biżuteria (w tym
regalia) i inne wyszukane elementy ludzkiej
garderoby bywają pierwszym wizualnym
aspektem naszego statusu społecznego, a szerzej – stosunku do świata materialnego. Połyskliwość bywa jednak ekwiwalentem materialnych możliwości właściciela tylko w rękach
nieobeznanych profanów. Niekiedy wystarczy nieskazitelna biel mankietu, aksamitna
czerń kostiumu, albo szerzej – stosowność,
właściwe użycie tego, czym w danej chwili
dysponujemy, sygnalizujące wrodzoną umiejętność właściciela do właściwego korzystania
z zasobów materialnych oferowanych przez
rzeczywistość”.
“While describing a detail, Daniel Arrase quotes
Karel van Mander’s account of the 16th-century practice of cutting out the most precious
fragments of paintings. In spite of its ostensible pointlessness, the price of one such fragment could exceed that of the whole painting.
Just like jewellery, art encourages a reflection on the mutual relationship between
objects and their attributed values. Do they
depend on objective laws or unpredictable
trends and fashions that could be likened to
whirlpools – initially invisible, but gradually
growing in power and arousing the desire of
ever greater masses of people?
Items, especially jewellery (including regalia) and other sophisticated elements of
people’s attire, are among the first indicators
of one’s social status, and more broadly – of
one’s attitude to the material world. Glitter,
however, may reflect the wearer’s financial
means only in the eyes of ignorant laymen.
Sometimes the immaculate whiteness of the
cuff, the velvety blackness of the jacket, or,
more generally – the appropriate use of whatever is at our disposal at a given time, could
signal the owner’s natural ability to use the
financial resources offered by the world.”
Ł.H.

Łukasz Stokłosa
Gabinet / The Study
malarstwo / painting

[77]

Splendor ułomny, spełzły, zbrukany. Światło
leniwie sączące się przez wyleniałe kotary wstydliwie odsłania stęchliznę i nagość. Osmalone
relikty przeszłości wciąż noszą jednak ślady
wielkopańskiej rozrzutności, błysk politury,
szlachetną matowość aksamitu.
Obrazy Łukasza Stokłosy ukazują wnętrza
dawnych europejskich rezydencji – puste salony, spowite kurzem sypialnie i porzucone przez
dawnych mieszkańców jadalnie. Prezentowane są we wnętrzu, które stanowi nieme świadectwo podobnych przemian – w dawnym gabinecie Gideona von Wallenberg-Pachaly'ego.
Przywołując nieistniejącą już dziś atmosferę życia europejskiej arystokracji, artysta
wskrzesza nastrój tej specyficznej przestrzeni
architektonicznej, pomieszczeń połączonych
krętymi schodami z balustradą, wypełnionych
lustrami, kandelabrami i wyszukanymi meblami. Truchła pałacowych komnat stają się
ofiarami społecznych przemian.
Pod koniec Lamparta G.T. di Lampedusy, książki opiewającej powolny zmierzch
arystokracji, natykamy się na taki opis: „Był
to jeden z owych pokojów, które mają dwa
oblicza: jedno zamaskowane, które ukazują
obcym, drugie – nagie, które odsłaniają tylko
osobom wtajemniczonym, a przede wszystkim gospodarzom, pozwalając im dostrzec
cały swój smutek”.
Imperfect, crippled, besmeared splendour.
Light lazily oozing in through the threadbare curtains shamefully reveals mustiness
and nakedness. Blackened relics of the past –
the shining French polish, the noble matt velvet – still bear the hallmarks of aristocratic
prodigality.
Łukasz Stokłosa’s paintings depict the
interiors of old European aristocratic seats –
empty drawing rooms, dust-covered bedrooms, dining rooms abandoned by their former users. They are displayed in an interior
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wymazywać, przekreślać, rysować […], zrobić
z obrazem co się chce […], podziurawić, spalić
[…] sprzedać, odkupić, spekulować, ukraść”).
Słynna akcja Tadeusza Kantora była próbą zakwestionowania statusu dzieła sztuki, zaprzeczała jego unikalności i znosiła
je z piedestału sztuki wysokiej. Działanie
miało także na celu zachwianie ustalonym
w świecie artystycznym porządkiem: podawała w wątpliwość pozycję muzeów, galerii
i kolekcjonerów.
Praca, wypożyczona na czas trwania Przeglądu przez prywatną galerię Krupa Gallery,
w kontekście hasła przewodniego 16. edycji
SURVIVALU staje się także punktem wyjścia
do namysłu nad współczesnym znaczeniem
kolekcji i kolekcjonowania, jak i nad funkcjonowaniem szeroko pojętego mecenatu – zarówno prywatnego, jak i państwowego.
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Dominika Oleś,
Martyna Podwysocka
Vip Room
performans / performance

która – podobnie jak ten elitarny pokój – tak
naprawdę nie istnieje.
During the performance, the artists assumed
the role of hostesses looking after guests
in the restricted area of the VIP ROOM. The
work refers to the subject of isolation from
the rest of society of people with a high status, which could result from their position,
wealth or – most often – from belonging to
an elite group. VIPs, celebrities, stars – privileged people enjoy special treatment, use
premium services, seem special and matchless, surrounded by an “aura of beauty.” The
VIP ROOM made for the 16th edition of SURVIVAL becomes a symbol of human desire
to belong to an elite community. The signposts placed inside the room promise the
unknown and the unattainable – in order to
enter it, one must show the legendary “VIP
card” which – just like this elite room – actually does not exist.

[78]

Performans, podczas którego autorki wcielają
się w rolę hostess obsługujących zamkniętą
przestrzeń VIP roomu, porusza kwestię wyodrębnienia ze społeczności osób o szczególnym statusie, który może być związany
z wykonywaną funkcją, posiadaniem majątku oraz – przede wszystkim – z przynależnością do elitarnej grupy. VIP-y, celebryci,
gwiazdy: osoby uprzywilejowane, otoczone szczególnymi względami, korzystające
z usług o podwyższonym standardzie, sprawiające wrażenie niedoścignionych i wyjątkowych, otoczonych „aurą piękna”. Stworzony na czas 16. SURVIVALU VIP Room staje
się symbolem ludzkiego pragnienia, by być
częścią elitarnej społeczności. Umieszczone
w obiekcie drogowskazy są obietnicą nieznanego i zarazem nieosiągalnego, albowiem
warunkiem dostania się do VIP Roomu jest
posiadanie legendarnej karty vipowskiej,

Paweł Czekański
Dywan / Carpet
obiekt / object

[88]

Trofea myśliwskie i zdobne dywany tureckie
były niegdyś obowiązkowym elementem wystroju wnętrz rezydencji mieszkalnych należących do arystokracji. Były atrybutem bogactwa i luksusu. Stanowiły pokaz siły odwagi
i zaradności życiowej pana domu.
Paweł Czekański łączy obydwa elementy – na grzbiecie skóry dzika zostaje wygolony ornament w stylu tureckim. Tak powstały
dywan zdobi jedną z sal pałacu Wallenberg-Pachalych, niegdyś tzw. bawialnię – salę,
w której spędzano czas i podejmowano gości.
Hunting trophies and magnificent Turkish
carpets used to be de rigueur elements of interior décor of aristocratic residencies. They
were attributes of wealth and luxury, demonstrating that the head of the family was
a powerful, courageous and resourceful man.

Paweł Czekański combines the two elements – the wild boar’s hide has been shaven
to display a Turkish ornament. The carpet
now decorates the former drawing room in
the Wallenberg-Pachaly palace, where time
was spent with guests.

Jerzy Kosałka 
Kapitał chroni / Capital saves
obiekt / object

[89]

Jedną z nisz sali balowej pałacu Wallenberg-Pachalych dumnie zdobi rycerska kolczuga
wykonana z polskich monet. Obiekt – kosztowny wyrób rzemiosła artystycznego – obowiązkowy, wydawałoby się, element wystroju
architektury pałacowej, to zabawna w swej
dosłowności ilustracja tytułu pracy: Kapitał chroni.
One of the alcoves in the ballroom of the Wallenberg-Pachaly palace is proudly decorated
with a knight’s chain mail made of Polish
coins. The costly product of artistic craftsmanship – a seemingly obligatory element
of interior décor of palace architecture – is
a humorously literal rendition of the title of
the work: Capital Saves.

Magda Grzybowska
Czasy świetności / Glory Days
instalacja / installation

[90]

„Przedmiot luksusowy to oznaka prestiżu.
Dumnie wieńczy kolekcje możnych, jednak
jako pierwszy pada ofiarą kryzysu.
Żyrandole zdobią salony – pałace, kościoły
i dwory. Są to jednak twory kruche i nietrwałe. Poddane kaprysom trwoniących majątek
upadłych magnatów, a gdy wierzyciele przychodzą po swoje – od razu przykuwają uwagę.
Okazują się jednak zbyt ciężkie i nieporęczne, by nieść je jako trofeum. Wtedy, w akcie
wandalizmu i jakiejś swoistej, niewyjaśnionej
zemsty, strącone – padają na ziemię i tak już

zostają: niemi świadkowie przemocy, pamiętający czasy świetności”.
“A luxury item is a sign of prestige. It adds
splendour to collections amassed by the powerful, but at the same time it often becomes the
first victim of a crisis.
Chandeliers decorate palaces, churches
or aristocratic residences. However, they are
fragile and rarely last long. Subject to the
caprices of fallen magnates on the brink of
bankruptcy, when the creditors come, the
glittering objects immediately attract attention. Too heavy and cumbersome to be carried away as a trophy, they are the first to fall
victim to some inexplicable acts of vandalism
and peculiar vengeance. And so they remain,
knocked down and shattered – silent witnesses to violence, but also to the glory days.”
M.G.

Wojciech Małek
Insygnia / Insignia
obiekt / object

[91]

Insygnium jako przedmiot symbolizujący władzę wiąże się bezpośrednio z kapitałem, który
od zawsze tę władzę budował. Multiplikując
główny element rzeźby – poduszki służące do
prezentacji królewskich atrybutów – ukazane
tutaj jako stare, niszczejące przedmioty, artysta zwraca uwagę, jak nietrwała bywa nawet
najsilniejsza władza i kapitał, który ją wspiera. Podobnie jak wnętrza pałacu przywołują
dawną świetność, ale i ukazują procesy zapomnienia, opuszczenia i rozpadu, sam układ
poduszek może budzić skojarzenia z pojęciem
dostojności, elegancji i powagi, ale i budowaniem hierarchii oraz generowaniem podziałów w społeczeństwie.
As objects symbolising power, insignia are
directly connected with capital, which has
always been used to solidify one’s position.
By multiplying the main motif of the sculpture – cushions for the presentation of the
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that acts as silent testimony to similar transformations – the old study of Gideon von
Wallenberg-Pachaly.
By bringing back the non-existing atmosphere of the life of European aristocrats, the
artist resurrects the ambience of this peculiar
architectural space, of rooms connected by
a winding staircase with a balustrade, full of
mirrors, candelabras and splendid furniture.
The corpses of palace rooms become the victims of social transformations.
Towards the end of G.T. di Lampedusa’s
The Leopard, a book that extols the slow collapse of aristocracy, the following description can be found: “This was one of those
rooms which have two faces, one with a mask
that they show to ignorant visitors, the other
which is only revealed to those in the know,
the owner in particular, to whom all its squalid essence is manifest.”
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Piotr Kmita
Piotr Kmita
wideo / video

[92]

Inspiracją dla stworzenia pracy była historia
rodziny Pachalych (pierwotnych właścicieli
pałacu Wallenberg-Pachalych), która w celu
podniesienia swojego statusu społecznego
zakupiła tytuł szlachecki. Rodowe nazwisko –
dowód posiadania wybitnych przodków – pełniło dawniej rolę nobilitującą, pozwalającą na
funkcjonowanie w określonej grupie społecznej.
Obecnie, w dobie odchodzenia od tradycji
i łamania konwenansów, wydaje się, że dawny
kapitał, jaki stanowiło znane nazwisko, traci
na wartości. Coraz częściej czujemy się emocjonalnie związani bardziej z internetowymi
nickami niż z tradycją własnej rodziny, której
nierzadko nawet nie znamy.
Projekt Piotra Kmity poddaje to zagadnienie refleksji, zderzając ze sobą symbolicznie
dawne dzieje z najnowszymi osiągnięciami
techniki. Praca oparta jest na zmodyfikowanej
cyfrowo scenie z telewizyjnego serialu Królowa
Bona, którego akcja rozgrywa się na królewskim dworze w okresie złotego wieku Rzeczypospolitej. Pośród jego bohaterów występuje
postać historyczna – marszałek wielki koronny
Piotr Kmita, jeden z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi w ówczesnej Polsce.
Do realizacji wideo użyto techniki deepfake,
która wykorzystuje tzw. uczenie maszynowe
do stworzenia algorytmów służących przeróbkom zdjęć i filmów. Mechanizmy sztucznej

inteligencji za pomocą wielogodzinnych obliczeń umożliwiły synchronizację twarzy autora projektu z ciałem aktora odtwarzającego
rolę jego szacownego imiennika.
Wizualne niedoskonałości stają się tutaj
rodzajem maski, która nie pozwala na całkowite scalenie się obu wizerunków, podkreślając tym samym rozdźwięk pomiędzy dawną tradycją a jej współczesną interpretacją.
The inspiration for the work was provided by
the history of the Pachalys (the original owners of the Wallenberg-Pachaly palace), who, in
order to raise their social status, bought their
noble title. Apart from proving the existence
of outstanding ancestors, the family name
used to ennoble all those who had it, making
it possible to function in a given social group.
Nowadays, at a time of abandoning traditions and breaking conventions, it seems that
the value of the family name as a capital is
depreciating. Ever more often we feel more
emotionally attached to Internet nicknames
than to our own family traditions, which
sometimes remain completely unknown to us.
Piotr Kmita’s project offers a reflection on
this phenomenon be symbolically confronting old stories with the most modern technological achievements. The work is based on
a digitally modified scene from the TV series
Reina Bona, which is set at the royal court during the “golden age” of the Polish Republic.
Among its heroes is Great Crown Marshal Piotr
Kmita, a historical figure and one of the richest and most powerful people in Poland at the
time. The video was made with the “deepfake”
technique, which uses machine learning to
create algorithms for processing pictures and
films. Thanks to hours-long calculations, AI
mechanisms made it possible to synchronise
the face of the artist with the body of the actor
playing the role of the respectable namesake.
In this case, the visual imperfections become a mask that makes it impossible for the
two depictions to completely merge, which
highlights the dissonance between old traditions and contemporary interpretations.

Szymon Kula
[93]
Renominacja / Re-redenomination
instalacja / installation
Praca Szymona Kuli polega na wykorzystaniu
motywów graficznych ze zdenominowanych
banknotów polskich, które zostały wyłączone
z oficjalnego obiegu pieniędzy w 1995 roku.
Na podstawie wzoru widniejącego na rewersie banknotu o nominale 10 złotych został zaprojektowany ornament, który, wydrukowany
w formie tapety i przeniesiony na ścianę jednego z pałacowych pomieszczeń w formie dekoracyjnego fryzu, stanowi elegancki element
wystroju wnętrza, wpisując się jednocześnie
w temat przewodni Przeglądu: kapitał. Poddany temu specyficznemu recyklingowi banknot, który obecnie nie posiada żadnej wartości oprócz wartości kolekcjonerskiej, staje
się komentarzem artysty na temat względnej
wartości pieniądza.
Szymon Kula’s work uses graphic motifs from
Polish banknotes that were withdrawn from
official circulation as a result of the 1995 redenomination. The pattern on the reverse of
the old ten-zloty banknote was used to design
an ornament that was subsequently printed
as wallpaper and transferred onto one of the
walls inside the palace as a decorative frieze.
While fulfilling the role of an elegant element
of interior design, it corresponds with the
motto of the Review – Capital. Subject to such
peculiar recycling, the banknote no longer
has any value – apart from that of a collector item – and becomes the artist’s comment
about the arbitrariness of the value of money.

Monika Aleksandrowicz
[94]
4096 Kod dostępu / Access Code 4096
instalacja interaktywna / interactive
installationn
Na interaktywną instalację składa się 12 włączników światła. Tytułowa liczba 4096 to liczba
możliwych kombinacji (212), które pozwalają

zapalić lampę. Praca jest metaforyczną wizualizacją drogi do sukcesu.
Aby osiągnąć zamierzone cele, wysoką
pozycję społeczną, spełnić marzenia, zdobyć sławę i sprostać wszystkim, własnym
i cudzym oczekiwaniom, musimy pokonać
wiele przeszkód. Proces dochodzenia do prywatnego eldorado – krainy szczęścia i spełnienia – jest długi i żmudny. To droga usłana
nieskończoną ilością alternatyw i trudnych
decyzji. Znaczącą rolę na drodze do sukcesu odgrywa często przypadek. Czasem, by
ruszyć naprzód, musimy zrobić krok wstecz.
Na szczęście „grę w sukces” zawsze możemy
zacząć na nowo.
An interactive installation consisting of twelve
light switches. The eponymous number 4096
is the number of possible combinations of
212, one of which will turn the lamp on. The
work is a metaphorical visualisation of the
road to success.
In order to reach the intended goals, obtain a high position in social hierarchy, make
one’s dreams come true, win glory and meet
all expectations – of oneself and of other people – many obstacles must be overcome. The
process of reaching the private Eldorado, the
land of happiness and fulfilment, is long and
arduous. The path is ridden with an infinite
number of alternatives and difficult decisions.
Luck often plays an important role. Sometimes,
in order to move forward one must take a step
back. Fortunately, the “game of success” can
always be started anew.

Kolektyw Dracena /
Dracena Collective 
Małgorzata Goliszewska, Justyna
Popławska, Szymon Wojtyła
Profesjonał / The Professional
instalacja, performans / installation,
performance

[95]

W trakcie SURVIVALU zwiedzający wystawę
w określnych godzinach mogli spowiadać się
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royal attributes, which in this case are shown
as empty, deteriorating items – the artist emphasises that even the greatest power and the
capital supporting it may be fragile. Just like
the palace interiors bear witness to the former glory while simultaneously revealing the
process of forgetting, abandonment and decay,
the arrangement of the cushions could evoke
associations with the category of nobleness,
elegance and solemnity, but also with building hierarchy and creating divisions in society.
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During SURVIVAL, visitors to the exhibition
could at certain times confess their good deeds.
The confessions were written down and subsequently displayed on a screen making up
the installation titled The Professional.
“A professional is the opposite of a confessional. It is a space in which one’s good
deeds are confessed – both small and lifechanging ones. Before going to the professional, you remember moments when you
behaved selflessly and momentarily existed
for others. Here you won’t hear clichéd formulas, punishments and rewards, praises
and reprimands or a sense of guilt. There are
only facts – how many good deeds you have
accumulated. This is your capital, which is
called karma by some.”
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Kolektyw Dracena / Dracena Collective

Mariusz Maślanka, Barbara
Żłobińska 
Relax
instalacja / installation

[96]

Koncepcja pracy zatytułowanej Relax czerpie
ze zjawisk obserwowanych w internecie. Bezpośrednią inspiracją stał się trend polegający
początkowo na udostępnianiu przez użytkowników społeczności serwisu YouTube filmów
dokumentujących moment rozpakowywania

fabrycznie nowych produktów, głównie z działu wysokich technologii – Unboxing.
Instalacja składa się ze zmodyfikowanej
części nagrania znalezionego w serwisie
YouTube, autorstwa użytkownika techrax:
modelu ekspozycyjnego iPhona 7; ochronnych
szyb hartowanych z grawerem dedykowanych
do Iphonów modeli 7 i 7 Plus; maty do jogi;
piramidy ułożonej ze skał wulkanicznych;
fragmentu zastygłej lawy oraz medytacyjnej
ścieżki dźwiękowej.
Elementy przynależące do świata wirtualnej rzeczywistości i najnowszych technologii artyści zestawiają z przyrządami służącymi relaksacji. Powstaje w ten sposób zestaw
obowiązkowych atrybutów współczesnego
konsumenta, który nie pozostaje na bakier
zarówno z nowinkami technologicznymi, jak
i modnymi praktykami mindfullness. Relax to
poniekąd portret współczesnego społeczeństwa, obraz kultury Zachodu i wyznawanych
w niej wartości.
The concept behind the work draws on phenomena observed on the Internet. Direct inspiration was provided by a trend adopted
by some YouTube users, who documented on
film the moment of unpacking factory-sealed
packages containing mostly high-tech products – “Unboxing.”
The installation consists of a modified fragment of a video uploaded to YouTube by user
techrax: the store display model of iPhone 7;
tempered glass screen protectors for iPhone
7 and iPhone 7 Plus; a yoga matt; a pyramid
from volcanic rocks; a fragment of hardened
lava and a soundtrack for meditation.
The artists juxtaposed elements belonging
to the world of virtual reality and the newest
technologies with objects used for the purpose of relaxation. What emerges is a set of
obligatory attributes of the contemporary consumer, who keeps up to date with both technical novelties and the fashionable mindfulness practices. Relax is therefore a depiction
of the contemporary society, the Western culture and its values.

Piotr Piasta
[97]
The Realm of Forgotten Existence
wideo / video
Projekt Piotra Piasty dotyka tematu kapitału społecznego. Znaczenie ludzi starszych
w społeczeństwie uległo zmianie. Niegdyś,
ze swoją wiedzą i doświadczeniem życiowym
byli uważani za ekspertów, a ich zdanie miało
ogromne znaczenie dla społeczności. Obecnie,
w dobie internetu oraz szybkiego dostępu do
informacji osoby starsze odsuwa się, a wręcz
lekceważy. Artysta podejmuje próbę odwrócenia tej sytuacji – w jego filmie osoby starsze
zostają przedstawione jako te, które posiadają bogatą wiedzę i stanowią inspirację. Autor traktuje swoich bohaterów z szacunkiem,
podziwem i sentymentem, świadomy, iż jego
rozmówcy są już u kresu podróży.
Piotr Piasta’s project touches on the subject
of social capital. The role of the elderly in society has changed quite significantly. In the
past, thanks to their knowledge and life experience, they used to be viewed as experts
whose opinion mattered greatly to the community. Nowadays, in the age of the Internet
and fast access to information, old people
are moved aside or even looked down on.
The artist tries to reverse the situation – in
his film, the elderly are depicted as a source
of knowledge and inspiration. He treats his
interviewees with respect, admiration and
tenderness, knowing that they are at the end
of their journey.

Magdalena Lazar
Venus
wideo / video

[97]

Praca Magdaleny Lazar została zainspirowana działalnością Jacque’a Fresco – amerykańskiego futurysty i społecznego projektanta,
który opowiadał się za globalnym wdrożeniem tzw. gospodarki opartej na zasobach –
systemu społeczno-gospodarczego, w którym

system monetarny miałby zostać zastąpiony
równym i trwałym dostępem do zasobów.
Swoje idee Fresco rozwijał m.in. w Projekcie
Venus – organizacji założonej w 1975 roku,
której celem jest poprawa warunków bytowania społeczeństwa.
W pracy pt. Venus Magdalena Lazar snuje
oniryczną wizję o utopijnym świecie, w którym nie istnieje pieniądz. Hipnotyzująca animacja wciąga widza w rzeczywistość odległą,
z perspektywy naszych czasów wydawałoby
się nierealną, szczególnie w odniesieniu do
popularnych w ostatnich latach aplikacji, które
posługując się sloganem „dzielenia się” i altruistyczną narracją marketingową, w rzeczywistości wykorzystują ekonomię konsumpcji
i strategie wyzysku.
Magdalena Lazar was inspired by the practice
of Jacque Fresco, an American futurist and
social engineer who supported the global implementation of the so-called resource-based
economy – a socio-economic order in which
the monetary system would be replaced by
fair and permanent access to resources. Fresco developed his ideas in the Venus Project,
an organisation set up in 1975 to improve the
living conditions of society.
In her work Venus, Magdalena Lazar
weaves an oneiric tale of a utopian world in
which money does not exist. The hypnotising animation absorbs the viewer in a distant
reality, seemingly unattainable from today’s
perspective, especially in regard to popular
apps that use the principle of “sharing” and
an altruistic marketing narrative to actually
resort to the economy of consumption and
exploitation strategies.

Dariusz Fodczuk
Wojna z frankami / The War
with Francs
instalacja / installation

[98]

„Na co dzień nie uświadamiamy sobie wpływu, jaki na nasze życie wywierają zmiany
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ze swoich dobrych uczynków. Wypowiedzi
spowiadających się były spisywane, a następnie wyświetlane na ekranie składającym się
na instalację Profesjonał.
„Profesjonał to odwrotność konfesjonału.
To przestrzeń, w której wyznaje się i gromadzi swoje dobre uczynki, zarówno te małe,
codzienne, jak i te wielkie, zmieniające życie.
Idąc do profesjonału, człowiek przypomina sobie te chwile, kiedy zrobił coś bezinteresownie,
kiedy przez chwilę istniał dla innych. Nie ma
tu zbędnych formułek, kar, nagród, poczucia
winy, pochwał ani nagan. Są fakty: tyle i tyle
dobrych uczynków zgromadziliśmy. Jest to
nasz kapitał, zwany przez niektórych karmą”.
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“In everyday life we are rarely aware of the
impact of macroeconomic changes on us. The
disastrous effects of these fluctuations have
afflicted tens of thousands of homeowners
who took out mortgages denominated in
Swiss francs at a time when the exchange
rate was highly favourable. When the Swiss
currency appreciated, many of them found
themselves on the brink of bankruptcy. They
should have taken into consideration that in
case of a decades-long liability, the currency
is more than likely to spike to previous levels. This situation favoured gamblers, not
those who wished to honestly repay their
debt. The safest option for non-gamblers
is to take out a mortgage in the currency in
which you earn.

We trusted banks and financial analysts
thinking that happiness is just behind the
corner. By jumping on the bandwagon, we
created demand that contributed to the increase of the value of the Swiss currency. The
franc recovered, but those who bet on it at the
wrong time did not.
It is worth considering whether the blatant promotion of “traditional values” by
marketers and promoters actually reflects
our dream about a home, family and family
celebrations, or is it just a tool that reduces
us to homo mortgagee and turns into just another factor influencing the arrhythmic pulse
of currency and commodity rates on the stock
exchange markets?”

Polish poets. The playlist Visual Poetry. Polish Classics presents works by poets such
as Czesław Miłosz, Stanisław Barańczak or
Halina Poświatowska. Using the aesthetics of
found footage and inspired by Internet phenomena such as glitch art, vaporwave, dank
memes or YouTube poop, Natalia Komarow
and Przemysław Wideł revive and reinterpret
poems known from school.
In their project Take Note of Poetry, the most
important capital is the work of great poets,
but value is also generated by the very fact of
sharing contents via the Internet – this vast,
self-replicating capital that could be freely
used by all people.

D.F.

Natalia Komarow,
[99]
Przemysław Wideł
Pochyl się nad poezją / Take Note of
Poetry
wideo / video
Dostępny na kanale YouTube profil Ostatni Ludzie Renesansu proponuje subiektywny wybór
najciekawszej poezji polskiej. Na playliście
pt. Poezja wizualna. Klasycy polscy znajdują
się utwory takich poetów jak Czesław Miłosz,
Stanisław Barańczak czy Halina Poświatowska. Posługując się estetyką found footage oraz
czerpiąc z obecnych w internecie zjawisk takich jak glitch art, vaporwave, dank memes czy
YouTube poop, Natalia Komarow i Przemysław
Wideł ożywiają i nadają nowe znaczenia poezji
znanej powszechnie m.in. z lektur szkolnych.
W projekcie Pochyl się nad poezją kapitałem jest przede wszystkim twórczość wielkich
poetów, ale i zamieszczane w internecie treści – nieskończony i samopomnażający się
kapitał, którego wartość bywa wieloznaczna
i z którego czerpać mogą wszyscy.
The YouTube channel Ostatni Ludzie Renesansu (The Last People of the Renaissance) offers
a subjective selection of the most interesting

Tomasz Fronczek
Biblia Lutra / Luther’s Bible
instalacja / installation

[100]

czyta / read by: Marcin Sztabiński, aktor Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy / actor of the Dramatic Theatre
of the Capital City of Warsaw

Praca Tomka Fronczka opisuje, w jaki sposób
Reformacja i przekład Pisma Świętego z łaciny
na język niemiecki (jakiego dokonał Marcin
Luter w I połowie XVI wieku) wpłynęły na rozwój i świadomość narodów niemieckich, a co
za tym idzie – na rozwój kapitalizmu.
„Przez ostatnie pół roku brałem udział w digitalizacji starodruków w Bibliotece Archidiecezjalnej na Ostrowiu Tumskim we Wrocławiu.
Pośród książek odnalazłem jedno z najstarszych wydań kompletnej Biblii Lutra w języku niemieckim z 1535 roku.
Przekład Biblii wraz z wynalazkiem druku, a więc możliwościami rozpowszechnienia, przyczynił się do wzrostu świadomości
religijnej i językowej społeczeństwa, wpłynął
zasadniczo na sytuację polityczną w Świętym Cesarstwie. Następnie przyczynił się do
rozwoju protestantyzmu, który etosem pracy
uprawomocnił dostatek wiernych, a nie tylko
elit i kleru w świecie doczesnym.
Słowiański u zarania Presslaw, już od średniowiecza był miastem styku kultur języko-

wych i religijnych. Bliskie związki z Wittenbergą spowodowały szybkie przenikanie idei
reformacyjnych na Śląsk, czemu sprzyjała
postępująca germanizacja. Proces utrwaliło przejęcie tej prowincji katolickich Habsburgów przez ewangelickie Prusy w połowie
XVIII wieku. Wraz z bogatym Schlesien, Prusy, a później Niemcy stają się w wieku „pary
i maszyny” potęgą europejską. W sprzyjającym okresie (protestancka) rodzina Wallenberg-Pachalych osiedla się w Breslau, stawia
pałac i prowadzi swój bank…”
T.F.

Ręcznie wykonany przez artystę, wielkoformatowy rysunek pierwszej strony Biblii Lutra
dopełniony zostaje ścieżką audio – wyrecytowanym tekstem piosenki Jacka Kaczmarskiego pt. Marcin Luter.
Tomasz Fronczek’s work shows how Reformation and the translation of the Holy Bible
from Latin into German (which was made by
Martin Luther in the first half of the 15th century) influenced the development and mentality of German-speaking nations, and consequently – the development of capitalism.
“For the last six months I have been involved
in the digitisation of old prints stored at the
Archdiocesan Library in Ostrów Tumski in
Wrocław. Among the books I found was one of
the oldest complete publications of Luther’s
Bible in German from 1535.
The translation of the Bible, coupled with
the invention of the printing press, which offered new possibilities of spreading publications, contributed to an increase in the religious and linguistic awareness of the masses,
and significantly influenced the political situation in the Holy Empire. Later it contributed
to the development of Protestantism, whose
ethos of work legitimised the prosperity of
the faithful, not just of the elites and clergy.
The originally Slav town of Presslaw in
the Middle Ages became the meeting point of
various linguistic and religious cultures. Due
to close connections with Wittenberg, the Reformatory ideas quickly reached Silesia, and
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makroekonomiczne. Fatalne skutki takich
zmian szczególnie mocno dały się odczuć
»frankowiczom« – ofiarom wahań kursu wartości walut. Dziesiątki tysięcy osób zachęconych do kupna kredytów, w chwili gdy kurs
franka był bardzo korzystny, znalazło się na
skraju bankructwa, gdy wartość waluty na
powrót wzrosła. Biorąc kredyt na długie lata,
należało uwzględnić, że zgodnie ze wszelkim
rachunkiem prawdopodobieństwa waluta
w końcu kiedyś wróci do poziomu, na jakim
utrzymywała się wcześniej. To była okazja dla
graczy, ale nie dla tych, którzy chcieli przez
lata uczciwie spłacać swoje zobowiązania.
Dla niegraczy najbezpieczniejszy jest kredyt
w walucie, w której się zarabia.
Obdarzając zaufaniem banki i analityków
giełdowych, sądziliśmy, że szczęście jest blisko.
Sięgając po okazję, wygenerowaliśmy popyt,
a dalej wzrost wartości. Frank wyszedł z dołka,
ciągnąc w dół tych, którzy na niego postawili.
Warto zastanowić się, czy natrętnie podbijane przez politykę i reklamy tradycyjne wartości, takie jak dom, rodzina, święta, to naprawdę nasze marzenie, czy narzędzie, dzięki
któremu zredukowani do homo kredytobiorcy,
jesteśmy pożywką dla arytmicznego pulsu walut, kruszców i towarów, z uwagą rejestrowanego na światowych giełdach?”
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T.F.

The large-format handmade drawing of the
first page of Luther’s Bible is complemented
here with an audio recording – a recitation
of the lyrics of Jacek Kaczmarki’s song Martin Luther.
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Joanna Janiak, Piotr C. Kowalski
Ukryty kapitał / Hidden Capital
instalacja / installation

[101]

„Piotr C. Kowalski (ur. 1951) maluje od kilkudziesięciu lat. Jest malarzem z wieloletnim
doświadczeniem i dorobkiem, profesorem
zwyczajnym prowadzącym Pracownię Malarstwa w Uniwersytecie Artystycznym oraz
w Collegium da Vinci w Poznaniu. Jego prace znajdują się w wielu zbiorach publicznych
muzeów i galerii, jak i w kolekcjach prywatnych. Jest właścicielem większości obrazów,
które stworzył. Zajmują one przestrzeń jego
dużej pracowni. Około 15 procent prac z całego dorobku zostało zakupionych. Najlepiej
sprzedawały się w latach 80., gdy kolekcjonerzy z Europy Zachodniej wykorzystywali
opłacalny przelicznik walutowy. Transformacja rozregulowała obrót sztuką na wiele lat.
Instytucje sztuki nie miały środków na
zakupy. A sztuka i tak powstawała. Chcąc
nie chcąc, Piotr jako malarz jest homo oeconomicus i prowadzi szczególną działalność
gospodarczą, którą w większości samosubsydiuje z innych źródeł dochodu. Wytwarza
głównie kapitał kulturowy (w rozumieniu Bourdieu). Ale też potencjalnie kapitał w sensie

ekonomicznym, jako inwestycję wysoce ryzykowną, która kiedyś może przynieść korzyść
rynkową. (Chociaż, jak mawia znajomy galerzysta: »Niech żyją nieżyjący artyści, dzięki
nim żyjemy«).
W ramach SURVIVALU zaprezentowaliśmy kilkadziesiąt obrazów plenerowych Piotra w tym samym formacie, 205 × 60 cm, z lat
1982–2010, zbitych razem w celach magazynowych i transportowych, które tworzą ścianę o długości kilku metrów. Przez szczeliny
można zobaczyć fragmenty malowideł. Ta
konstrukcja z obrazów jest wizualizacją życiowej aktywności malarza – wbrew kryteriom ekonomicznym, tym wymowniejszą, że
prowadzimy od prawie 40 lat wspólne gospodarstwo domowe, traktując sztukę jako kapitał kulturowy”.
“Piotr C. Kowalski (b. 1951) has been a painter
for several decades. He has long experience and
impressive achievements. He runs the Painting
Studio at the University of Arts and Collegium
da Vinci in Poznań. His works can be found in
the collections of public museums and galleries as well as in the hands of private collectors.
However, he still owns most of the paintings
he has done. They take up most space of his
large studio. About 15% of his works have been
sold, mostly in the 1980s, when collectors from
Western Europe benefitted from a favourable
exchange rate. The fall of communism upset
the art market for many years.
Art institutions had no funds for purchases. But art was still being made. Like it or
not, Piotr as a painter could be described as
homo oeconomicus who runs a special form
of business activity, self-sponsored by other
forms of income. He mostly produces cultural
capital as Bourdieu defined it. However, he
also produces economic capital in the form
of high-risk investment that could one day
bring financial profits. (Although, as a gallery owner I know remarks, “Long live dead
artists, for they let us live.”)
During SURVIVAL we presented several dozen paintings by Piotr, all in the same

format – 205 × 60 cm. They are nailed together
to make storage and transport easier, and together they form a several-meter-long wall.
Fragments of the paintings can be glimpsed
through the cracks. The construction made
from paintings is a visualisation of a painter’s
lifetime of work – despite the economic situation, which is even more telling because we
have been running a household together for almost 40 years and treat art as cultural capital.”
J.J.

Ewa Zwarycz
Bez tytułu / Untitled
obiekt / object

[102]

Projekt Ewy Zwarycz nawiązuje do dawnej
funkcji pałacu Wallenberg-Pachalych, który
w latach 1945–2013 był jednym z budynków
Biblioteki Uniwersyteckiej.
Przygotowana na potrzeby Przeglądu publikacja zawiera fragmenty tekstów z dziedziny socjologii, kultury i sztuki oraz polityki
takich teoretyków i badaczy, jak: Michel Foucault, Zygmunt Bauman, Karol Marks, Jean
Baudrillard, Umberto Eco czy Susan Sontag.
Teksy dotyczą zmian społeczno-kulturowych
i ich zależności politycznych i ekonomicznych
na przestrzeni minionego wieku.
Zastosowany przez artystkę materiał
(przezroczysta folia) utrudnia odczytanie treści – tekst zlewa się w czarną plamę, tworzy
„kalejdoskop znaczeń”. Praca Ewy Zwarycz
porusza temat wiedzy jako potencjału i zasobu nierówno dostępnego dla wszystkich.
Jest także refleksją na temat natłoku otaczających nas informacji. Dzięki powszechności
internetu dostęp do wiedzy i informacji jest
coraz szybszy i prostszy, co wydawałoby się
może czynić instytucję biblioteki archaiczną
i bezużyteczną. Jednak informacje czerpane
z mediów i internetu często okazują się fałszywe, wiedza – wybiórcza, a ocena jej wartości merytorycznej utrudniona – w zależności
od źródła, interpretacji lub obowiązującego
aktualnie dyskursu może być skrajnie różna.

Ewa Zwarycz’s project refers to the former
function of the Wallenberg-Pachaly palace,
which in the years 1945–2013 was one of the
edifices of the University Library.
The publication prepared for the Review
contains excerpts from texts from the fields
of sociology, culture, art and politics by theorists such as Michel Foucault, Zygmund Bauman, Karl Marx, Jean Boudrillard, Umberto
Eco or Susan Sontag. They comment on socio-cultural changes and their dependence on
politics and economy in the previous century.
The material used by the artist (transparent
film) makes it difficult to read the words – the
text becomes blurred and turns into “a kaleidoscope of meanings.” Zwarycz’s work offers
a reflection on the deluge of information. Due
to the universal popularity of the Internet, accessing knowledge and information is faster
and simpler than ever before, which seemingly makes the institution of the library archaic
and obsolete. However, the Internet and the
media are unreliable sources – the information may be false or incomplete. Depending
on the source, interpretation, or the current
discourse, evaluating its merits could lead to
very different conclusions.

Dorota Nieznalska
Jest niewinny / He’s Innocent
obiekt / object

[103]

Czy istnieje wymierna cena rekompensująca
straty moralne? Tomasz Komenda spędził 18
lat w więzieniu za gwałt i morderstwo, których
nie popełnił. Jego historia jest niewątpliwie
jedną z największych znanych porażek polskiego wymiaru sprawiedliwości, ujawniła brutalną bezwzględność i niewydolność
systemu prawnego. Czy można zrekompensować utratę kapitału, jakim jest życie: wolność, możliwość poznawania świata, zdobywania doświadczeń, przeżywania przyjaźni,
ciepła i miłości?
Więzienny w swoim charakterze napis wyryty w ścianie oddziela od odbiorcy szyba. Jest

139

the process was further accelerated by the
advancing Germanisation. The change was
solidified when the province was lost by the
Catholic Habsburgs and acquired by the Evangelical Prussia in the mid-1700s. Controlling
the rich Schlesien, Prussia, and later the entire country of Germany, became a European
power in the age of the steam machine. It was
in this favourable period that the Protestant
family of Wallenberg-Pachalys settled down
in Breslau, built a palace and ran their bank…”
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Does objective compensation for moral losses
exist? Tomasz Komenda spent 18 years in
prison for rape and murder that he had not
committed. His story is among the biggest
known failures of the Polish judiciary system. It reveals the brutal ruthlessness and
inefficiency of the legal system. Is it possible to compensate him for the loss of life as
a capital – for the loss of freedom, the chance
to explore the world, gain new experiences,
find friendship, warmth and love?
The prison-like inscription carved on the
wall is separated from the viewer with a glass
pane. This barrier resembles the one that
separated Komenda from the external world,
e.g. during his mother’s visits. It symbolises
the unbearable lack of closeness and touch,
which, as he admitted in an interview, he so
desperately needed.
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Przemysław Paliwoda
1 (jeden) / 1 (One)
malarstwo ścienne / wall painting

[104]

Estetyka związana z kapitałem materialnym
od zawsze posługiwała się uwznioślającymi
środkami formalnymi, motywami zaczerpniętymi z kultów religijnych, symboliką władzy.
Elegancki malunek w sposób oczywisty nawiązuje do wzoru graficznego monety. Swoją
formą przypomina także typowe dla architektury pałacowej elementy dekoracji – ścienne
malowidła czy sztukaterie, które w przeszłości mogły zdobić – opustoszałe dziś i odarte
z dawnego blasku – pomieszczenia pałacu
Wallenberg-Pachalych.
The aesthetics connected with physical capital has always used ennobling formal means,
motifs borrowed from religious cults and

the symbols of power. The elegant painting
clearly refers to the graphic pattern of a coin.
Its form also resembles décor elements typical of palace architecture – wall paintings or
moulding, which in the past may have ornamented the interiors of the Wallenberg-Pachaly palace, presently bare and stripped of its
former glamour.

Karolina Włodek
Złodziejka / Splitter
obiekt / object

[105]

Obiekt jest zbudowany z tzw. złodziejek, czyli elementów umożliwiających podłączenie
więcej niż jednego odbiornika elektrycznego.
Nazwa pochodzi z czasów, gdy liczniki elektryczne nie były upowszechnione, a za pobór
prądu płaciło się od liczby gniazdek.
Złodziejka, do złodziejki wetknięte rozgałęziacze, do tych kolejne i kolejne. Na pierwszy
rzut oka – trochę pracy, w praktyce: więcej
pracy niż można by się spodziewać. Mnożenie kapitału, duży potencjał, nadzieje. Efekt?
Mizerny – całość wieńczy jedna słaba żarówka (25 W).
Praca jest metaforą wielkich marzeń, inwestycji i niepowodzeń. Opowiada o nakładzie
pracy połączonym z kombinatorstwem („może
uda się trochę przyoszczędzić?”) zwieńczonym fiaskiem.
The object consists of multiple power splitters that make it possible to plug in more than
one piece of electrical equipment. The Polish
name złodziejka (“thief”) comes from a time
when electricity meters where not commonly
used, and electricity bills depended on the
number of sockets at home.
A splitter is plugged into a splitter, which
is plugged into another and another one… At
a glance – not much work, but in practice it
is more than you could expect. Multiplying
capital, big potential, high hopes. The effect?
Quite disappointing – the entire installation
powers just one weak (25 W) light bulb.

The work is a metaphorical representation
of dreams, investments and failures. It talks
about putting in effort in combination with
shady practices intended to save some money,
which ends up a flop.

Paweł Jan Modzelewski,
Szymon Modzelewski
Mantra Gif’t 2018
animacja / animation

[105]

wizualizacja / visualisation: Paweł Jan Modzelewski /
MSKW INFOBRAZ, audio / sound: Szymon Modzelewski Beatnikh

Spoty reklamowe i animacje 2D w stylu współczesnego motion designu stanowią dziś oprawę wielu festiwali i wydarzeń kulturalnych.
Dynamiczna, plastyczna typografia o treści
Life is capital and time is its currency („Życie
jest kapitałem, a czas jego walutą”) wpisuje
się w temat przewodni Przeglądu i zaciera
granice między dziełem sztuki – przedmiotem wystawy a narzędziem marketingowym
służącym budowaniu wizerunku marki.
Commercial spots and 2D animations whose
style resembles contemporary motion design
are often used to provide the visual setting
for cultural events and festivals. The dynamic, visually attractive typography reading Life is capital and time is its currency fits
in with the leitmotif of the Review and blurs
the boundaries between an artwork as an exhibit and as a marketing tool used to build
the brand image.

Natalia Wiśniewska
Mikroekonomie. Latarnia 1 /
Microeconomies. Street Lamp 1
fotografia / photography

[106]

Punktem wyjścia oraz inspiracją dla pracy Natalii Wiśniewskiej był rozdział książki
W stronę leksykonu użytkowania Stephena
Wrighta, dotyczący praktyk artystycznych

opartych na zasadzie piggybacking – „jazdy
na barana”. Autor opisuje to zjawisko w następujący sposób:
„W ciągu ostatniego dziesięciolecia praktyka piggybacking rozpowszechniła się jako
tryb użytkowania w związku z nadejściem ery
bezprzewodowych połączeń internetowych.
[…] oznacza korzystanie z sieci poprzez bezprzewodowe łącze należące do kogoś innego.
[…] Pod względem prawnym i etycznym jest to
szara strefa, w jednych miejscach obwarowana przepisami, a w innych całkowicie wolna.
Jest to forma […] odmienna od pasożytowania
i zbliżona bardziej do logiki epifitu […] epifity żyją z gospodarzami w wynegocjowanej
symbiozie. Jako forma użytkowania – wykorzystywana często w praktykach artystycznych realizowanych często poza obszarami
finansowanymi z funduszy na sztukę – piggybacking to mniej więcej to samo, co czytanie komuś gazety przez ramię, picie wody
z fontanny czy czytanie przy świetle lampy
ulicznej, czyli czerpanie korzyści przez użytkowanie bez szkody dla innych. […] W społeczeństwie, w którym dystrybucja zasobów
jest tak mocno i systematycznie wypaczana,
piggybacking można uznać za współtworzoną przez użytkowników formę symbolicznej
sprawiedliwości redystrybucyjnej”.
Przedstawiona przez artystkę scena jest
wyobrażeniem na temat mniej lub bardziej
legalnych praktyk zdobywania i pomnażania
prywatnego, intelektualnego kapitału.
The starting point and inspiration for Natalia
Wiśniewska’s work was a chapter of Stephen
Wright’s book Towards a Lexicon of Usership
devoted to artistic practices based on the principle of “piggybacking.” The author describes
it in the following way:
“Piggybacking has become a widespread
mode of usership in the past decade due to
the advent of wireless Internet connections.
Piggy-backing on internet access is the practice of using another subscriber’s wireless
service without their explicit permission or
knowledge. It is a legal and ethical grey zone,
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to bariera podobna do tej, która oddzielała
Komendę od świata zewnętrznego, np. podczas widzeń z matką, symbolizuje nieznośny
brak bliskości i dotyku, którego, jak wyznał
w wywiadzie, tak bardzo potrzebował.
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Michał Marek
Barocco
malarstwo / painting

[107]

Obraz pochodzi z malarskiego cyklu nawiązującego do różnego typu ornamentów. Tu
potraktowany został jako metafora żywiołu,
stanowiąc opis gwałtownych zjawisk zachodzących w naturze. Kolorystyka obrazu Barocco nawiązuje jednocześnie do barw powietrza
i nieba, może się też kojarzyć z kobaltowym
deseniem na kruchej porcelanie.
Na Przeglądzie Sztuki SURVIVAL, obok obrazów innych autorów rozproszonych w różnych
częściach pałacu, przypominał o domyślnym
charakterze pałacowych wnętrz, przepełnionych dawniej malarstwem, rzeźbą i wysokiej
klasy rzemiosłem.
The painting comes from a series referring to
various forms of ornaments. Here, the ornament is treated as a metaphor of the elements,
a description of the violence of natural phenomena. The colours used in the painting
could refer to air and the sky, or to the cobalt
pattern on fragile porcelain.

Alongside other paintings scattered in
different parts of the palace during the SURVIVAL Art Review, Michał Marek’s work reminded us of the default character of palace
interiors, which used to contain large numbers of paintings, sculptures and high-quality
craftsmanship.

Daria Malicka
Buzzwords
instalacja / installation

[108]

„Buzzwords – słowa-szumy, słowa-wytrychy,
od których roi się w mediach, stanowią nagłówki gazet, pobrzmiewają w potocznych
small talkach i debatach publicznych.
Projekt pt. Buzzwords odnosi się do pojęć
budujących słownik powszechnego dyskursu,
dotyczącego realiów gospodarczych i ekonomicznych. Pierre Bourdieu zauważa, że dyskurs ten sprowadza się do »neoliberalnej nowomowy«, czyli specyficznego języka mediów,
ekonomistów i innych »ekspertów«, który narzuca dwuwartościowe kategorie językowe,
a co za tym idzie dualistyczny system wartości.
Instalacja typograficzna opiera się na hasłach-antonimach, zaczerpniętych ze słownika diagnozowanej przez Bourdieu »nowomowy«. Towarzyszy im krótki, zapętlony
cytat z filmu opartego na powieści Jerzego
Kosińskiego »Wystarczy być«. Bohater – Los
O’Grodnick – jest człowiekiem ograniczonym
emocjonalnie, żyjącym w izolacji. Zrządzeniem
losu trafia do środowiska elit politycznych
i gospodarczych, a jego prostolinijne wypowiedzi na tematy dotyczące ogrodnictwa zostają zinterpretowane jako metafora sytuacji
ekonomicznej w kraju. Casus O’Grodnicka metaforyzuje opisywany przez Bourdieu problem
pustosłowia i sądów formułowanych na skróty,
które organizują debaty publiczne dotyczące
m.in. ekonomii i gospodarki”.
“Buzzwords – attention-grabbing phrases used
in mediaspeak – form headlines, crop up in
small talks and public debates.

The project entitled Buzzwords refers to
notions constituting the lexicon of the common discourse on economics and the economy.
Pierre Bourdieu observes that this discourse
comes down to ‘neoliberal newspeak’ used by
the media, economists and various ‘experts’
to impose dichotomous language categories,
and consequently – a dualist system of values.
The typographic installation is based on
slogans-antonyms taken from the lexicon of
‘newspeak’ as Bourdieu diagnosed it. They
are accompanied by a looped brief fragment
of a film adaptation of Jerzy Kosiński’s novel
Being There. Its protagonist named Chance is
a man of narrow horizons who lives in solitude.
By a twist of fate, he ends up among the political and economic elites, and his simplistic
statements about gardening are interpreted
as metaphors of the economic situation in
the country. Chance’s case is a metaphorical
representation of what Bourdieu classified
as verbosity and mental shortcuts, which
often structure debates on economy, among
other subjects.”
D.M.

Laura Ociepa
InspoUp
instalacja / installation

[109]

Posługując się technologią rzeczywistości
rozszerzonej (ang. Augmented Reality) i korzystając ze stworzonych na potrzeby SURVIVALU prac innych artystów, Laura Ociepa
łączy w swoim projekcie elementy gry, praktyki kuratorskiej i sztuki. Zwiedzający za pomocą swoich smartfonów mogli poszukiwać
w rzeczywistej przestrzeni pałacu wirtualnych
dodatków – elementów zaprogramowanych
specjalnie na potrzeby wystawy.
„InspoUp to efemeryczny program bogaty
w zasoby artystycznie pobudzające. Pliki cookies, przeglądarki, portale społecznościowe
zbierają nasze dane, aby wykorzystywać je do
celów komercyjnych i politycznych. Te działania są jawne, a ich rezultaty stają się coraz

bardziej nachalne. Co wydarzyłoby się, gdyby te irytujące mechanizmy zostały wykorzystane na korzyść artystów i ich twórczości?”
L.O.

Działanie Laury Ociepy odnosi się do szeroko pojętego zjawiska kreatywności, czyli
m.in. umiejętności zbierania inspiracji. Porusza także zagadnienia takie, jak prawa autorskie, sztuka zawłaszczenia (Appropriation
Art) czy wpływ artystów (często nieświadomy)
na siebie nawzajem.
Using the technology of augmented reality and works made by other artists for SURVIVAL, Laura Ociepa in her project combines elements of a game, curatorship and art.
Using smartphones, visitors could explore the
real space of the palace in search of virtual
extras – elements programmed especially for
the exhibition.
“InspoUp is ephemeral software offering
rich artistic stimulation. Websites, search
engines or social media platforms use cookies to gather data about us and use them for
commercial and political purposes. What
would happen if these irritating mechanisms
were used to benefit artists and their oeuvre?”
L.O.

Laura Ociepa’s work refers to the notion
of broadly-defined creativity, which involves
the ability to look for inspiration. It also refers
to issues such as copyrights, appropriation
art, or artists’ influence on each other (often
subconscious).
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regulated in some places, permitted in others.
It is […] different from parasitism and more
akin to a logic of the epiphyte: […] the epiphyte
lives in a negotiated form of symbiosis with
the host. As a form of usership – one very often exploited by art practices operating outside of art-financed domains – piggybacking
is akin to reading someone else’s newspaper
over their shoulder, using a drinking fountain,
reading from the light of a porch lamp, that is,
benefitting the user at no expense to others. […]
In a society whose distribution of resources is
so massively and systemically skewed, piggybacking may be seen as a user-driven form of
redistributive symbolic justice.”
The scene depicted by the artist is a representation of more or less legal practices
intended to gain and multiply private intellectual capital.
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Anja Fußbach, Niklas Goldbach, Georg Klein i / & Steffi Weismann, Konsortium
(Lars Breuer, Sebastian Freytag, Guido Münch)
kuratorka / curator: Iwona Bigos
projekt kuratorski pt. PL-DE Kapitał
dofinansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
PL-DE Capital / external curators’ project
co-financed by the Foundation for Polish-German Cooperation
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Niklas Goldbach
LAND OF THE SUN

Niklas Goldbach
Live at Revel, The Foundry, Boulevard de L'Europe
z serii / from the series Form and Control

S U R V I VA L 16

K A P I TA Ł / C A P I TA L

148

149
Konsortium
1. Guido Münch 2. Sebastian Freytag
3. Lars Breuer

150
K A P I TA Ł / C A P I TA L
S U R V I VA L 16

Anja Fußbach
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The Foundry z serii / from the series
Form and Control
wideo / video
The Foundry jest trzecim filmem z serii Form
and Control. W pracy tej Goldbach bada koncepcję pamięci w obrębie digitalnej percepcji.
Film został nagrany w Dreźnie w GlobalFoundries Inc., jednej z największych na świecie
fabryk produkujących czipy komputerowe.
Wyczyszczone z obecności ludzkiej obrazy
architektury fabrycznej komentowane są cytatami Marvina, paranoicznego androida z powieści Douglasa Adamsa Autostopem przez
galaktykę, który cierpi na depresję, gdyż musi
zapamiętać wszystkie ludzkie wspomnienia.
Do projekcji tekstu artysta używa technologii
spritz (spritzinc.com), która wprawdzie jest superwydajna, ale za to bardzo mało zmysłowa,
co świetnie podkreśla androidowy charakter
wypowiedzi. Zestawiając komentarze zrozpaczonego robota z „bezdusznym” krajobrazem
fabrycznym, Goldbach porusza zarówno temat
postępującego rozwoju sztucznej inteligencji,
jak i nieśmiertelności informacji cyfrowej.
Termin „foundry” odnosi się do spółki działającej w dziedzinie mikroelektroniki, która
w swoich zakładach produkcji czipów komputerowych wytwarza produkty dla innych
firm czipów półprzewodnikowych. Termin
ten pochodzi z języka angielskiego i oznacza
odlewnię. W klasycznych firmach producentów czipów półprzewodnikowych, zwanych
również IDM (integrated device manufacturer),
projektowanie i produkcja należały do jednej
firmy. Ze względu na stale rosnące wymagania
techniczne w zakresie produkcji, zbudowanie
i oddanie do użytku takich wysoko wyspecjalizowanych fabryk staje się coraz bardziej kapitałochłonne, kosztuje miliardy euro i tylko
kilka dużych firm może sobie na to pozwolić.
Natomiast model biznesowy foundry umożliwia firmom rozwój i sprzedaż wysoko wyspecjalizowanych i konkurencyjnych obwodów
bez ponoszenia kosztów posiadania własnej

fabryki. Produkcja układów scalonych odbywa
się zwykle w standardowych technologiach,
które są opracowywane przez foundry lub
ich partnerów w zakresie współpracy technologicznej i produkowane w fabrykach już
istniejących.
The Foundry is the third instalment in the
Form and Control series. This time Goldbach
focuses on the concept of memory in the digitised world. The film was recorded at GlobalFoundries Inc. in Dresden, one of the biggest
computer chip factories in the world. Devoid
of any signs of human presence, images of
industrial architecture are commented by
Marvin, the paranoid android from Douglas
Adams’ novel The Hitchhiker’s Guide to the
Galaxy, who suffers from depression because
he has to remember all human memories.
To project the text, the artist uses the spritz
technology (spritzinc.com), which is superefficient but completely heartless, emphasising
the android-like character of the utterances.
By juxtaposing comments of the desperate
robot with the “soullessness” of the factory
landscape, Goldbach raises issues such as the
development of artificial intelligence or the
immortality of digital information.
The term “foundry” refers to a company
operating in the field of microelectronics,
which in its plant produces computer chips
for other semiconductor companies. Originally, companies producing semiconductor
chips (known as “integrated devices manufacturers”) were responsible for both design
and manufacturing. Due to the constantly
increasing technical requirements concerning production, the construction of highlyspecialised manufacturing plants has become
extremely capital--intensive and just a handful
of companies can afford the cost. The foundry
business model enables companies to develop and sell specialist circuits at competitive
prices without the need to incur the costs connected with owning a factory. The production of integrated circuits is usually based on
standard technologies developed by foundries

or their technological partners and takes place
in already existing factories.
LAND OF THE SUN
wideo / video
LAND OF THE SUN został nagrany w listopadzie 2014 w California City. California City jest
pod względem zajmowanego obszaru trzecim
co do wielkości miastem w stanie Kalifornia
i znajduje się na pustyni Mojave. Początki miasta to rok 1965, kiedy to deweloper i socjolog
z branży nieruchomości Nat Mendelsohn zakupił 320 km2 ziemi pustyni Mojave, planując
wybudowanie kolejnego wspaniałego miasta
Kalifornii. Zaprojektował modelowe miasto
zgrupowane wokół Central Parku ze sztucznym jeziorem i polem golfowym, które, jak
miał nadzieję, pewnego dnia będzie mogło
rywalizować z Los Angeles.
Niestety miasto się nie rozwinęło. Po marzycielskich planach pozostała dzisiaj ogromna
sieć brukowanych dróg przecinających rozległe obszary pustyni Mojave, sięgających daleko poza niewielkie miasto, które w 2010 roku
miało tylko 14 tys. mieszkańców.
Film został nagrany bez pokazywania ludzi za pomocą współczesnych technik: DSLR,
POV („dashcam”) i fotografii lotniczej wykonanej z użyciem dronów. Artysta koncentruje
się na widocznych pozostałościach architektonicznych jednego z największych na świecie projektów urbanistycznych, który skończył
się fiaskiem. Praca Goldbacha wykorzystująca
niepowodzenie gigantycznego projektu California City może być również interpretowana
jako komentarz do ostatnich kryzysów finansowych. Jednak projektant miasta pozytywnie
spogląda w przyszłość, wierząc, że znajdujące
się nad gigantycznym zbiornikiem miasto California City w dobie panującej w Kalifornii wielkiej suszy przyciągnie nowych mieszkańców.
LAND OF THE SUN was recorded in November 2014 in California City, which is the third
largest city in the state by area. The history of the city dates back to 1965, when Mat

Mendelsohn, a sociologist and real estate
developer, purchased 320 km2 of land in the
Mojave Desert with the intention of building
another magnificent Californian city. He designed a model city around the Central Park
with an artificial lake and golf courses, which,
as he hoped, could one day rival Los Angeles.
Unfortunately, the city has not developed.
All that is left from the dream is a vast network
of paved roads crossing the desert, far too
large for a town which as of 2008 had only
14,000 inhabitants.
The film, which does not show people, was
recorded using modern techniques (DSLR, POV
[“dashcam”] and drone photography). The artist focuses on the visible architectural remains
of one of the largest urban planning schemes
in the world, which turned into a fiasco. The
failure of the gigantic California City project
somewhat resembles a prologue to the most
recent series of financial crises. However, the
designer of the city is still optimistic about its
future, believing that California City will attract new inhabitants due to its location near
a huge reservoir of water at a time of drought
in the state.
Boulevard de L’Europe z serii / from
the series Form and Control
wideo / video
Boulevard de L’Europe został nagrany w grudniu 2015 roku w Calais, francuskiej części Eurotunelu w Calais. Jest to pierwszy film z serii
Form and Control, którego fokus skupia się
na kulturze późnokapitalistycznej i dominacji form architektonicznych reprezentujących współczesne społeczeństwo osadzone
pomiędzy wysoką świadomością społeczną
a profitem ekonomicznym. Podwodny tunel
łączący Francję z Anglią, będący jeszcze wewnętrzną granicą europejską, jest własnością
prywatną. W ostatnich latach stał się miejscem
tragedii uchodźców nielegalnie próbujących
przedostać się do Wielkiej Brytanii, w wyniku
czego zaostrzono zabezpieczenia tego przejścia granicznego. Obiektywem swojej kamery
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Niklas Goldbach
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najbardziej liberalnych w USA, niemniej jednak projekt zakończył się niepowodzeniem
już dwa lata po jego świetnym otwarciu. Live
at Revel pokazuje budynek z zewnątrz jako
szklaną, lustrzaną, odstraszającą kapitalistyczną twierdzę. Tylko subtelne elementy
sugerują jego upadek.

Boulevard de L’Europe was recorded in December 2015 in Calais, on the French end of the
Eurotunnel. It is the first part of the Form and
Control series, which focuses on the culture
of late capitalism and the dominance of architectural forms representing the contemporary society driven by progress and economic
profits. The tunnel connecting France and
England, which is still an intra-European border, is owned by a private company. In recent
years this area has witnessed the tragedy of
refugees trying to illegally enter the UK, which
forced the authorities to introduce tighter security measures. Looking calmly through his
camera lens, Goldbach meticulously inspects
fences with barbed wire and CCTV cameras.
During postproduction the artist “erased” all
traces of human presence. As a result, we see
an artificial space showing a different face of
a seemingly liberal and free Europe.

Live at Revel is the second video in the series
Form and Control, which focuses on the culture of late capitalism and the dominance
of architectural forms representing the contemporary society driven by progress and
economic profits.
The state-of-the-art building complex of
the Revel company was opened in Atlantic
City in 2012 as the tallest construction in the
city and the second largest casino in the USA.
The construction cost 2.4 billion dollars. Although the gambling law in New Jersey is
among the most liberal in the USA, the project became a failure just two years after the
grand opening. Live at Revel shows the outside of the building as a glazed, shiny fortress
of capitalism. Only very subtle elements hint
at its collapse.
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Live at Revel z serii / from the series
Form and Control
wideo / video
Live at Revel to drugie wideo z serii Form
and Control, które koncentruje się na późnokapitalistycznej kulturze i jej dominujących
w przestrzeni strukturach architektonicznych.
Wybrane przez Goldbacha miejsca oscylują
między wątkami postępu społecznego a zyskiem ekonomicznym.
Najnowocześniejszy kompleks budynków
firmy Revel został otwarty w Atlantic City
w 2012 roku jako najwyższy budynek miasta
i drugie co do wielkości kasyno w Stanach
Zjednoczonych. Budowa kosztowała ponad 2,4 miliarda dolarów. Ustawodawstwo
dotyczące hazardu w New Jersey należy do

Konsortium (Lars Breuer, Sebastian
[148–149]
Freytag, Guido Münch)
instalacja / installation
Beuys Re-enactment
W 2004 roku Breuer, Freytag i Münch utworzyli alternatywną przestrzeń wystawienniczą
w Düsseldorfie – Konsortium.
Konsorcja to organizacje zrzeszające kilka
podmiotów gospodarczych na określony czas,
w konkretnym celu: są tworzone najczęściej
w przypadku bardzo dużych lub ryzykownych
inwestycji, których potencjał finansowy przekracza możliwości jednego podmiotu. Wtedy,
14 lat temu, żeby podkreślić swoje wspólne
idealistyczne cele, artyści sfotografowali się
w pozycji żołnierzy z obrazu Jacques’a-Louisa
Davida Przysięga Horacjuszy. Teraz, dla SURVIVALU, wybrali motyw innej ikony – słynne

zdjęcie Beuysa z mamutem i hasłem sztuka =
kapitał, którym artysta również podpisywał
10-markowe banknoty.
Annuit coeptis; Novus ordo seclorum;
E pluribus unum
Trzy sentencje: Annuit coeptis; Novus ordo
seclorum i E pluribus unum znajdują się na
rewersie banknotu jednodolarowego. Pierwotnie umieszczono je na Wielkiej Pieczęci
Stanów Zjednoczonych, która jest używana
do potwierdzania autentyczności dokumentów wydawanych przez władze Stanów Zjednoczonych. Nazwę tę stosuje się zarówno do
określenia pieczęci (będącej w posiadaniu
sekretarza stanu USA), jak i, bardziej ogólnie, do znajdującego się na niej wizerunku.
Annuit coeptis i Novus ordo seclorum wywodzą się z poematów Wergiliusza. Pierwszy
znaczy: „(Bóg) spojrzał życzliwie na nasze
przedsięwzięcie”, a drugi: „Nowy porządek
wieków”, który odnosi się do początków państwa amerykańskiego. Natomiast napis na
szarfie trzymanej przez orła: E pluribus unum
tłumaczy się jako „Wielu złączonych w jedno”
i jest to parafraza ustroju Stanów Zjednoczonych. A w tym przypadku może również parafraza Konsortium?
Beuys Re-enactment
In 2004 Breuer, Freytag and Münch created
the Konsortium – an alternative space for
holding exhibitions in Düsseldorf.
Consortiums are organisations gathering
economic entities for a period of time in order to achieve concrete aims; they are usually established to carry out very big or risky
investment projects, whose cost exceeds the
budget of a single entity. Fourteen years ago,
to stress their shared idealism, the artists were
photographed modelling as soldiers from
Jacques-Louis David’s painting Oath of the
Horatii. Now, for SURVIVAL, they have chosen the motif of another icon – the famous
photograph of Beuys with a mammoth and
the inscription “art = capital”, which he used
to sign ten-mark banknotes.

Annuit coeptis, Novus ordo seclorum,
E pluribus unum
Three sentences: Annuit coeptis, Novus ordo
seclorum and E pluribus unum can be seen on
the reverse of the one-dollar note. They were
initially inscribed in The Great Seal of the
United States, which was used to authenticate
documents issued on behalf of the American
authorities. The official name is used with reference to both the seal (in the possession of
the US Secretary of State) and, more generally, the image displayed on it.
Annuit coeptis and Novus ordo seclorum
are derived from poems by Virgil. The former means “[The Providence] has approved
of [our] undertakings” and the latter “a new
order of the ages,” which refers to the beginnings of American statehood. The inscription
on the scroll clutched by the eagle, E pluribus
unum, can be translated as “out of many, one,”
which is a paraphrase of the political system
of the United States. Perhaps in this case it is
also a paraphrase of the system adopted by
the Konsortium?

Anja Fußbach
Church of All Money Can Buy
instalacja / installation

[150]

Blaszana buda staje się przestrzenią wyniesienia monoteizmu konsumpcji, a blichtr i świecidełka przekształcają się w religię. Świętość
i przesyt personifikują się w obrazach bożków
i uwielbieniu dla materializmu. Brak treści
kontroluje trójcę ciała, rozumu i duszy, a pożądanie posiadania i bogactwa wypełnia modlitwy. Współczesny człowiek nie chce znać
biedy. Swoje uwielbienie kieruje ku kultowi
cielesności i gromadzeniu przedmiotów. Fantazyjne obiekty i dewocjonalia przeplatają
się ze znanymi markami wielkich koncernów
przemysłowych, których jedynym celem jest
bezwzględny profit.
Anja Fußbach posługuje się specyficznym,
pozornie chaotycznym językiem, komentując rzeczywistość, w której jedni myją swoje
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Goldbach bada ogrodzony płotem z drutem
kolczastym teren i instalacje monitoringu.
W procesie postprodukcji artysta przetworzył nagrane materiały, wymazując wszelkie
przejawy obecności człowieka w przestrzeń
z gąszczem zasieków, ukazującą inne oblicze,
pozornie liberalnej, wolnej Europy.
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maybachy czy lamborghini trzy razy dziennie,
a inni umierają z pragnienia.
A tin shed becomes a space of elevating the
monotheism of consumption, while glittering trinkets transform themselves into a religion. Sanctity and overabundance are personified in images of idols and devotion to
materialism. The lack of content controls the
trinity of the body, mind and soul, and a desire for possessions and riches fills prayers.
The contemporary man has no wish to know
what poverty is. The object of his devotion is
the cult of the body and the accumulation of
goods. The fanciful items and devotional objects alternate with popular brands of profit-driven international corporations. By using
a peculiar, seemingly chaotic language Anja
Fußbach makes a comment about a reality
in which some people have their Maybachs
and Lamborghinis washed three times a day
while others are dying of thirst.
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Georg Klein, Steffi Weismann
UNzuREECHT/UNorJUSTNESS/
NIElubPRAWNIE A (Finance)
instalacja akustyczno-wizualna /
acoustic-visual installation

[151]

UNorJUSTNESS A (Finance) to praca złożona
z trzech części, które wizualnie i akustycznie
stoją w opozycji do siebie. Pokazują one trzy
sposoby zarabiania albo „robienia” pieniędzy:
1. robotnik (plantacja oleju palmowego, Indonezja)
2. handlowiec (Commodities Trading, Szwajcaria)
3. inwestor (CopyTrader Promotion, worldwide)
Wszystkie trzy formy zarabiania pieniędzy tylko pozornie są od siebie niezależne.
W zglobalizowanym świecie rolnicy w Indonezji produkują olej palmowy, który handlowcy szwajcarscy sprzedają na całym świecie.
Szwajcaria jest główną platformą obrotu towarów, finansowaną przez prywatnych inwestorów z całego świata. Te trzy filmy pokazują

w dokumentalnym, czystym stylu trzy sposoby
zarabiania pieniędzy: pracę fizyczną, pracę
nie fizyczną, zwaną umysłową, i kierowaną
do drobnych inwestorów obietnicę zarobienia
pieniędzy bez wysiłku za pomocą tzw. CopyTrading (bez pracy). Podczas oglądania instalacji Georga Kleina i Steffi Weismann nasuwa
się pytanie: czym w świecie gospodarczym
jest współmierność?
UNorJUSTNESS A (Finance) is a work consisting of three elements remaining in visual or
acoustic contrast with each other. They show
three ways of earning or “making” money:
1 worker (palm oil plantation, Indonesia)
2 trader (Commodities Trading, Switzerland)
3 investor (CopyTrader Promotion, worldwide)
All three forms of earning money only appear to be unconnected. In the globalised
world, workers in Indonesia produce palm
oil, which Swiss traders sell to other parts of
the world. Switzerland is the main platform
for commodity trading, which is fuelled by
investors from all over the world. These three
films use a purely documentary style to illustrate three ways of making money: physical
work, non-physical (white-collar) work, and
the promise to earn money without any work
(CopyTrading for small investors). When looking at the installation by Georg Klein and Steffi
Weismann, a question comes to mind: What
is commensurateness in the economic world?
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Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,
Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej, Katedra Mediacji Sztuki /
Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design, Art in Public Space
Studio, Art Mediation Chair
prace wykonane pod opieką dr. hab. Tomasza Opani / works made under
the supervision of Dr Tomasz Opania
Wojciech Chrubasik, Jagna Nawrocka i / & Michał Żółnieruk, Wojciech Skibicki,
Jan Zawadzki

Akademia Sztuki w Szczecinie, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów,
Pracownia Działań Audiowizualnych i Performatywnych /
Academy of Art in Szczecin, Faculty of Painting and New Media,
Audiovisual and Performative Actions Studio
prace wykonane pod opieką Dariusza Fodczuka / works made under
the supervision of Dariusz Fodczuk
Hanna Kaszewska, Patrycja Migiel, Horacy Muszyński, Ul Pazniak,
Maryna Sakowska

Muthesius Kunsthochschule in Kiel, Lehrgebiet Freie Kunst /
Muthesius University of Fine Arts and Design in Kiel, Faculty of Fine Arts
prace wykonane pod opieką Piotra Nathana / works made under
the supervision of Piotr Nathan
Ruslan Barsegian, Alvar Bohrmann, Lisa Bootz, Jakob Braune, Eline Gaudé,
Florian Grebert, Christian Kaesler, Tami Santarossa, Florian Schott, Grigori
Skrylev i / & David Salazar Bianchi, Patryk Wilk, Zeyang Xu
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Jagna Nawrocka, Michał Żołnieruk
Bursztynowa Komnata / The Amber Room
Jan Zawadzki
Kotlet cielęcy à la Wallenberg na
szwedzkim stole / Smorgasbord with Veal
Cutlet à la Wallenberg

Wojciech Skibicki
Kiedy koniec? / When is the End?
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Patrycja Migiel
365 pieczątek /
365 Stamps

Hanna Kaszewska
Podstawa / Foundation
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Ul Pazniak
Eat the Rich
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Tami Santarossa
Kapitał ludzki / Human
Capital
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Ruslan Barsegian
Mecenas / Patron
Patryk Wilk
Pępek / Navel

Maryna Sakowska
Każdy jest kowalem swojego losu /
Everyone is the Architect of their own
Fortune
Horacy Muszyński
Oda do radości, 5´ 5´´/ Ode to Joy, 5´ 5´´
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Alvar Bohrmann
Nie o 12, ale o godz. 13 jest już okay / Not at 12, but 1 is okay
Don’t talk the talk if you can’t walk the walk
Pussy ass hands in the air
Wojciech Chrubasik
Rodzinna architektura / Family Architecture
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Zeyang Xu
Przesądy biznesmenów / Businessmen’s Superstitions
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Christian Kaesler
How to Serve a Chilled Productivity

Jakob Braune
Happy Now

Florian Schott
1 siła ludzka / 1 Humanpower

Florian Grebert
Chip
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Lisa Bootz
Capital for Capitol
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Grigori Skrylev, David Salazar Bianchi
KZT / GTQ
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Eline Gaudé
Cenne blizny / Precious Scars
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Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu

„Chęć bogacenia się zawarta w symbolicznym geście pocierania monety podkreśla
niebezpieczną moc sprawczą tych oczekiwań. Obraz ten sięga dalej niż historia Midasa zamieniającego wszystko, czego dotknie,
w złoto. Chciwość, koncentrując uwagę i siły
człowieka, przysłania bezinteresowne relacje,
szukając nieskończoności w niewłaściwym
miejscu. Nie bez powodu traktowano ją jako
formę bałwochwalstwa – uniżenia się przed
czymś, co nie jest tego godne. Instalacja jest
próbą odnalezienia momentu zaspokojenia
ludzkiej żądzy posiadania”.

S U R V I VA L 16

K A P I TA Ł / C A P I TA L

“The desire to grow richer, which is ‘present’
in the symbolic gesture of rubbing a coin,
emphasises the dangerous causative power
of such expectations. The history of the gesture is longer than the myth about Midas,
who changed into gold whatever he touched.
Greed that focuses attention and efforts on
one’s interests could obscure selfless relationships and prompt the afflicted individual
to look for infinity in the wrong places. The
vice used to be considered a form of idolatry for a reason – it forces an individual to
bow to something that is not worth it. The
installation is an attempt to look for the moment when the human desire to possess is
finally satiated.”
W.S.

Jagna Nawrocka, Michał Żołnieruk [161]
Bursztynowa Komnata / The Amber
Room
instalacja interaktywna / interactive
installation
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu

„Tegoroczny SURVIVAL z racji miejsca wystawy
pozwala przenieść się w czasie. Owiana tajemnicą historia pałacu Wallenbergów pobudza
do snucia domysłów na temat jego przeszłości.
Co kryją w sobie jego ściany? W polskim
społeczeństwie teorie spiskowe odgrywają
rolę wydarzeń medialnych. Kłamstwa pod
maską przypuszczeń przyjmują postać prawdy. Szczególnie ważne zagadnienie ostatnich
lat to pytanie o to, w co wierzysz.
Bursztynowa Komnata to symbol zaginionego dzieła sztuki, skradzionego kapitału narodowego. Jej historia sięga 1701 roku, kiedy
Fryderyk I Hohenzollern zlecił wykonanie
drogocennego wystroju gabinetu gdańskim
mistrzom. W czasie II wojny światowej skarb
zniknął i do dziś nie został odnaleziony. Wiadomo jedynie, że w 1942 roku Komnata została
przewieziona do zamku w Królewcu. W tym
miejscu trop się urywa. W mediach regularnie pojawiają się wzmianki o postępach w poszukiwaniach oraz spory o własność dzieła.
Zdarzenia obrosły w legendy i mistyfikacje,
a temat otwiera pole dla wyobraźni, gdyż po
skarbie zostało tylko jedno zdjęcie.
Tym razem duch Bursztynowej Komnaty
nawiedza pałac Wallenberg-Pachalych. Zakładając specjalne gogle, odbiorca ma szansę
zanurzyć się w świecie wykreowanym przy
użyciu technologii VR (ang. Virtual Reality –
wirtualna rzeczywistość) i popatrzeć na miejsce oczami marzyciela lub spiskowca.
W jej ścianach bursztyn bałtycki, złoto
Północy, skarb Narodu Polskiego. Zaginiony,
skradziony, może w ogóle nie istnieje? Wirtualna rzeczywistość wciąga swojego gościa
w grę o prawdę. W dialogu z rzeczywistością
wielu płaszczyzn dzielimy się z odbiorcą refleksją na temat płynności kapitału. Czy wartość kultury można ustalić w cyfrach? Jak wycenić zaginiony skarb?”

What did the walls hide? In the Polish society,
conspiracy theories fulfil the role of media events.
Lies disguised as assumptions become truths.
A particularly important question in recent
years has been one about what you believe in.
The Amber Room is a symbol of a lost artwork and stolen national capital. Its history
dates back to 1701, when Frederick I of Prussia ordered Gdańsk master craftsmen to produce the lavish interiors of the room. During WW2 the treasure got lost and has never
been found. All we know is that in 1942 it was
transported to the castle in Königsberg, and
then the track is lost. The media regularly
inform about progress in the search and present arguments concerning the ownership of
the treasure. The real story has evolved into
a legend and opens up an area for speculation,
because all that is left is a single photograph.
Now the spirit of the Amber Room haunts
the Wallenberg-Pachaly palace. By putting on
special goggles, the visitor is given the possibility to venture into virtual reality and look at
the venue from the perspective of a dreamer
or believer in conspiracy theories.
What you see is the Baltic amber, the Gold of
the North, the treasure of the Polish nation. Lost,
looted, perhaps it never actually existed? Virtual reality drags the guest into a game of truth.
In the multi-dimensional dialogue with reality,
the viewer can reflect on the fluid character of
capital. Can the value of culture be expressed
in numbers? How to valuate a lost treasure?”

“Due to its venue, this year’s SURVIVAL makes
it possible to travel in time. Wrapped in mystery, the history of the Wallenberg-Pachaly
palace provides fertile ground for speculations about its past.

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu

J.N.

gospodarczej. Czy jedzenie może być kapitałem? Za kawałkiem drobno zmielonej cielęciny położonej na purée z ziemniaka z groszkiem i brusznicą kryje się historia. Potrawy
często przybierają nazwy krajów, wydarzeń
historycznych czy nazwisk znanych osób. Czy
drobna ciekawość tego, co kryje się za nazwą potrawy, może przynieść korzyść w postaci kapitału? Bez świadomości minionych
zdarzeń trudno zrozumieć teraźniejszość,
a w konsekwencji również przyszłość może
być zachwiana. Bez kultury, której częścią
jest również jedzenie, nas nie ma i przestajemy już cokolwiek znaczyć”.
“Capital is the accumulated assets used to begin or continue business activity. Can food
be a capital? There could be ages of history
behind a piece of finely minced veal put on
potato purée with peas and cowberry. Dishes
are often named after countries, historical
events or famous figures. Can the curiosity
about the etymology of a dish bring benefits in the form of a ‘capital’? Ignorance of
past events makes it difficult to understand
the present, and consequently – the future.
Without culture, which also includes cuisine, we no longer exist and no longer mean
anything.”
J.Z.

Patrycja Migiel
365 pieczątek / 365 Stamps
instalacja / installation

[162]

Akademia Sztuki w Szczecinie

Jan Zawadzki
[161]
Kotlet cielęcy à la Wallenberg na
szwedzkim stole / Smorgasbord with
Veal Cutlet à la Wallenberg
instalacja, performans / installation,
performance

„Kapitał to nagromadzone bogactwo, które służy rozpoczęciu lub kontynuacji działalności

„Eurosieroctwo to termin, którym określa się
skutek migracji jednego lub obojga rodziców,
w wyniku którego dzieci pozostają najczęściej
pod opieką drugiego współmałżonka, dziadków, dalszej rodziny, a nawet same.
Ten problem dotknął również mnie. Od 21
lat jestem europejską sierotą. Mój tata wyjechał do pracy w Austrii w 1993 roku. Na początku miał wyjechać jedynie na 3 miesiące,
jednak pobyt przedłużył się o 20 lat. Moja
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Wojciech Skibicki
[160]
Kiedy koniec? / When is the End?
instalacja / installation
muzyka / music: Mateusz Rybicki
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“Euro-orphanhood is a term used to denote
a situation in which, due to the migration of
one or both parents, the child is left under
the custody of the other spouse, grandparents, more distant family or even alone for
a prolonged period of time.
I have also been afflicted by this problem.
I was a Euro-orphan for 21 years. My dad
went to work in Austria in 1993. He originally planned to leave for three months, but his
stay eventually lasted over 20 years. My mom
did her best to maintain good family relations
between us. She wanted my dad to have an
active role in my upbringing and moral and
social development, so we often went to Vienna for the weekend. I am one of more than
one hundred thousand children and teenagers
who grew up without one or both parents. Now
I am a student and I am slowly beginning to
design my own life. My passport, which used
to enable me to cross the border, became the
diary of my adolescence.

Thirty-one pages completely filled up with
stamps. I have supplemented it with the entries from a diary that I used to keep, which
often hint at the feelings and emotions I felt
at different times. To compensate me for not
having the possibility to grow up with my father, Austria has given me an academic scholarship that will enable me to continue my
education at the Academy of Art in Szczecin.
This is the end of my Euro-orphanhood.”
P.M.

Hanna Kaszewska
Podstawa / Foundation
instalacja / installation

[163]

Akademia Sztuki w Szczecinie

„Gwarantujące godne warunki życia lokale
mieszkalne w przystępnych cenach pozostają kwestią problematyczną do dzisiaj. Ceny
mieszkań są niewspółmierne do zarobków
znacznej części polskiego społeczeństwa. Brak
posiadania konkretnego miejsca w wymiarze
fizycznym nie musi być jednoznaczny z brakiem własnego miejsca w ogóle. W artykule
Kształt niezamieszkania Marianny Michałowskiej czytamy:
»Niezamieszkanie dzisiaj nie musi być
wynikiem utraty tożsamości, równie dobrze
może ono stać się świadomym wyborem,
równoznacznym z uznaniem, że dopiero poprzez brak stałego miejsca będziemy sobą.
Świadoma decyzja o rezygnacji z osadzenia
się w jednym punkcie nie wyklucza ani więzi, ani przywiązania. Umożliwia jednak ich
redefiniowanie. Mobilność może stanowić
konstytutywny czynnik relacji międzyludzkich. Zawiera w sobie zarówno pamięć, jak
i zapominanie. Potrzebę skupienia się na
teraźniejszości, ale i potrzebę pamiętania«”.
“Flats offering decent living conditions at affordable prices have long been a thorny issue in Poland. Prices of flats are incompatible with the earnings of a significant part
of the Polish society. However, not having

a physical place of living does not mean not
having one’s place as such. In the article
titled The Shape of Non-Dwelling, Marianna
Michałowska writes:
‘Non-dwelling does not necessarily equal
a loss of identity; nowadays, it could just as
well become a conscious decision, which is
tantamount to concluding that only by not
having a permanent place can we be ourselves.
The deliberate decision to not settle down in
one place does not exclude the possibility of
establishing bonds or developing a sense of
attachment, but leads to their redefinition.
Mobility could become a constituent part of
interpersonal relationships. It contains an element of memory and oblivion; the need to
focus on the present moment as well as the
need to remember.’”
H.K.

Ul Pazniak
Eat the Rich
rzeźba / sculpture

[163]

Akademia Sztuki w Szczecinie

Jean-Jacques Rousseau jakieś trzy wieki temu
powiedział: „Kiedy biedni nie będą mieli co
jeść, zjedzą bogatych”. Eat The Rich, przetrawiony przez popkulturę slogan, wyśpiewany
przez Motörhead czy Aerosmith, wchłonięty
przez P.J. O’Rourke’a, na końcu wypluty przez
artystę w formie gliny więziennej. Przeżuty
czarny chleb, posolony do smaku wedle uznania, aby odjąć mu nieco goryczy niebycia białym chlebem. Walka klas pomiędzy czarnym
i białym chlebem, niższe warstwy społeczne
vs. wyższe. Bułki vs. bagietki, chleb żytni vs.
pszenny. Lanserskie Krowarzywa vs. plebejski Mak Kwak.
Jean-Jacques Rousseau said roughly three
centuries ago: “When the people shall have
nothing more to eat, they will eat the rich.”
Having been digested by pop culture, sung
by Motörhead or Aerosmith, devoured by
P.J. O’Rourke, the slogan is now spat out by

Pazniak as prison cell clay. Black bread chewed
over and spiced up to relieve it of the burden
of not being white enough. A class-ridden
struggle of black and white bread, of the lower
social strata vs. the upper ones. Rolls vs. baguettes, rye vs. wheat bread. Swanky vegan
eateries vs. the plebeian Micky D’s.

[164]
Tami Santarossa
Kapitał ludzki / Human Capital
farba akrylowa i markery na pleksiglasie /
acrylic paint and markers on Plexiglas
Muthesius Kunsthochschule

„Człowiek jako kapitał. Rodzą się niekończące
się pytania: o własną rolę, własną osobowość
i tożsamość, kompromisy, swobody, odpowiedzialność – połączone bezładnie i w związku
ze sobą. Refleksja i krytyka w formie nader
osobistych myśli, naniesione na metr kwadratowy powierzchni. Przejrzyste, pozbawione
filtrowania i widoczne dla wszystkich, aby
wspólnie udać się na poszukiwanie odpowiedzi: czy to humanitarne być kapitałem?”
“A human being as capital. Innumerable questions come to mind, loosely or tightly connected: about the free will, personality and
identity, compromises, freedoms, responsibility. Reflection and critique in the form of
very personal thoughts has been transferred
onto one square meter of surface. Clear, devoid of filters and visible to all in order to together search for the answer: Is it human to
be capital?”
T.S.

Ruslan Barsegian
Mecenas / Patron
atrament na papierze / ink on paper

[164]

Muthesius Kunsthochschule

„Do czasu przejęcia władzy przez narodowych
socjalistów istnieli we Wrocławiu żydowscy
kolekcjonerzy sztuki. Odgrywali najważniejszą
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mama starała się, aby nasza relacja rodzinna
nie zmieniła się. Chciała, by mój tata uczestniczył w moim wychowaniu i rozwoju moralno-społecznym, dlatego często na weekend
wyjeżdżaliśmy do Wiednia. Jestem jednym
z ponad 100 tys. dzieci i młodzieży, które wychowywały się bez jednego lub obojga rodziców. Teraz jestem studentką, powoli zaczynam tworzyć własne życie. Paszport, który
upoważniał mnie do przekroczenia granicy,
stał się pamiętnikiem dojrzewania.
31 stron prawie po brzegi zapchanych
stemplami. Został uzupełniony wpisami z pamiętnika, który prowadziłam przez cały czas,
a wpisy często noszą znamię moich uczuć
i emocji towarzyszących mi w różnych momentach. W ramach rekompensaty czy zadośćuczynienia za brak możliwości dorastania
z moim ojcem Austria postanowiła przyznać
mi stypendium naukowe, które umożliwi mi
swobodne kontynuowanie nauki na Akademii Sztuki w Szczecinie.
Takie jest właśnie zakończenie mojego
eurosieroctwa”.

176

“Before national socialists took power in Wrocław, Jewish art collectors used to live here.
They played a leading role on the cultural
scene of the Weimar Republic. By purchasing masterpieces that had previously been
shown only by the most prestigious galleries
in Berlin or Paris, personalities such as Carl
Sachs, Ismar Littmann or Max Silberg made
it possible for the Lower Silesian capital to
develop. Due to the activeness of patrons of
the arts, the collection in Wrocław was among
the biggest in Germany at that time.”
R.B.

Patryk Wilk 
Pępek / Navel
druk na papierze / print on paper

[164]
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„Kod kreskowy jest obiektem graficznym, jaki
można spotkać na każdym regale sklepowym.
W międzyczasie stał się globalnym symbolem
kapitalistycznego systemu wartości.
W pokazanym kodzie UPS (Universal Product Code) w wariancie 128 jest zaszyfrowane moje imię i nazwisko: Patryk Wilk. W ten
sposób staję się produktem możliwym do
szybkiego odczytania, który w formie znaku
graficznego udostępnia informacje o mnie
i mojej wartości rynkowej”.

S U R V I VA L 16

Muthesius Kunsthochschule

“A barcode is a graphic object that can be seen
on every supermarket shelf. Incidentally, it
has also become a global symbol of the capitalist value system.

Variant 128 of the presented UPS (Universal Product Code) contains my encoded
name: Patryk Wilk. In this way I have become
a product whose graphic code can be quickly
scanned to determine my market value and
my personal details.”
P.W.

Maryna Sakowska
[165]
Każdy jest kowalem swego losu /
Everyone is the Architect of their own
Fortune
instalacja / installation
Akademia Sztuki w Szczecinie

„Nawiązując do klasycystycznej architektury
pałacu Wallenberg-Pachalych, w mojej pracy
odnoszę się do dziedzictwa antyku, kształtującego naszą kulturę i moralność – łacińskich
sentencji. Przetrwały one w naszej mowie do
dziś, a poprzez swoją ponadczasowość i powszechność nie wzbudzają żadnych wątpliwości, przez co mają dużą moc wywierania
wpływu na masy. Wybrałam sentencje związane z bogaceniem się i pochwałą ciężkiej
pracy: Ad augusta per angusta („Przez trudy
do szczęścia”), Beatus, qui tenet („Szczęśliwy,
kto posiada”) oraz Faber est quisque suae fortunae („Każdy jest kowalem swojego losu”).
Umieszczając je na tablicach pamiątkowych
w przestrzeni mieszkań dla służby, czyli w gorszej części pałacu, demaskuję ich klasistowski charakter. Niższe klasy społeczne nie mają
dostępu do bogactwa i dobrobytu, niezależnie
od wysiłku i trudu wkładanego w codzienną,
mrówczą pracę. W ten sposób podważam neoliberalny dyskurs, według którego »każdy jest
kowalem swojego losu«”.
“By referring to the classical architecture of the
Wallenberg-Pachaly palace, in my work I comment on the heritage of the antiquity, especially
the Latin sentences that still shape our culture
and morality. They have survived in everyday
speech to this day, and due to their timelessness and popularity we no longer question

them. As a result, they have the power to influence our collective subconscious. I have
chosen sentences connected with acquiring
wealth and praising hard work: Ad augusta
per angusta (‘Through difficulties to honours’),
Beatus, qui tenet (‘Happy is the man in possession’) and Faber est quisque suae fortunae
(‘Everyone is the architect of their own fortune’). By inscribing them on plaques in the
servants’ quarters – i.e. in the ‘worse’ part of
the palace – I intended to unveil their classridden character. The lower social classes have
no access to riches and wealth, irrespective
of their efforts and the hardships of their arduous daily work. In this way I undermine the
neoliberal discourse according to which ‘everyone is the architect of their own fortune.’”
M.S.

wishes to convey? The work entitled Ode to
Joy 5’5” is a found footage combining archival materials and contemporary broadcasts.
Ludwig van Beethoven’s piece – a symbol
of triumph, happiness and unity – used to
be performed by the Nazis, in the Soviet
Union and in China, and nowadays it is the
anthem of the European Union. Each of the
great powers used it to propagate their ideology and views. The piece of music was exploited in order to build a symbolic capital
that would later be transformed into symbolic violence and manifestations of power.
The artist has managed to recreate the entire piece from found footages. Interestingly,
all fragments are authentic – neither sound
nor image has been processed for the needs
of the work.”
H.M.

Horacy Muszyński 
[165]
Oda do radości, 5’5”/ Ode to Joy, 5’5”
wideo / video
Akademia Sztuki w Szczecinie

„Jakie znaczenie nadaje się słynnej Odzie
do radości w zależności od ideologii, którą
chce się przekazać? Praca pt. Oda do radości,
5’5” to film found footage, w którego skład
wchodzą zarówno materiały archiwalne, jak
i współczesne transmisje. Utwór Ludwiga
van Beethovena – symbol tryumfu, radości,
jedności – wykonywany był przez nazistów,
w Związku Radzieckim i Chinach, a obecnie
jest hymnem Unii Europejskiej. Każda potęga wykorzystywała go do propagowania swojej ideologii oraz poglądów. Muzyczne dzieło
eksploatowano do budowy symbolicznego
kapitału, który transformuje w strony symbolicznej przemocy i manifestacji siły. Autorowi
udało się odtworzyć cały utwór ze znalezionych materiałów. Wzystkie fragmenty są autentyczne – zarówno dźwięk, jak i obraz nie
zostały obrobione”.
“What meaning is attributed to the famous
Ode to Joy depending on the ideology one

Alvar Bohrmann
[166]
1. Nie o 12, ale o godz. 13
jest już okay / Not at 12, but 1
is okay
2. Don’t talk the talk if you can’t
walk the walk
3. Pussy ass hands in the air
druk materiałowy / print on fabric
Muthesius Kunsthochschule

„Pozy muzyków korespondują z momentami
wykonywania utworów (na przykład w teledyskach). Zdecydowanie swobodne, a nawet
wyolbrzymione ruchy odzwierciedlają charakter muzyki. Ponadto medium, jakim jest
odzież, ma na celu wyrażenie indywidualizmu i osobowości zarówno w hip-hopie, jak
i poza nim, a tym samym służy jako narzędzie autoprezentacji”.
“Musicians’ poses correspond with the particular moments of performing a piece (for
example in music videos). Free or exaggerated moves reflect the character of the music.
Clothes as a medium are intented to express
individuality and personality in hip-hop and
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rolę na kulturalnej scenie Republiki Weimarskiej. Dzięki zakupom arcydzieł, prezentowanych wcześniej przez czołowe galerie
w Berlinie i Paryżu, takie osobowości jak
Carl Sachs, Ismar Littmann czy Max Silberberg umożliwiały kulturalny rozwój dawnej
stolicy Śląska. Za sprawą dużego zainteresowania mecenasów sztuki wrocławska kolekcja stała się jedną z największych w ówczesnych Niemczech”.
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A.B.

Zeyang Xu
Przesądy biznesmenów /
Businessmen’s Superstitions
akryl na papierze / acrylic on paper

[167]

Muthesius Kunsthochschule

Wojciech Chrubasik
Rodzinna architektura / Family
Architecture
instalacja / instalacja

[166]

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu
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„Majątek rodziny Wallenberg-Pachalych budowany był skrupulatnie przez wiele pokoleń, a w jego powiększaniu znaczącą rolę
odgrywało uzyskiwanie wpływów w mieście. W szczytowym okresie sieć powiązań
rodzinnych sięgała najbardziej znaczących
miejskich instytucji i urzędów, również dzięki odpowiedniemu podziałowi ról: synowie
zajmowali się interesami, a rolą córek było
odpowiednie zamążpójście. Strukturę rodu
porównać można do pałacowego budynku,
w którym zewnętrzna majestatyczna fasada ukrywa podskórną i niewidoczną sieć
połączeń. Przy użyciu trasera budowlanego
i wykrywacza kabli wyciągam tę podskórną
warstwę, aby poddać ją analizie oraz ponownej waluacji”.
“The wealth of the Wallenberg-Pachaly family
was accumulated over many generations, and
acquiring influence in the city played a significant role in the process. In its heyday, the
network of family connections reached the
most important municipal institutions and
offices. It was achieved through the proper
division of roles: the sons did business while
the daughters’ role was to marry the right person. The structure of the family could be likened to a palace as a building, in which the
majestic façade hides an invisible network
of connections within. Using a chalk line
and a cable tracker, I bring this subcutaneous layer out in order to subject it to analysis
and revaluation.”
W.Ch.

„Przesądy odgrywają dużą rolę w chińskiej
kulturze handlowej. Tamtejsi biznesmeni
wierzą, że przedmioty przynoszące szczęście
mogą zapewnić większe zyski. Amulety można znaleźć w każdym sklepie. Mają one wpływ
na psychikę każdego biznesmena w Chinach”.
“Superstitions play an important role in the
Chinese culture of trade. Local businessmen
believe that lucky charms can boost their
profits. Amulets can be found in every shop.
They affect the psyche of every businessman
in China.”
Z.X.

Christian Kaesler
[168]
How to Serve a Chilled Productivity
instalacja, show room / installation, show
room

other: Who are we doing it for? Can artistic
practice be monetised? Is being market-driven
sensible or treacherous? Thinkers would like
to find out: Who should art belong to? What
does the buyer do with art bought as investment? In which moment does art preservation come into conflict with displaying it? My
impression: Spirits are not overly talkative.”
Ch.K.

“Capital is the malicious spirit of art. Questions
arise: What is the value of art? How much
is good art worth? Does ‘living in art’ equal
‘making a living from art’? Artists ask each

J.B.

Florian Grebert
[169]
Chip
instalacja, media mieszane / installation,
mixed media
Muthesius Kunsthochschule

Florian Schott
[168]
1 siła ludzka / 1 Humanpower
multipleks, układ wydechowy / multiplex,
the respiratory system
Muthesius Kunsthochschule

„Wprawienie naszego ciała w ruch wymaga
wysiłku fizycznego i podlega ograniczeniom
wynikającym z naszej kondycji. W sukurs
przychodzi w takim przypadku samochód.
Chodzi zatem o zwiększenie kapitału fizycznego przy użyciu samochodu.
Praca 1 siła ludzka jest krytycznym, ale
również humorystycznym hołdem złożonym
kapitałowi fizycznemu”.

Muthesius Kunsthochschule

„Kapitał jest złośliwym duchem sztuki. Pojawiają się pytania: jaką wartość ma sztuka?
Ile dobra sztuka jest warta? Czy „żyć sztuką”
oznacza również żyć ze sztuki? Artyści pytają się wzajemnie: dla kogo my to robimy? Czy
twórczość artystyczna podlega kapitalizacji?
Czy ukierunkowanie na warunki rynkowe jest
tylko rozsądkiem, czy już zdradą? Myśliciele
chcieliby się dowiedzieć: do kogo ma należeć
sztuka? Co właściwie nabywca robi z inwestycją, jaką jest sztuka? W którym momencie popadają w konflikt ochrona i publiczne
udostępnianie sztuki? Moje wrażenie: duchy
nie są zbyt rozmowne”.

“The work offers a comment about losing the
ability to think and act independently as a result of being addicted to entertainment media.”

“Putting the human body in motion requires
physical effort, which is subject to limitations
connected with fitness. Help can be provided
by a car. Using it is therefore intended to increase the physical capital.
The work titled 1 Humanpower is a critical – and humorous – tribute to the physical capital.”

“Time is money. He who has money can play
golf. He who plays golf has less time to make
money. I wanted to remedy this problem. The
engine slowly moves the golf club up. Because
of the force of gravity, the club falls down
and hits the golf ball, which is attached to
a string. The ball returns to its position and
is hit again. The cogs of capitalism must be
in constant motion.”
F.G.

Lisa Bootz
Capital for Capitol
magazyn / magazine

F.S.

Jakob Braune
Happy Now
multimedia

„Czas to pieniądz. Kto ma pieniądze, ten gra
w golfa. Kto gra w golfa, ma mniej czasu,
żeby zarabiać pieniądze. Temu problemowi
chciałem jakoś zaradzić. Silnik powoli podnosi kij golfowy. Pod wpływem grawitacji kij
opada z pędem i wprawia w ruch piłkę golfową, która jest zamocowana na sznurku. Piłka
obraca się i jest ponownie uderzana. Tryby
kapitalizmu muszą nieustannie znajdować
się w ruchu.”

[169]

Muthesius Kunsthochschule

„Praca jest komentarzem na temat utraty
zdolności do samodzielnego myślenia i działania w wyniku uzależnienia od mediów
rozrywkowych”.

[170]

Muthesius Kunsthochschule

„Siedem lat studiów artystycznych pozostawia olbrzymie liczby prac, ale prawie żadnego kapitału. Tylko nieliczni kupują sztukę,
natomiast wielu wskazuje jedynie na dzieła
sztuki, które »kupiliby«. Moja sztuka jako mój
kapitał? Może mieszkańcy Wrocławia z większym zapałem oddają się zakupom?! Kupujcie
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other genres; as such, they become a tool for
self-presentation.”
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sztukę! Odważcie się! Do it! Mój katalog pokazuje część moich prac”.

G.S., D.S.B.

“Seven years of studying art has resulted in the
production of a huge number of artworks, but
hardly any capital. Actual art buyer are few
and far between, but many people are eager
to talk about artworks they ‘would like to’ buy.
My art as my capital? Perhaps Wrocław dwellers will be more willing to go on a spending
spree?! Dare to buy art! Do it! My catalogue
presents some of my works.”
L.B.

Grigori Skrylev, David Salazar
[170]
Bianchi
KZT/GTQ
wklęsłodruk na papierze kamiennym /
rotogravure on stone paper
Muthesius Kunsthochschule

K A P I TA Ł / C A P I TA L

„Co czyni pieniądz pieniądzem? Jakie symbole,
barwy, rysunki i formaty nadają banknotowi
jego wartość i w jaki sposób można pieniądz
abstrahować? Nasze kultury cechują różnice
w zakresie waluty – z tego względu chcemy
przeanalizować i porównać banknoty gwatemalskie i kazachskie. Różnice wynikają
z ich wielkości, barwy i formatu oraz wartości pieniądza.
Nasze banknoty są produkowane techniką druku wklęsłego. Figury, rysunki i obrazy banknotu są przy tym abstrahowane i nakładają
się na siebie w swojej strukturze”.

S U R V I VA L 16

and images on the banknotes are abstracted
and their structures overlap.”

“What makes money – money? What symbols,
colours, drawings and formats endow a banknote with its worth, and how can money be
abstracted? Our cultures are characterised
by differences regarding the currency – for
this reason we would like to compare and
contrast banknotes used in Kazakhstan and
Guatemala. The differences stem from the
size, colours, format, and value of each bill.
Our banknotes are produced using the technique of rotogravure. The figures, drawings

Eline Gaudé
[171]
Cenne blizny / Precious Scars
performans wideo / video performance
Muthesius Kunsthochschule

„Tradycyjna technika japońska kintsugi (kin –
złoto, tsugi – naprawa) stanowi w tej pracy
komentarz do społeczeństwa konsumpcyjnego.
Jest to napomnienie, że stłuczone przedmioty
można naprawić, a ich odnowione rysy mogą
zyskać szacunek zamiast pogardy. Pęknięcia
stanowią część historii obiektu i nadają mu
indywidualne piękno”.
“The traditional Japanese technique of kintsugi (kin – gold, tsugi – repair) is used in this
work as a comment about the consumer society. It is a reminder that broken objects can
be fixed, and their new form could inspire respect rather than contempt. The cracks are
visible marks of the object’s long history and
endow it with unique beauty.”
E.G.

4

Jędrzej Borowski, Paweł Kulczyński, Patryk Lichota, Paweł Romańczuk i / & Kazimierz
Ździebło, Sylwia Słowik
kurator / curator: Daniel Brożek
nagrania dostępne pod adresem / audio available at:
https://soundartforum.bandcamp.com/album/survival-16-sound-art-forum-capital
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Sylwia Słowik
Obieg / Circuit
Paweł Kulczyński
Dreaming of Grandiosity

Paweł Romańczuk, Kazimierz Ździebło
Ułóż to wszystko / CupItAll
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Patryk Lichota
Clinks of Monetization

Jędrzej Borowski
Kryptozegar / Cryptoclock
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„Potrzeba bycia rozumianym, podziwianym
bądź choćby dostrzeganym dotyczy każdej
osoby zajmującej się działalnością twórczą –
nieliczne wyjątki przyczyniają się raczej do
tłumienia tych potrzeb w celu obrony przed
frustracją, liczenia na »przyszłe pokolenia«
bądź strategii wyparcia i kontestacji jako metody budowania osobowości i PR. Dołóżmy do
tego aspekt ekonomiczny i otrzymamy miksturę o potencjale powodowania niestabilności
psychicznej, gdyż zaspokojone ego, przepastny portfel i realizacja artystyczna rzadko występują razem. Większość powodów takiego
stanu rzeczy nie zależy od twórców, a wybór
podobnej drogi zdaje się często prowadzić do
społecznej marginalizacji. Powstaje pytanie,
co popycha do podjęcia – nieuświadomionego zwykle – ryzyka do życia na przekór normom i do aktywności, na polu której jedynie
nikły procent zbiera laury, a większość działa
z niedostatkiem rozpoznania, czasem wręcz
na granicy przetrwania. Money Pink Floyd jest
(niestety) pierwszym kojarzonym przeze mnie
utworem – miałem kilka lat, gdy trzymany
na rękach przez ojca włączałem magnetofon,
z którego dobywały się przedziwne dźwięki.
Do wczesnych lat nastoletnich płyta z tą kompozycją była dla mnie modelem i dążeniem,
uczyłem się solówek, marzyłem o wielkich scenach, ale też fascynowała mnie jej złożoność
formalna. W mojej pracy elektroakustyczny
cover Money, z tytułowym wyrazem wykrzykiwanym przez muzyków polskiej sceny niezależnej, odtwarzany jest z bardzo dużą głośnością,
jednak dźwięk kotłuje się wewnątrz obiektu
imitującego przeskalowaną złotą kostkę do
gry z wmontowanymi wewnątrz scenicznymi
głośnikami – tym samym cały wysiłek i energia są bezowocnie trwonione”.
“The need to be understood, admired or at
least noticed applies to every person who

does creative work – the rare exceptions are
more likely to suppress this need to protect
themselves against frustration, counting on
the appreciation by ‘future generations’ or
using the strategy of denial or defiance as
a means of building one’s persona or as a PR
stunt. If we add the economic aspect, we have
a mixture that could potentially lead to mental instability, because personal satisfaction,
wads of money and artistic fulfilment rarely
go together. The majority of reasons for this
state of affairs do not depend on the artist;
choosing art as one’s calling often seems to
lead to social marginalisation. It is justifiable
to ask which factors contribute to taking – often unconsciously – the risk of living against
the accepted norms, to function in an area
where just a handful of practitioners enjoy
success while a vast majority suffers from
a lack of recognition, often existing on the
brink of survival. Pink Floyd’s Money is (unfortunately) the first piece of music that I remember – I was a few years old when, held
by my father, I turned on the cassette player
to produce the extraordinary sequence of
sounds. Until my early teens, the album containing this composition was my model and
aspiration; I learned the solos, I dreamed
about the biggest stages, but I was also fascinated by its formal complexity. In my work,
an electroacoustic cover of Money, with the
eponymous word shouted out by Polish indie musicians, is played very loudly, but the
sound is trapped inside an object imitating
an enlarged golden dice. Concert speakers are
installed inside the object, so that the whole
effort and energy is wasted in vain.”

grzywny, ograniczenie wolności, a nawet więzienie. Sięganie po to co pod ziemią jest nielegalne. Różnica między stalowym kapslem
a dukatem koronnym Jana Kazimierza to tylko
jedna oktawa. Instalacja składa się z dwóch
obwodów działających jak wykrywacze metali,
które skierowane do siebie nawzajem reagują.
Wzbudzone pomiędzy nimi pole elektromagnetyczne generuje niekończącą się pieśń pętli sprzężenia zwrotnego, zatrzymując w czasie moment zaniku kapitału z pola widzenia/
słyszenia jego poszukiwaczy, jak i spotkania
w uścisku nielegalnego aktu.
On 1 January, 2018, the law on the protection of historical monuments in Poland was
tightened. Using metal detectors to search for
historical artefacts can now result in a fine or
even imprisonment. Thus reaching for whatever lies underground is now illegal. The difference between a steel bottle cap and John
Casimir’s crown ducat is just one octave.
The installation consists of two circuits
functioning like metal detectors, which react
to each other’s presence. The magnetic field
activated by their mutual proximity generates
an unending song of feedback loop, which
freezes the moment when capital disappears
from the field of vision/hearing of the detectors, and the moment of meeting during the
illegal act.

Paweł Romańczuk,
[185]
Kazimierz Ździebło
Ułóż to wszystko / CupItAll
instalacja dźwiękowa / sound installation

P.K.

Sylwia Słowik
[185]
Obieg / Circuit
instalacja dźwiękowa / sound installation
1 stycznia 2018 roku zaostrzono w Polsce
ustawę o ochronie zabytków. Za poszukiwania z urządzeniami elektronicznymi grożą

Kapitał to dla jednych efekt osiągnięcia sukcesu ekonomicznego, dla innych umiejętność
komunikacji w grupie lub perspektywa edukacji pokoleń, potencjał społecznej współpracy
i zaufania dającego wspólne korzyści. Różnorodność ta inicjuje pytanie: czy otaczający nas
ludzie, w bogatym przekroju grup społecznych, stwarzają warunki do porozumienia
się i budowania wspólnego kapitału? W tym

celu autorzy pracy postanowili przeprowadzić
szereg rozmów z wybranymi przedstawicielami różnych grup społecznych ze swojego
otoczenia. W rozmowach dostarczają własne
perspektywy, definicje, wyobrażenia, obawy,
przekonania. O ile w indywidualnym odbiorze
każda z nich ma swój czytelny przekaz, o tyle
wielogłos społeczny może prowadzić donikąd,
rysując wątpliwości co do wspólnych kierunków działania, podobnie rozumianych i pożądanych efektów. Przygotowana kompozycja
10 niezależnych ścieżek audio wyłuskuje wielość odmiany słowa „kapitał” jako symbolu
być może jedynej spójności zarejestrowanych
rozważań. Zadaje pytanie – mniej udziela odpowiedzi – czy zbiorowymi siłami jesteśmy
w stanie stworzyć wspólny kapitał społeczny.
Some people think of capital as the outcome
of being financially successful, for others it
may denote the ability to communicate in
a group and educate the subsequent generations, or the potential of social cooperation
and trust that benefits all parties. This variety triggers a question: Are the people who
surround us, coming from all walks of life,
able to create the right conditions for communication and make a joint effort to build
shared capital? In order to verify it, the artists decided to hold a number of interviews
with selected representatives of different social groups. In the conversations, the interviewees provide their own viewpoints, definitions, ideas, fears and beliefs. Although
each dialogue appears clear enough when
treated in isolation, when considered collectively such social polyphony leads nowhere,
casting doubts on the possibility of having
common objectives, shared understanding,
or being able to work towards similar goals.
The composition comprising ten independent
audio tracks singles out multiple instances
in which the word “capital” was used, being
perhaps the only sign of cohesion in the interviews. What emerges as a result is a question rather than an answer: Are we able to
join forces to build social capital together?
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Paweł Kulczyński
[184]
Dreaming of Grandiosity
obiekt, kompozycja elektroakustyczna /
object, electroacoustic composition
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Pałac Wallenberg-Pachalych będący niegdyś
siedzibą Commerzbanku nawiedzają duchy
finansowej przeszłości. Budynek znowu staje się częścią monetyzacyjnego obiegu, poddając się subliminalnym wyładowaniom globalnej ekonomii. Każda lampa odczytuje i interpretuje na bieżąco zmiany wskaźników
giełdowych za pomocą dźwięków brzęczących monet ukrytych w kloszach lamp. Instalacja jest całkowicie wszyta w istniejącą
strukturę architektoniczną, żaden widoczny
element nie został dodany do tej przestrzeni,
a dźwięk jest generowany wyłącznie przez niegłośnikowe, akustyczne wibracje. Nad pracą
wibruje wprawna ręka muzycznego szulera
rozwichrzonego rumuńskiego spektralizmu
i fluxusowego sowizdrzała, który w brzęku
monet szukał rezonujących archetypów Junga i utajonych procesów umysłu odżywianych
mitami i symbolami o naturze niezerojedynkowej*. Opuszczone pomieszczenie staje się
metaforycznym jądrem ciemności światowego,
nieustannie fluktuującego systemu kapitalistycznego, rażonego konwulsjami kolejnych
ekonomicznych spazmów.
Giełdowe impulsy można było podglądać
w czasie rzeczywistym, wpinając w kłącze
sieci telefoniczne odbiorniki: bit.ly/gieldy
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* Horatiu Radulescu, Twilight intricacy – hommage a C.G.Jung, (1973), kompozycja na 13
kontrabasów oraz 97 graczy monetami – 679
różnie strojonych złotych i srebrnych monet.
The Wallenberg-Pachaly palace, which used
to be the seat of the Commerzbank, is now
haunted by the spirits of its financial past.
The edifice re-enters the circulation of monetization by yielding to the subliminal discharges of the global economy. Each lamp detects and interprets in real time the changes
in stock exchange indices, responding with
the clink of coins hidden in the lampshades.

The installation is fully embedded in the existing architectural structure; no visible elements have been added to the extant space,
and the sounds are generated solely by
acoustic vibrations, without the use of loudspeakers. What vibrates over the work is the
skilful hand of a swindler musician swayed
by Romanian spectralism and amused by
Fluxus, who looked for Jungian archetypes
among the clinks of coins while exploring the
hidden mental processes revived by myths and
non-binary symbols*. The abandoned room
becomes the metaphorical heart of darkness
of the global, volatile capitalist system, paralysed by the convulsions of the subsequent
economic spasms.
The impulses from the stock exchange
could be glimpsed in real time by connecting the telephone to the maze of the web:
bit.ly/gieldy.
* Horatiu Radulescu, Twilight Intricacy – Hommage a C.G. Jung (1973), composition for 13
double basses and 97 coin players – 679 gold
and silver coins differently tuned.

[187]
Jędrzej Borowski
Kryptozegar / Cryptoclock
instalacja dźwiękowa / sound installation

Zapętlona generatywna kompozycja dźwiękowa w jednominutowych odstępach sprawdza kursy czterech popularnych kryptowalut
(Bitcoin, Ethereum, Litecoin i Bitcoin Cash)
i w czasie rzeczywistym dokonuje ich sonifikacji. Każde uderzenie zegara odpowiada zmianie kursu o jednego dolara. Udźwiękowieniu
zostaje poddana dynamika zmian na chwiejnych i wysoce spekulatywnych rynkach kryptowalutowych. Skoki kursów powodują chaos
dźwięków, a powolne zmiany skutkują spokojnym, rytmicznym biciem zegara. Kompozycję
uzupełnia cichy, miarowy dźwięk sekundnika, niepewność w oczekiwaniu na wzrost lub
spadek wartości wirtualnej lokaty kapitału.
Każdej z czterech kryptowalut odpowiada

jeden kanał dźwiękowy, a konstrukcja instalacji wykorzystuje architekturę akustyczną
sali bankowej pałacu Wallenberg-Pachalych.
The looped generative sound composition
monitors the exchange rates of four popular
cryptocurrencies (Bitcoin, Ethereum, Litecoin
and Bitcoin Cash) in one-minute intervals, and
sonifies them in real time. Each stroke of the
clock corresponds with a one-dollar change
in the exchange rate. Thus the dynamics of
change in the volatile and highly speculative
cryptocurrencies markets is translated into
sound. Jumps result in a chaotic cacophony
whereas slow changes make the clock tick
calmly and rhythmically. The composition
is supplemented with a silent, regular sound
of the second hand, which reflects the uncertainty of whether the virtual capital will appreciate or depreciate in value. Each of the
four cryptocurrencies is connected with one
sound channel, and the entire construction
uses the acoustic properties of the banking
room of the Wallenberg-Pachaly palace.
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Patryk Lichota
[186]
Clinks of Monetization
instalacja dźwiękowa / sound installation
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Adriana Prodeus

Gdy w chwili sprzedaży na aukcji praca Banksy’ego uruchomiła w sobie mechanizm niszczarki, paraliżując widzów dwukrotnie wyższą
ceną od tej, za jaką ją zlicytowano, relacja Kunst = Kapital odżyła
znowu z całą mocą. Jakby słynne banknoty sygnowane przez Josepha
Beuysa znów weszły do obiegu, tyle że marek nie da się już wymienić na euro. Zależnie od obranej perspektywy, albo Banksy wchłonął
w swoją strategię niespożyty apetyt na zysk inwestorów rynku sztuki,
albo to rynek zwrócił sobie straty jego ekscesu odpowiednio wysoką
podwyżką. Dla widzów zaś jedynym kapitałem pozostał akt performansu w aurze skandalu rozpoznawalnego artysty.
Z tym samym równaniem polemizuje Kamil Kuskowski w pracy ≠,
brzmiącej bardziej jak postulat niż konstatacja faktu, jakoby sztuka
okazała się trwalsza od kapitału. Trudno byłoby wieścić podobne
zwycięstwo, ale być może sedno leży w tym, że obie idee: pieniądza
i niezależnej od niego sztuki są równie abstrakcyjne i tak samo dziś
zakwestionowane. Ile bitcoinów dasz za ten gest? – mogłoby brzmieć
pytanie. Ponadto rynek sztuki, zdaniem artysty, jako część (pozornie) wolnego rynku znajduje się dziś w fazie schyłkowej, więc wynik
się nie zgadza. Dlaczego i czy są na to dowody, trudno powiedzieć,
zwłaszcza po akcji Banksy’ego. Liczę jednak, że rozpoznanie artysty
rychło się upowszechni i pozbędziemy się zwłaszcza złudzenia, że
neoliberalizm jest jedynym mechanizmem, jaki potrafimy obsługiwać, a także unikniemy pułapek myślenia uważających „cuda gospodarcze”, proces niepohamowanego wzrostu czy globalną ekspansję
najsilniejszych graczy na „wschodzących” rynkach finansowych za
normalne zjawiska, którym należy kibicować. Do tego rodzaju krytycznego myślenia właśnie służy sztuka, czyż nie?
To, co można wyciągnąć z akcji Banksy’ego, to wniosek, że sztuka stanowi dziś głównie aktywa medialne, niezwykle płynne, bo pozbawione „cierpliwego” kapitału, jaki byłby w stanie sprawić, że odbiorcy zrozumieją logikę i zaakceptują wartość sztuki współczesnej.
I zaznaczmy, że to kapitał zupełnie inny niż ten, który sprawia, że
niektórzy zdejmują kapelusz na wieść o tym, że ten a ten obraz został
sprzedany za tyle i tyle – nie o ten rodzaj szacunku chodzi. A bez niego
artyści popadają głębiej w prekariat, musząc tłumaczyć się nie tylko
z charakteru swojej pracy, ale też jej roli na rynku sztuki. Galerzyści,
kuratorzy nie idą im w sukurs. Jak zatem postrzegają dziś ewolucję
kapitału twórcy, którzy z założenia są prekariuszami?

Trickling-down of
indebted
amber

Adriana Prodeus

When Banksy’s work self-destroyed moments after it had been auctioned, paralysing the art world by doubling in value relative to the
selling price, the Kunst = Kapital relation regained its full strength.
As if the famous banknotes signed by Joseph Beuys went into circulation again, only that the German marks cannot be exchanged for the
euro any longer. Depending on the adopted perspective, either Banksy’s strategy absorbed investors’ insatiable appetite for profit, or the
market more than compensated for the loss caused by his prank. The
only capital for the onlookers was the very performance shrouded in
the aura of a scandal created by the renowned artist.
The same equation became the focus of Kamil Kuskowski’s work ≠,
although in this case the title sounded more like wishful thinking than
an acknowledgement of the fact that art is seemingly more durable
than capital. It would be hard to perceive it as a triumph, but perhaps
the crux of the matter is that both ideas – of money and of an art that
is independent from it – sound equally abstract and are equally open
to question. One could ask, How many bitcoins would you pay for this
gesture? As Kuskowski suggests, the art market, as part of the (seemingly) free market, has entered the decadent phase, so the equation
is not correct. It is difficult to say why and whether this is true, especially after Banksy’s feat. I do hope, however, that Kuskowski’s diagnosis will soon become commonly accepted and we will no longer be
under the illusion that neoliberalism is the only mechanism that we
know how to use and that “economic miracles”, indefinite economic
growth or the global expansion of the strongest players in the “emergent” financial markets are ordinary processes that should be supported. This kind of critical thinking is what art is for, isn’t it?
A lesson that could be drawn from Banksy’s action is the conclusion that art has become a media asset – extremely fluid because it is
devoid of the “patient” capital capable of making the viewer understand and appreciate the logic and value of contemporary art. Let us
stress that this capital is very different from the one that makes some
people take off their hat upon hearing that a painting has been sold for
millions of dollars – this is not the kind of respect that I mean. Without “proper” respect, artists fall deeper and deeper into the abyss of
precarious work, being forced to justify not only the character of their
practice, but also its significance for the art world. Gallery owners and
curators offer them little help. What is therefore the perception of the
evolution of capital by artists, who are precarious workers by default?
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Zadłużone
skapywanie
bursztynu
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Let’s start with students. This year’s presentation of art schools
at SURVIVAL was an opportunity for the youngest generation of practitioners to take the floor and examine their attitudes to the current
status of artist, which they would like to achieve or define. The strategies put forward by those who are at the beginning of their artistic
careers are interesting because they decode a certain manner of thinking, perceived in the extant reality.
Grigori Skrylew and David Salazar Bianchi, artists studying at
Muthesius Kunsthochschule in Kiel, analysed their own experiences by comparing the formats, colours and nominal values of banknotes from Kazakhstan and Guatemala, which ultimately turned them
into abstract forms, visually similar on many levels. Is this how the
economies of poor countries are viewed from a global perspective?
The economic situation in Guatemala is equally unknown to us as
the one in Kazakhstan. What money is driven out by what money?
Should everything be pegged against the non-existent bar of gold or
a barrel of oil? The only determinant is the price of the same product
in both countries, measured not in nominal values, but in the number of hours one must work to acquire it. This is the question that the
youngest generation asks most often.
Where you live therefore matters more than where you come from,
because we are constantly migrating. For some, the decision to not
settle down is synonymous with freedom, with finding a space that
will always be your own, irrespective of housing crises or the current
value of a mortgage denominated in Swiss francs. This is why Hanna
Kaszewska of the Academy of Art in Szczecin drew floor plans of flats
as if they were paintings. Her Foundation praised the autonomy of non-dwelling not as a loathsome necessity, but as acceptance of mobility and a method of working with identity – and therefore memory –
which is reinvented whenever I decide where to live, what to choose,
what to remember and what to forget.
We are accustomed to perceiving capitalism as a peculiar perpetuum
mobile going round and round in circles for its own sake, not because
it is the most advantageous way of organising life. Florian Grebert of
Muthesius Kunsthochschule built an instrument for hitting a golf ball
with a club, which was a stylish mockery of the favourite pastime of
the greatest beneficiaries of neoliberalism that simultaneously highlighted the pointlessness of the system. His Chip demonstrated that
scoring par on a golf course is as abstract a notion as expenditures,
tangible and intangible assets or an investment portfolio. They are
all intended solely to generate bigger profits. Of course, Grebert’s installation featured a para-perpetuum with a hidden engine. We, the
human capital, are the hidden engine of neoliberalism.
A similarly absurd process of capital accumulation in its probably most mythical dimension was shown in the VR work titled Amber
Room by Jagna Nawrocka and Michał Żołnieruk of the Academy of Art
and Design in Wrocław. The legendary treasure, which is rumoured to

195

Zacznijmy od studentów. Tegoroczna prezentacja uczelni na SURVIVALU pozwoliła zabrać głos najmłodszemu pokoleniu, badającemu
swoje relacje wobec aktualnego statusu artysty, jaki pragnie zyskać
lub zredefiniować. Strategie proponowane przez tych będących na
początku drogi są więc o tyle ciekawe, że dekodują pewien rodzaj
myślenia – dostrzeżony w rzeczywistości zastanej.
Własne doświadczenie analizują artyści z Muthesius Kunsthochschule w Kilonii, Grigori Skrylev i David Salazar Bianchi, porównując
banknoty kazachskie i gwatemalskie, zarówno w formacie, jak i kolorystyce i nominale, czyniąc je ostatecznie abstrakcyjnymi formami,
podobnymi wizualnie na różnych poziomach. Czy taką optykę na
ekonomie biednych krajów daje nam globalizacja? Ekonomia Gwatemali jest nam tak samo nieznana jak ekonomia Kazachstanu. Jaki
pieniądz wypiera te pieniądze? Odnosić wszystko do nieistniejącej
sztaby złota albo chwiejnej baryłki ropy? Jedynym wyznacznikiem
staje się to, za ile można kupić tę samą rzecz w obu krajach i nie to,
ile wynosi przeciętna płaca, lecz raczej ile godzin trzeba pracować,
żeby posiąść podobną siłę nabywczą. W najmłodszym pokoleniu to
ostatnie pytanie bywa najczęściej zadawane.
Podobnie jak to, gdzie żyjesz, bardziej niż to, skąd jesteś, bo wszyscy wciąż migrujemy. Dla niektórych wręcz decyzja o niezamieszkaniu
jest wolnością. Stworzeniem przestrzeni, która byłaby zawsze własna,
niezależnie od kryzysów mieszkaniowych, kredytowych, frankowych.
Dlatego plany mieszkań jak obrazy rysuje na materacach Hanna Kaszewska ze szczecińskiej Akademii Sztuki. Jej Podstawa opiewa autonomię takiej decyzji, nie jako znienawidzonej konieczności, ale jako
zgodę na mobilność, a zarazem metodę pracy z tożsamością, a więc
pamięcią wciąż konstruowaną na nowo – o tym, gdzie jest moje miejsce, co wybieram, co chcę pamiętać, a co zapomnieć.
Zwykliśmy widzieć kapitalizm jako swoiste perpetuum mobile,
obracające się dla samego ruchu, a nie wcale, bo to dla nas, uczestników, najbardziej korzystny system do życia. Florian Grebert z Muthesius Kunsthochschule zbudował instrument podbijający piłkę kijem do golfa, stylową drwinę z rozrywki największych beneficjentów
neoliberalizmu, a więc z bezproduktywności tego układu. Jego Chip
pokazuje, że zysk, czyli punkt w grze w golfa, jest tak samo abstrakcyjnym pojęciem jak nakład, relacja aktywów finansowych i niefinansowych czy portfolio inwestycyjne. Służy wyłącznie do generowania
jeszcze większego zysku. Oczywiście w instalacji Greberta oglądamy
paraperpetuum z ukrytym napędem. To my jako kapitał ludzki jesteśmy silnikiem neoliberalizmu.
Proces podobnie absurdalnej akumulacji kapitału w jego najbardziej chyba mitycznym wymiarze pokazuje Bursztynowa Komnata, jaką
zrealizowali jako VR Jagna Nawrocka i Michał Żołnieruk z wrocławskiej ASP. Legendarny skarb co chwila odnajdywany na Dolnym Śląsku można wreszcie zobaczyć na własne oczy, by pożegnać się z marzeniem. O nagłym bogactwie, niespodziewanym spadku, wygranej
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Kapitalizm jako teoria spiskowa
Utowarowienie sztuki stało się dziś faktem tak oczywistym jak to, że
trzeba ukończyć szkołę, aby mieć tytuł artysty. Patryk Wilk z Muthesius Kunsthochschule zakodowuje swoje personalia i „wartość rynkową” w kodzie kreskowym, swoistym pępku – świadectwie narodzin
wytwórcy dzieł sztuki. To właśnie sam podpis został utowarowiony,
mówi Wilk, wcale nie będąc tak daleko od idei Beuysa, który zrównał przecież swoje pismo z sygnaturą szefa narodowego banku, zaświadczającego, że wydrukowany bilet jest ważny. Czasem tylko dla
niego albo dla tych, którzy rozpoznają jego tożsamość. A co gdyby
szef banku sam był artystą?
Wartość nazwiska sprawdza też Piotr Kmita. Śladem rodu Pachalych, który podobno miał zakupić tytuł szlachecki, odnajduje swojego
sobowtóra, marszałka koronnego w polskim serialu kostiumowym Królowa Bona (1980–1981). Przetworzony fragment ukazuje jego imiennika,
członka rodu „polskich Medyceuszy” z przełomu XV i XVI wieku. Ten
found footage pyta o kapitał tożsamości, coś zasadniczego dla współczesnego rynku, na czym w dzisiejszych czasach buduje się kariery nawet pozbawione swojego przedmiotu.
Po rekwizyt historii sięgnęła też Maryna Sakowska ze szczecińskiej Akademii Sztuki, która wyryła na niby-marmurowych plakietach łacińskie sentencje, sławiące gromadzenie kapitału rzekomo
ciężką pracą. W pomieszczeniach dla służby dewiza: Beatus qui tenet („Szczęśliwy, kto posiada”) brzmi sarkastycznie, bo akumulacja
kapitału ściśle wynika z przynależności klasowej i chyba tylko hasło „od pucybuta do milionera” wyryte antykwą w betonie mogłoby
być ripostą tych, którzy w owym czasie nie umieli czytać ani tym
bardziej nie znali łaciny.
Sentencja „Kapitał chroni” brzmi, jakby mogła być wyryta kapitałą
na podobnych tablicach, dlatego Jerzy Kosałka zderza ją z dosłownością
muzealnego eksponatu – kolczugi rycerskiej wykonanej z polskich monet. Ślepa wiara w nadprzyrodzoną moc wartości inwestycyjnych, jak
wiemy, nie uchroniła ani rodziny Wallenberg-Pachalych, ani innych rodów przed okrucieństwem wojny, czystką reżimów czy po prostu przed
śmiercią. Sztuka taka jak ta Kosałki jest egzystencjalnym chichotem

have been found in Lower Silesia every now and then, could finally
be seen in front of the visitors’ eyes, only to say goodbye to a dream.
A dream about riches, unexpected inheritance, hitting the jackpot –
anything that could finally make capital tangible. Thanks to the Amber Room, you could accept that it will forever be virtual.
Aleksandra Nowysz in her work titled Debourgeoising showed how
easy it is to change our thinking patterns. She turned the palace into
Charles Fourier’s phalanstery so that a venue that is typically reserved
for representatives of the upper classes now housed the Hall of the
Combined Order, the Group Hall, the Public Square and other places.
It is heartening that we are ready for change, but at the same it is terrifying – that we are so susceptible to suggestions resulting from the
imposed vocabulary, although in this case the intent was noble due
to the belief in the possibility of social change.
Capitalism as a conspiracy theory
The commodification of art has currently become a fact that is as obvious as the one that you must finish a school to be called an artist.
Patryk Wilk of Muthesius Kunsthochschule encoded his personal
data and “market value” in a barcode, a peculiar navel that testifies
to the birth of an artworks producer. It was precisely his signature
that became commodified, Wilk said, situating himself not so far
from Beuys’s idea of equating his handwriting with the signature of
the head of the central bank, which turns a note into legal tender. The
banknote could be valid only for him or for those who have recognised
his identity, but what if the bank boss was an artist?
The value of the family name was also tested by Piotr Kmita. Following in the footsteps of the Pachaly family, who are said to have
bought their noble title, he found his alter ego in the character of the
Great Crown Marshal depicted in Reina Bona, a Polish costume series
(1980–1981). A manipulated excerpt featured the artist’s namesake –
a member of the “Polish Medici” family who came to prominence in
the 15th century. Kmita’s found footage raised questions about identity
as a capital, which is crucial in the contemporary market because it
could be used as a foundation for a career that is otherwise devoid
of substance.
A reference to history was also made by Maryna Sakowska, a student at the Academy of Art in Szczecin, who carved Latin sentences
in faux marbling plaques that praised the accumulation of capital,
seemingly through hard work. Placed in the servants’ quarters, the
maxim Beatus qui tenet (“Happy is the man in possession”) sounded
sarcastic because accumulating capital depends on the class. Probably the only appropriate motto for illiterate servants, who obviously did not know Latin, could be “from rags to riches”, scratched in
concrete in Antiqua.
The sentence “Capital Saves” sounds as if it could be carved in
Roman square capitals in similar plaques. This is why Jerzy Kosałka
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w totka – czymkolwiek, żeby wreszcie poczuć namacalność kapitału.
Dzięki Bursztynowej Komnacie można pogodzić się z tym, że jednak
pozostanie wirtualny.
Jak łatwo zmienić tory myślenia, pokazała Deburżuizacja Aleksandry
Nowysz, zapraszając do pałacowych przestrzeni ideę falanstera Charles’a Fouriera – przyjmując do świadomości Salę Wspólnego Porządku,
Salę Grupy, Plac Publiczny i inne nazwy, zmieniające charakter miejsca
zarezerwowanego dla klasy wyższej. To zarazem pokrzepiające, że jesteśmy już gotowi na zmiany, jak i przerażające, że tak bardzo podatni
na sugestię wynikającą z narzucanych nam słów – tu akurat chwalebną, pełną wiary w zmianę społeczną.
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Niewidzialny marketing
Przesunięcie kapitału symbolicznego na płaszczyznę uwagi celnie
puentuje Atencjometr Grzegorza Demczuka. Obiekt muzealny służy
tu za wyznacznik swoistej wartości, mierzonej w rzeczywistości dzisiejszych mediów wyłącznie ilością klikań i zszerowań. Bo chyba nie
rzeczywistego skupienia. Atencjometr mierzy więc czas obecności
widza przed obiektem, nawet jeśli ten gada wtedy z kolegą, gapi się
w telefon, topi w myślach – nieważne. Kapitał obecności jest przecież
czymś tak pustym, nieprzeżytym, że żaden z widzów, łącznie z niżej
podpisaną, po wyjściu z wystawy nie byłby w stanie odtworzyć, co
dokładnie widział, stojąc przed dziełem. A wynik został nabity.
„Życie jest kapitałem, a czas jego walutą” – głosi slogan animacji Pawła i Szymona Modzelewskich, która równie dobrze mogłaby

confronted it with the literalness of a museum exhibit – a chain mail
made from Polish coins. As we know, blind faith in the supernatural power of investment did not shield the Wallenberg-Pachaly family, and many other aristocratic families, from the atrocities of war,
purges of different regimes or simply death. Kosałka’s art resonates
with existential giggle among the ruins that will soon be left by capitalism (even if Homo sapiens will have disappeared from the face of
the earth by then).
Lack of balance between capital and “real” activity was emphasised at SURVIVAL by performances such as VIP Room (Dominika Oleś,
Martyna Podwysocka) or Handshake (Nadia Markiewicz, Grzegorz
Demczuk). On the other hand, the “real” was the subject of The Professional by the Dracena collective, which commented on the need to
accumulate capital by proposing a structure similar to that of Catholic
churches. A collection of participants’ confessions, intended to generate assets in the form of good deeds whispered to volunteers and
carefully saved for the inspiration of fellow humans, was successively
displayed on an LED screen. Realness cannot be verified – this conclusion could be drawn, if only by looking at the number of people
who helped elderly ladies safely cross the road.
The principles of “trickle-down economics,” which is a theory according to which the rich should be allowed to grow richer because
it will benefit those who they employ, and eventually the capital will
“trickle down” to the poor, were questioned by Anja Fußbach in her work
titled Church of All Money Can Buy. A shrine comprising objects of consumers’ cult served the role of purgatory where we asked ourselves:
How much do we spend on unnecessary things? Why do we complain
about prices if we are nowhere near poverty? Why does capitalism
need trophies so desperately? On the altars of materialism, income
inequalities are of secondary importance as long as you can afford
a given product right now. The circumstances do not matter: loans,
leasing, debts. Personal costs are even less significant. Income distribution favouring the poor is a fiction of capitalism, mocked by those
driving Lamborghinis.
Several dozen paintings packed by Piotr C. Kowalski and Joanna
Janiak (Hidden Capital) into a several-meter long warehouse block
could be perceived as a reserve of symbolic capital or metaphysical
savings for a rainy day. The artists presented art as a burden for the
household, which had functioned for several decades in symbiosis
with artistic activity. The real is intertwined with the virtual when it
comes to organising the living space.
Invisible marketing
Measuring symbolic capital by the amount of interest it generates was
wittily summarised by Grzegorz Demczuk in his Attention-Meter. Here,
the value of a museum exhibit was determined in the same way as that
of any other object in the social media – by the number of clicks and
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w ruinach, które za jakiś czas (nawet jeśli szybciej homo sapiens zniknie z powierzchni ziemi) pozostawi po sobie kapitalizm.
Brak równowagi między kapitałem a „realną” działalnością podkreślały na SURVIVALU m.in. performansy Vip Room (Dominika Oleś,
Martyna Podwysocka) czy Uścisk dłoni (Nadia Markiewicz, Grzegorz
Demczuk). Natomiast owo „realne” wzniecał Profesjonał kolektywu
Dracena, konstrukcja zbliżona do tej z katolickich kościołów, będąca też odpowiedzią na potrzebę kumulacji kapitału. Zbiór zwierzeń
uczestników, mający generować zasoby dobrych uczynków, szeptanych obsłudze i skrzętnie zapisywanych dla inspiracji bliźniego, był
też sukcesywnie wyświetlany na ledowym ekranie. Realności nie da
się zweryfikować – ten wniosek można było wysnuć, choćby patrząc
na liczbę przeprowadzonych przez jezdnię staruszek.
W „ekonomię skapywania”, czyli teorię, według której trzeba dać
jeszcze więcej zarobić bogatym, bo zyskają na tym ci, których oni zatrudniają, a finalnie kapitał „skapnie” i do biednych, nie wierzy też
Anja Fußbach w Church of All Money Can Buy. Kapliczka dewocjonaliów konsumpcjonizmu służy za swoisty czyściec pytań do samych
siebie, ile wydajemy na rzeczy niepotrzebne, czemu utyskujemy na
ceny, nie zbliżając się nawet do biedy, i dlaczego kapitalizm koniecznie potrzebuje trofeów? Na ołtarzach materializmu nierówności dochodowe stają się drugorzędne, jeśli tylko kogoś w tej chwili stać na
dany produkt. Nie liczą się okoliczności: pożyczki, leasingi, debety.
A tym bardziej koszty własne. Dystrybucja dochodu na korzyść biednych jest fikcją kapitalizmu, której macha się zza okna lamborghini.
Za to za zapas symbolicznego kapitału służy kilkadziesiąt obrazów spakowanych przez Piotra C. Kowalskiego i Joannę Janiak (Ukryty kapitał) w magazynowy blok długości kilku metrów. Oszczędności
metafizyki na czarną godzinę? W ujęciu artystów sztuka zostaje zaprezentowana jako balast gospodarstwa domowego, funkcjonującego od kilkudziesięciu lat w symbiozie z aktywnością artystyczną.
Realne splata się z wirtualnym, gdy chodzi o zagospodarowanie życiowej przestrzeni.

200
K A P I TA Ł / C A P I TA L
S U R V I VA L 16

shares, not by real focus. Demczuk’s Attention-Meter measured the
time spent by viewers in front of the work, even if they were talking to
a friend, staring at the phone or daydreaming. Presence as capital is
something so empty and difficult to experience that none of the visitors to the Review, including the author of this text, would be able to
recreate what they saw when standing in front of each work. Whatever it was, it counted for the Attention-Meter.
“Life is capital and time is its currency,” read a slogan in Paweł
and Szymon Modzelewski’s animation, which could just as well be
a promotional spot for SURVIVAL and not one of the works featured
at the exhibition. The artist toyed with this ambiguity by pointing to
the affiliation of an artistic event rooted in independent culture, as it
would be termed in the previous century, to the very 21st-century reality of marketing and advertising. After all, speculation in the art market is only slightly more risky than in other fields. What percentage of
capital do you spend on self-promotion? That should be the question.
Just like the banner of the long-forgotten Commerzbank, which
Tomasz Domański used to promote investment in art, his call contributing to the noise of advertising flooding the public space. This brutal
gesture aroused contradictory feelings: on the one hand, it directed
the viewer towards the Review, but on the other hand its visual shape
was so off-putting that it was difficult to look at it. Predatory capitalism has only dulled the claws of its target audience – us.
The well-known slogan “Fuck poverty” (“Jebać biedę” in Polish)
in the form of a hashtag was used by Karina Marusińska, whose installation emphasised the ambiguity of the abbreviation #jb, which
can also be deciphered as “Fuck richness” (“Jebać bogactwo”). For
the middle class, who are dominant in Poland, both categories – richness and poverty – are just as abstract and seemingly out of reach.
Lack of communication between social classes, lack of mutual understanding and attachment solely to the values held by their class – this
was the subject of this minimalist work, which nevertheless stirred
the imagination.
The fact that the conversation revolved around virtual entities was
brought up by many artists who had decided to use modern marketing tools in their works. Wykwitex, a peculiar cooperative operating
in a villa in Zacisze, Wrocław, mocked business jargon. Their manifesto speaks volumes: “Our company enjoys the leading position in
all the market segments where it operates. We are constantly launching new products that are successful on the market. [They] are characterised by long-term appreciation in value. We grow organically by
cooperation with non-related entities. We also use the policy of consolidation – it is applied when it can bring long-term and multilateral benefits.” The artists used a presentation with infographics that
were not supported by any real data. In their work, imposing values 
such as usefulness, visual attractiveness and encouragement to invest (in their business) was a witty challenge issued to the market. It
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pełnić funkcję spotu promocyjnego SURVIVALU, a nie pracy obecnej
na wystawie. Tę dwuznaczność ogrywa artysta, wskazując na przynależność imprezy artystycznej z kręgu niezależnego, według nazewnictwa z ubiegłego wieku, w bardzo XXI-wiecznej rzeczywistości
marketingu i reklamy. Spekulacja na rynku sztuki jest przecież tylko
odrobinę bardziej ryzykowna niż na innych polach. Jaki procent kapitału przeznaczasz na autopromocję? Tak powinno brzmieć to pytanie.
Tak jak baner dawno zapomnianego Commerzbanku, za pomocą
którego do inwestycji w sztukę zachęcał Tomasz Domański, dodając
swój krzyk do hałasu powierzchni reklamowych zalewających przestrzeń publiczną. Ten brutalny gest budził sprzeczne odczucia: z jednej strony przejrzyście kierując widza w stronę Przeglądu, z drugiej
odstręczając kształtem wizualnym, powtarzającym to, na co już nie
da się patrzeć. Drapieżność kapitalizmu stępiła pazury tylko nam,
jego odbiorcom.
Słynne hasło „Jebać biedę” w postaci hashtaga przywołała Karina Marusińska, której instalacja podkreśla dwuznaczność skrótu #jb,
mogącego też przecież brzmieć: „Jebać bogactwo”. Obie kategorie: bogactwa i biedy dla dominującej w Polsce klasy średniej są tak samo
abstrakcyjne i wydające się poza zasięgiem. Brak komunikacji między
klasami społecznymi, brak wzajemnego zrozumienia i przywiązanie
wyłącznie do wartości wyznawanych w swojej klasie jest tematem
tej pracy, wykonanej minimalnym gestem i poruszającej wyobraźnię.
O tym, że rozmowa toczy się wokół bytów wirtualnych, pamięta
wielu twórców, którzy postanowili wpisać w swoje prace współczesne narzędzia marketingowe. Z kompresji znaczeń języka biznesu szydzi Wykwitex, swoista spółdzielnia działająca we wrocławskiej willi
na Zaciszu. Wiele mówi o nich już manifest: „Nasza spółka zajmuje
wiodącą pozycję we wszystkich segmentach rynku, w których jest aktywna. Permanentnie rozwijamy nowe – zyskujące szerokie uznanie –
produkty. […] cechuje [je] długoterminowy wzrost wartości. Osiągamy
to wtórnie poprzez rozwój organiczny. Jedną z metod jest kooperacja
z podmiotami niezwiązanymi. Stosowana jest także polityka konsolidacji – dzieje się tak, gdy w perspektywie może to spowodować
ogólnie pojęte, wielostronne, długoterminowe korzyści”. Artyści posłużyli się prezentacją z infografikami danych, niemających odniesienia w świecie materialnym. W ich pracy narzucenie wartości takich
jak użyteczność, atrakcyjność wizualna i zachęta do inwestowania
(w ich działalność) jest dowcipnym rzuceniem rękawicy rynkowi. Nie
byłoby dziwne, gdyby znaleźli się potencjalni partnerzy biznesowi,
którzy wykupią ich bailout.
Do szumu informacyjnego jako formy, w jakiej konfrontowani
jesteśmy z neoliberalną codziennością, nawiązuje też Jarosław Kozłowski w Figurach retorycznych II, imitując prędkości danych, które
przezornie umykają percepcji. Chcielibyśmy sądzić, że nasza zdolność
radzenia sobie ze złożonością informacji jest praktycznie nieograniczona. Tymczasem kryzys gospodarczy, krach kredytów i „innowacji
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would be hardly surprising if there were potential business partners
who would buy them out.
Information noise as a form of confrontation with neoliberal
everyday life was also addressed by Jarosław Kozłowski in Rhetorical Figures II – a work illustrating the speed of data flows that seem
impossible to perceive. We would like to believe that our ability to
deal with complex information is virtually unlimited. Meanwhile, an
economic crisis, a credit crunch or “innovative insurance products”
clearly prove the opposite. If we are so eager to believe in “economic
miracles” unsupported by economists or readily accept various pathologies of neoliberalism, why do we grant ourselves the status of
rational individuals? After all, what we suffer from is not information
scarcity, but information overload, which makes us painfully aware
of our limited capacity to process it.
Last but not least, Tomasz Skórka’s Decapitalisation – an installation based on the idea of mining columns with fake explosives resembling piggy-banks. It was essentially a mockery of the very idea of
capitalism, which is able to capitalise on everything, even elements
that are dangerous to itself. Although this rather pessimistic conclusion was presented in a playful form, the viewer could only hope that
the artist had actually used fake bombs. Otherwise, the dream shared
by many people would come true and neoliberalism would indeed be
damned. But then we would no longer be in the right. Only Banksy
would thumb his nose again and blow up new illusions. Artists are
always right, even when we let them decapitate us.
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ubezpieczeniowych” bezlitośnie dowodzi czegoś odwrotnego. Skoro
tak łatwo uwierzyliśmy w „cuda gospodarcze” bez udziału ekonomistów i zgadzamy się na rozmaite patologie neoliberalizmu, to dlaczego
przyznajemy sobie status jednostek racjonalnie myślących? Przecież
to nie informacji nam brakuje, tylko ich nadmiar uświadamia ograniczoną zdolność ich przetwarzania.
Na koniec pozostaje Dekapitalizacja Tomasza Skórki – instalacja
polegająca na zaminowaniu kolumn falsyfikatem materiałów wybuchowych w formie świnki-skarbonki – będąca w istocie drwiną
z samej idei kapitalizmu, która jest w stanie skapitalizować wszystko, nawet elementy dla siebie niebezpieczne. Ta dość pesymistyczna
konstatacja zrealizowana została w formie zabawy, której uczestnik
może tylko mieć nadzieję, że artysta rzeczywiście skorzystał z imitacji bomby. Bo jeśli nie i zrealizuje się marzenie wielu, by neoliberalizm rzeczywiście trafił szlag, to od tej chwili racja nie będzie już po
naszej stronie. Tylko Banksy zagra wszystkim na nosie, wysadzając
kolejne złudzenia. Artyści zawsze mają rację, nawet gdy pozwalamy
im nas dekapitować.
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