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Przegląd Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach 2006

Czwarta edycja Przeglądu SURVIVAL na Dworcu Głównym we Wrocławiu stworzyła odbiorcom 
sztuki wyjątkowe warunki do konfrontacji z działaniami artystów. Ingerencje twórców przekształciły to miejsce, 
pozostawiając w percepcji odwiedzajacych ślad zaistnienia czegoś niemożliwego. To najwieksza zdobycz 
SURVIVALU 4 - przekształcenie funkcji dworca kolejowego, zaistnienie w jego niegościnnej przestrzeni idei dzielenia 
się z innymi swoim życiem, swoimi przemyśleniami, wzajemnego komunikowania się na najgłębszym poziomie. 
Na propozycje tegorocznego Przeglądu złożyły się działania, reprezentujace niemal  wszystkie  współczesne środki 
wyrazu.

 Organizatorzy Przeglądu Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL dziękują ludziom, 
instytucjom i fi rmom zaangażowanym w tworzenie IV edycji przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania należą 
się Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panu Kazimierzowi Michałowi Ujazdowskiemu, za wsparcie 
i patronat, którego udzielił Przeglądowi. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego oraz patronat Marszałka, Pana Pawła Wróblewskiego.

Patronatem i pomocą obdarzył nas JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, prof. Jacek Szewczyk, za co 
jesteśmy niezwykle wdzięczni. Serdecznie dziękujemy pracownikom i studentom ASP we Wrocławiu, za zaangażowanie 
i przychylność projektowi. 

 Pragniemy podziękować fi rmie PPM „Jafra” za nieustające zaangażowanie i wsparcie, bez którego nie mogłaby 
się odbyć żadna z edycji SURVIVALU. Osobne podziękowania należą się dyrekcji Spółki PKP S.A. we Wrocławiu 
za udostępnienie przestrzeni Dworca, otwartość i wyrozumiałość. Dziękujemy również firmie „Juwentus” 
za zainteresowanie projektem, profesjonalną ochronę i cierpliwość.

 Serdecznie dziękujemy wszystkim artystom, których projekty złożyły się na IV edycję Przeglądu Młodej Sztuki 
w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL – to właśnie one decydują o charakterze Przeglądu. Jesteśmy wdzięczni 
wolontariuszom, którzy bezinteresownie angażowali swój czas i umiejętności. Wyrazy szczerej wdzięczności składamy 
survivalowej publiczności.

 Dziękujemy wreszcie Wiceprezydentowi Miasta Wrocławia, Panu Jarosławowi Obremskiemu oraz Dyrektorowi 
Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Miasta Wrocławia, Panu Jarosławowi Brodzie, za istotne wsparcie, którego 
efektem jest ten katalog.

Organizatorzy:
Galeria !Sputnik

Fundacja Art Transparent



SURVIVAL
1,2,3... 

SURVIVAL mógł zaistnieć 

jednorazowo – jak wiele 

wydarzeń tego rodzaju – jako 

inicjatywa grupy artystów, 

wystawa w przejętym na 

krótki czas opuszczonym 

budynku. Zamiast tego, 

po czwartej już edycji, 

wrasta w terminarz naj-

ciekawszych festiwali sztuki 

współczesnej w Polsce.

SURVIVAL powstał jako wyzwanie chwili, spontaniczna 

potrzeba sprawdzenia się poprzez wspólne działanie 

i zamanifestowanie w ten sposób zaistnienia nowej 

wspólnoty artystycznej na terenie wolnym od wszelkich 

instytucjonalnych struktur i zależności: pierwszemu 

SURVIVALOWI, realizowanemu w opuszczonej kamienicy na 

terenie byłego garnizonu radzieckiego przy ul. Koszarowej, 

przyświecała fantastyczna idea realizowania utopii 

wspólnego, w pełni demokratycznego działania. SURVIVAL 

był efektem ciekawości siebie samych i zainteresowania 

światopoglądem artystycznym pozostałych członków ad 

hoc uformowanej grupy. Był wyjściem zza grubych murów 

Akademii, ścieżką prowadzącą do zrozumienia własnej 

pracy jako wolnego od 

zewnętrznych presji odnaj-

dywania i budowania oso-

bistego komunikatu. 

Nowa sytuacja, zma-

ganie się z przestrzenią tak 

różną od wyznaczonego 
Laura Pawela

Marzena Szpunar  Paweł Kowzon

Daniel Bogutyn

Marek Sienkiewicz

Karolina Wiśniewska



ścianami galerii obszaru, była dla nas, dla większości młodych 

artystów, pierwszą tego rodzaju próbą, eksperymentem 

na własnym, każdego z nas z osobna, języku. Od samego 

początku SURVIVAL realizował potrzebę zbadania granic 

możliwości własnej wypowiedzi – w jakim stopniu wiąże 

się z miejscem? jak wpływają na nią zastane warunki? 

co komunikuję sam sobie, jako człowiek i artysta, w tak 

różnym od akademickich schematów kontekście? Szczera, 

niezafałszowana wypowiedź implikuje oczekiwanie żywej 

reakcji, choćby nawet w wąskim gronie pracujących razem 

ludzi, docieranie do treści, do tego, co wspólne i głęboko 

w każdym z nas prawdziwe. Nadzieje pokładane w realizacji 

pierwszego SURVIVALU spełniły się. SURVIVAL 1 okazał się 

wydarzeniem ważnym i przełomowym dla wielu młodych 

artystów. 

Decyzję o powtórzeniu przedsięwzięcia rok później 

podjęliśmy bez najmniejszych wątpliwości. Artyści 

zajęli następny pustostan przy ul. Koszarowej; sukces 

poprzedniego wydarzenia przyciągnął dwukrotnie większą 

ilość uczestników. Odpowiedzialność za organizację wzięła 

na siebie wirtualna Galeria !Sputnik, stworzona przez 

Paweł Janas

Przemek Pintal Artur Goliński
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Przemka Pintala i Michała Bieńka. Podstawową funkcją 

Galerii była dbałość o rozwój Przeglądu i związanego z nim 

środowiska młodych artystów.

Następne edycje SURVIVALU  przyniosły – jako 

eksperyment w zakresie artystycznej wypowiedzi 

– zaskakujące efekty. „Gdyby nie to (SURVIVAL), 

prawdopodobnie nie robiłbym takich dziwnych rzeczy” 

– to jeden z częstych głosów. Poszukiwanie, przekraczanie, 

konfrontowanie, wyzyskiwanie środków i obszarów, 

z którymi dotąd nie miało się / nie mogło się mieć do czynienia,  

podjęcie decyzji o możliwym przekroczeniu samego siebie, 

związane z tym ryzyko, 

przy jmowanie postaw, 

poszukiwanie środków dla 

osiągnięcia najpełniejszego 

wyrazu. Wreszcie rezyg-

nacja z czegoś czym się 

dysponowało  (często

z efektów własnej, wielo-

letniej, wytężonej pracy, z 

warsztatu, wypracowanych 

trików), by coś o wiele 

cenniejszego zyskać – to te cechy SURVIVALU, które dla 

wielu jego uczestników pozostaną najistotniejszymi. 

Powstawanie kolejnych SURVIVALI to w ogromnej 

mierze wysiłek i postawy samych artystów. Niektórzy 

z nich połączyli z Przeglądem swoją własną drogę twórczą, 

własne przemyślenia i rozwój, zmieniając, tak, jak zmieniają 

siebie, kolejne edycje. Inni pojawili się, dodali coś od siebie, 

wyznaczyli coś. Przyłączyli się na chwilę, by obrać inny 

kierunek. Wielu artystów stosowało się do wyznaczonych 

„zasad” (tygodniowa wspólna praca, przygotowywanie 

budynku pod ekspozycję, zabezpieczanie go), wykorzystując 

warunki zastane, znalezione elementy-śmieci, modyfi kując 

pomysły lub dopiero ich poszukując. Pozwalali, by miejsce, 

by specyfi ka SURVIVALU (z każdą edycją, z każdym miejscem 

przecież inna) wpływały na nich samych, by determinowały 

ich pracę, określały obszar działania. Zdarzali się też artyści, 

którzy pojawiali się przez nikogo niezauważeni, „gubiąc” 

po drodze przedmioty-realizacje, często zaskakujące, 

Paweł Jarodzki

Maciej Albrzykowski

Kuba Lech

Daniel Bogutyn

Krzysztof Wałaszek
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o niewiadomym przeznaczeniu, wieloznaczne, stanowiące 

niespodziankę dla samych organizatorów, wtrącenie, 

komentarz, być może podpowiedź. 

SURVIVAL 3 odbył się w szczególnie wymagającym 

miejscu. Obiekty Browaru Mieszczańskiego, zwłaszcza 

budynek główny, to ogromne przestrzenie, niebezpieczne, 

odrapane i mroczne labirynty. Specyfika miejsca miała 

wpływ na charakter realizacji i techniki wykonawcze. Pojawił 

się blok pokazów video, zrealizowano kilka video-instalacji 

i, co ważne, powiększyła się ilość działań interaktywnych. 

W Przeglądzie wzięło udział ponad siedemdziesięciu 

artystów z sześciu krajów Unii. Ponownie świadomie podjęta 

decyzja akceptacji dyskomfortu, pracy często ponad siłę, 

zaprocentowała w niesłychany, magiczny sposób. Browar 

Mieszczański przekształcił sie z opuszczonego  molocha 

w centrum sztuki współczesnej, miejsce wymiany poglądów, 

poszukiwania wartości i sensów. Młodzi, progresywni

artyści tworzyli w duchu eksperymentu, w związku 

z kontekstem otoczenia. 

W ten sposób koncepcja 

Przeglądu corocznie 

organizowanego przez 

G a l e r i ę  ! S P U T N I K 

obroniła się znakomicie. 

SURVIVAL okazał się 

Dagmara Hoduń

Pre-tekst
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po raz wtóry pomysłem żywym i pulsującym, procesem, 

dzianiem się. 

Umowność, negocjowanie, zmiany, różnorodność 

(miejsc, możliwości, warunków, odniesień), poczucie 

twórczej wolności – to składowe silnie odczuwalnego 

entuzjazmu, który towarzyszy Przeglądowi. To entuzjazm 

próby, „pierwszego razu”, wysiłku i tworzenia czegoś, co 

wydawało się niemożliwe lub co najmniej „ponad siły”. 

Entuzjazm towarzyszący wyzwaniu i realizowaniu zamierzeń 

„mimo” lub „wbrew”. To rodzaj buntu, ale buntu twórczego, 

wymierzonego bardziej w to, na co nie chcemy się zgodzić 

w nas samych: na poczucie bezsiły, niemożliwości, braku 

dialogu i porozumienia, niż w to, co „poza nami”. SURVIVAL 

to nie propaganda (poza propagandą sztuki), to nie rozrywka 

(poza zabawą wynikłą z odkrywania paradoksów w sobie 

i w świecie), to nie „zabĳ anie czasu” (poza możliwością, 

próbą realizowania siebie w czasie). 

Wiele tu miejsca na improwizację, ugruntowanie 

lub zmianę własnych 

przekonań,  rozwój . 

Wiele wyzwań i prze-

granych. I ciągłe pyt-

anie o sens sztuki 

dzisiaj, sprawdzanie jej 

„nośności”, „komunikaty-

wności”, znaczenia. 

Dla organizatorów sens 

SURVIVALU to sens 

aktywności i dialogu. To wyznaczenie celu, otwartość 

i zaskakiwanie samego siebie. To ciekawość i ryzyko klapy 

– możliwość nieudania się, fi aska, braku znaczenia. To ciągłe 

pytanie o istotę, o to, co ważne. Stwarzanie możliwości 

sobie i innym, kreowanie przestrzeni twórczej aktywności 

i akcentowanie celowości sztuki – w całej rozciągłości 

jedynej w swoim rodzaju twórczej „bezcelowości”, która 

sztukę i tylko sztukę charakteryzuje. 

Browar Mieszczański był ważnym etapem w ewolucji 

założeń SURVIVALU. Przestrzeń nosząca wyraźne ślady 

przeszłości i przemysłowego przeznaczenia, adoptowana 

Michał Dracz

Iza Marszałek 

Wojciech Pukocz

Michalina Kostecka

Mariusz Gorzelak Jarek Smolak
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jednak równocześnie i wykorzystywana obecnie także 

do eksponowania i promocji działań twórczych, określiła 

możliwy kierunek rozwoju: wyzyskiwanie miejsc o otwartym, 

publicznym charakterze. Poszukiwanie przestrzeni komuni-

kacji pomiędzy artystą i odbiorcą w sferze pełnej widoczności, 

gdzie nietrudno o konfrontację z – również – przypadkowym 

widzem. Czy to zetknięcie może przerodzić się w autentyczny 

dialog? To pytanie, które postanowiliśmy sobie zadać przed 

kolejną, czwartą edycją SURVIVALU, który odbył się w maju 

2006 roku na Dworcu Głównym we Wrocławiu. W związku 

ze skalą przyszłego zamierzenia Galeria !SPUTNIK zyskała 

sprzymierzeńca w postaci Fundacji Art Transparent, 

powołanej spośród artystów i przyjaciół Survivalu.

Dworzec Główny we Wrocławiu stwarzał warunki do 

konfrontacji widzów z działaniami artystów na ogromną

Anna Cygańczyk  Maciej Szynal

Michał Bieniek

Ewelina Ciszewska



10 skalę – przede wszystkim widzów na co dzień sztuką 

nie zainteresowanych, ale także odbiorców uważnie 

śledzących najnowsze wydarzenia i nurty w sztuce, 

również krytyków. Szczególny charakter Dworca, jego 

otwarta, publiczna przestrzeń zachęciły zaproszonych 

artystów do podejmowania różnorodnych działań 

twórczych i przeprowadzenia wielowątkowej polemiki. 

Dworzec Główny okazał się doskonałą scena dla podjęcia 

dyskursu i zaprezentowania prób odpowiedzi na istotne, 

często bardzo aktualne pytania. Umożliwił też zestawienia 

poglądów i zapatrywań zwykle hermetycznych i coraz 

bardziej krytycznie zorientowanych środowisk twórczych 

oraz tych opinii, które sztuce współczesnej w jej obecnej 

formie, wyzyskiwanych środkach i zakresie tematycznym 

odmawiają zasadności. 

Czwarta edycja Przeglądu Młodej Sztuki SURVIVAL na 

Dworcu Głównym we Wrocławiu stała się nowym bodźcem 

do wymiany opinii na temat przeznaczenia i wykorzystania 

przestrzeni publicznej. Dla wielu spośród odbiorców była 

zaskoczeniem, ale też, co rzesza przechodniów odkrywała 

z zaskoczeniem, pożądaną w gruncie rzeczy formułą 

Piotr Asfeld  Piotr Stefani

Justyna Adamczyk

Grazyna Jaskierska
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odmiany, oderwania, chwilowym przełamaniem monotonii 

codziennych czynności. Odpowiedzią na ciągle żywą, choć 

systematycznie przez rzeczywistość konsumpcyjną usypianą, 

potrzebę refl eksji na podstawowym, najbardziej ludzkim 

poziomie. Refl eksji komunikowanej w przestrzeni wizualnej, 

a więc w obszarze najpełniej zawładniętym przez składowe 

kultury masowej (reklama, tabloidy), zbanalizowanym 

– a więc do odzyskania. 

Organizowanie SURVIVALU stało się swego rodzaju 

performancem, nieustającą, trwająca niemal cały rok (od 

SURVIVALU do SURVIVALU) konfrontacją z rzeczywistością 

pozaartystyczną, przestrzenią, która wyklucza udział sztuki 

lub w ogóle wyklucza sztukę – przez przypadek, przekonanie, 

brak wyobraźni lub mylne wyobrażenia o twórczych 

działaniach. SURVIVAL można zrozumieć jako zaproszenie 

do myślenia o sztuce – analizowania jej w kategoriach 

języka, wypowiedzi, również komentarza. Struktura tego 

komunikatu jest niejednoznaczna, złożona i, właśnie dzięki 

temu, otwarta, nietendencyjna, progresywna. Wskazuje na 

potencjał artysty (i odbiorcy), na ciągle odkrywane, ścieżki 

rozumienia innych i wyrażania siebie. 

Michał Bieniek

Przemek Pintal

Krzysztof Skarbek

Katarzyna Goleń  Karina marusińska  Agnieszka Rzeźniak

Elżbieta Jańczak - Wałaszek

Monika Konieczna  Józef Markocki
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Główną ideą wrocławskiego „Survivalu – przeglądu 
młodej sztuki w ekstremalnych warunkach” jest 
prezentowanie twórczości reagującej na współczesność 
– na rzeczywistość konsumpcjonizmu i kultury 
masowej, a więc sztuki mówiącej o tym, jak przeżyć 
we współczesnej neoliberalnej dżungli.

Festiwal ten odbywa się już czwarty rok z rzędu. Jest to 
impreza organizowana oddolnie – przez grupę młodych 
ludzi pasjonujących się sztuką współczesną. „Survival” 
to właściwie idea dwóch fascynatów, Michała Bieńka 
i Przemka Pintala, występujących formalnie jako Galeria 
Sputnik oraz od tego roku – Fundacja Art Transparent. 
Założeniem jest wyjście w teren, w przestrzeń 
miasta, potencjalna możliwość dotarcia do każdego. 
W pewnym sensie jest to więc próba realizacji utopii 
„sztuki dla wszystkich”. Cztery lata temu młodzi 
wrocławscy artyści wyszli z cienia bezpiecznych galerii 
i akademii. Najpierw badali rubieże miasta, oswajając się 
z nieartystycznymi przestrzeniami pustostanów. Dwa 
pierwsze festiwale Galeria Sputnik zorganizowała 
w opuszczonych, mocno zdewastowanych budynkach po 
Armii Radzieckiej, a trzeci odbył się w nieczynnym Browarze 
Mieszczańskim. Tym razem przypuszczono atak na jeden 
z centralnych obiektów miasta, Dworzec Główny PKP.

„Demokratyczne” nastawienie organizatorów ujawnia 
się jeszcze w jednym założeniu, a mianowicie, że 
prezentowana jest sztuka młodych, ale... bez wskazywania 
przedziału wiekowego. Jest to naprawdę świetny 
pomysł; w większości konkursów dla młodych twórców 
bowiem dokładnie określa się górną granicę wiekową, 
wykluczając artystów uznanych za „niemłodych”. 
Takie arbitralne ustalenia trącą ageizmem, a także 
dyskryminacją płciową (nie uwzględnia się w nich na 
przykład takich kwestii jak ewentualny okres związany 
z urodzeniem dziecka wyłączający kobietę na pewien czas 
z aktywności twórczej). Dzięki – założonej przez 
organizatorów Survivali – demokratyzacji, obok 
studentów, w przeglądzie mogą wziąć udział również ich 
profesorowie. Festiwal dość szybko zaczął przyciągać 
również artystów spoza Wrocławia. „Survival” jest 
więc inicjatywą oddolną, równościową, jest projektem 
artystyczno-społecznym, z założenia krytycznym wobec 
otaczającej nas rzeczywistości.

Zbiorczy tytuł festiwali kieruje nas oczywiście w stronę 
sztuki przetrwania – wskazuje więc na ciężką próbę, jaką 
przechodzi sztuka. Tak, jak wyjeżdża się w teren, na obóz 
przetrwania, by przeżyć ekstremalne doświadczenia, 
nabrać krzepy i nauczyć się działania w grupie, podobnie 

Iza Kowalczyk, Edyta Zierkiewicz

Co robi sztuka na dworcu 
we Wrocławiu?
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w teren wychodzą artyści. Bo życie artystyczne nie 
rozpieszcza, tu trzeba być twardym, wiedzieć, jak się 
ustawić, ale też umieć współdziałać. 

Jednak założenia festiwalu są szersze, nie chodzi 
bowiem tylko o przetrwanie, ale o przyciągnięcie uwagi, 
zrobienie wrażenia i odniesienie sukcesu. Można uznać 
jednak, że organizatorzy i artyści wystawiający swoje 
prace z przekonaniem, otwarcie wychodzi naprzeciw 
przygodzie, gwarantującej im silne, a nawet skrajne 
emocje. Ci pierwsi niewątpliwe zmagali się z trudną materią 
administracji miasta i (początkową) nieprzychylnością 
właścicieli poszczególnych miejsc w budynku dworca, 
którzy ociągali się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 
dzierżawionych przez nich powierzchni i pomieszczeń. 
Ci drudzy doświadczali uciążliwości, wynikających 
z oporu stawianego przez zaanektowane przestrzenie, 
które na co dzień z pewnością nie są „salonami 
wystawienniczymi”, być może też walczyli sami ze sobą 
– z niepewnością, albo i lękiem przed konfrontacją 
z niegotowym poznawczo podróżnym/widzem, 
później przeżywali trudne momenty „spotkania 
bliskiego stopnia”, gdy ich prace były oglądane 
– podziwiane, bagatelizowane, albo i przeoczane, czy 
nawet niszczone... (przez odbiorców przypadkowych 
i tych, którzy przyszli na dworzec celowo, z intencją 
pouczestniczenia w „artystycznym święcie”), na koniec 
zaś z wybiórczą, pobieżną, lecz trwałą-na-zawsze dzięki 
publikacji w mediach, opinią krytyka/krytyczki. 

Festiwal podnosi też problem sztuki publicznej – sztuki, 
która ma przedrzeć się przez mur obojętności, zaciekawić 
także tych, którzy nie mają o współczesnej twórczości 
żadnego pojęcia. Budynek dworca kolejowego świetnie 
nadaje się do realizacji tych celów. To miejsce, przez 
które się przechodzi, gdzie spędza się krótszy lub dłuższy 
czas, czekając na pociąg, gdzie można spotkać każdego, 
a także natknąć się na tych najbardziej wykluczonych 
– bezdomnych, żebraków, narkomanów...

Stawiając się w sytuacji przypadkowego podróżnego, 
zaskoczonego rozgrywającymi się na dworcu (artysty-

cznymi) zdarzeniami pozornie do niego niepasującymi, 
również można mówić o swoistym przetrwaniu. Już 
samo przemieszczanie się po holu dworca wymaga 
pewnych umiejętności związanych z podejmowaniem 
lub unikaniem rozmaitych wyzwań, jak choćby: 
omĳ ania zwartego tłumu, sprawnego przeciskania się 
– często z nieporęcznym bagażem, uchylania się przed 
nacierającym spóźnialskim – tratującym wszystko, co 
stanie mu na drodze, gdy gna na peron w desperackiej 
nadziei, że zdąży wsiąść do odjeżdżającego pociągu, 
wspierania groszem „prawdziwie biednych” lub 
umykania przed „zachłannymi mackami” ludzi „na etatach 
żebraków” itd. Wszystko to niewątpliwie wymaga 
refl eksu, szerokiego oglądu sytuacji z jednej strony, 
a z drugiej – zawężania perspektywy i determinacji w 
dążeniu do celu, podejmowania błyskawicznych decyzji, 
ale i niemyślenia – na dworcu za dużo jest bodźców, 
podniet, drażniących impulsów, za dużo hałasu, 
obcych zapachów, zbliżeń fi zycznych, nadobecności 
niedomytych ciał. Wprowadzona na dworzec sztuka 
spotęgowała uprzykrzenie, i tak niełatwego, losu 
podróżnego – co prawda relegowała wielu stałych 
bywalców (ludzi bezdomnych), ale za to przywiodła całe 
stada dziwnych osobników, przemieszczających się tam 
i nazad, zbĳ ających się w gęsty tłum, rozprawiających 
o wirtualnych wyprawach (w świat sztuki) i tak 
dalej. Niepokojące były poszczególne eksponaty 
– porzucone (jak ozdobnie zawinięte prezenty, leżące 
na podłodze w różnych miejscach głównego holu, 
jednocześnie niewinne i potencjalnie niebezpieczne 
– autorstwa Agnieszki Kajper). Ktoś odważył się 
rozwinąć którąś z tych paczuszek – okazało się, że 
w środku były kwiatki, ale równie dobrze mogła być 
przecież bomba), rozsypane (jak mandala Izy Chamczyk 
z kolorowego piasku i kwiatowych płatków usypana 
obok jednej z kas biletowych), tarasujące przejście (jak 
„domowy kącik” Tomka Opanii: fotel i stolik z leżącą na 
nim książką, które wraz z dywanem zajmował sporo 
miejsca przy bocznym wejściu do holu dworca). 

Ta sztuka ma być uciążliwa, ma przeszkadzać, a nawet 
denerwować. Bylebyśmy nie pozostali wobec niej 
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obojętni – obojętność rani bardziej od nienawiści. 
Chodzi bowiem o jawną/ostrą prowokację, radykalne 
uderzenie, o „maksymalną konfrontację z widzem”. 
Organizatorzy czują „autentyczną potrzebę nawiązania 
dialogu z widzem” – będzie to jednak dialog specyfi czny. 
Postawa konfrontacji przyjęta przez jednego interlokutora 
nie sprzyja otwarciu się na jego stanowisko ze strony 
drugiego. Konfrontacja jest jednak skuteczną strategią, 
jeśli chodzi o „dialog publiczny” – trudno jej bowiem 
uniknąć, jest przecież wyraźnie zaadresowana do 
określonego odbiorcy/rozmówcy. Oczywiście w przy-
padku bezpośredniego starcia nie brakuje silnych 
emocji, trzeba też uwzględnić ewentualne straty, może 
nawet porażkę.

W tej sytuacji sztuka, poniekąd, staje się bezbronna 
i narażona na ataki, również na przypadkowe i złośliwe 
komentarze zniecierpliwionych pasażerów, podatna na 
splugawienie i zniszczenie. Ale przecież to lepsze niż 
brak zainteresowania! Podróżni zaś nie mogą uniknąć 
z nią kontaktu, jeśli muszą być na dworcu, a tutaj 
wszędzie odbywają się działania artystyczne, eksponaty 
rozłożone / ponaklejane są w różnych zaskakujących 
miejscach. 

Przypadkowi podróżni w sytuację artystyczną wpadali 
z zaskoczenia – rzeczywiście byli z nią maksymalnie 
konfrontowani. Trudno dokładnie stwierdzić, co myśleli, 
czy im się to podobało, czy raczej przeszkadzało 
i denerwowało ich. Pierwsze, spontaniczne reakcje 
były najżywiej wyrażane. Ludzie z zaciekawieniem 
przystawali i dopytywali, o co tu chodzi, oglądali, 
podejmowali – zaaranżowaną przez organizatorów 
wystawy – „podróż”, z pewną taką nieśmiałością 
dotykali prac (gdy ktoś wreszcie pierwszy się odważył), 
a nawet kupowali to, co było na sprzedaż (np. maskotki-
wirusy i maskotki-bakterie).

Pracą dotyczącą bezpośrednio problemu konfrontacji 
oraz spotkań z innymi była instalacja Anny Szczepańskiej. 
W pleksiglasowym, przezroczystym prostopadłościanie 
(rozmiarów ok. 4 m długości, 2 m wysokości, 1 m 

szerokości) umieszczone były w otworach gumowe 
rękawice, w które można było włożyć ręce i przywitać 
się z osobami stojącymi na przeciwko. Kiedy przyjechało 
się na „Survival” spoza Wrocławia, była to pierwsza 
rzecz, jaką można było zobaczyć – została ona bowiem 
umieszczona w przejściu pomiędzy wyjściem z peronów 
a głównym holem dworca. Ta praca mówiła o spotkaniach 
z innymi, ale też o strachu przed nimi. Czyżbyśmy aż tak 
bardzo się ich bali, że musimy – podczas powitalnego 
uścisku – zakładać gumowe rękawice? Przyjemnie 
zaskakującym był widok obcych sobie ludzie, którzy 
– za pośrednictwem „urządzenia” – próbowali 
podawać sobie dłonie, witać się ze sobą. Bez kłopotów 
wchodzili w tę sytuację, jak w „zabawę integracyjną”. 
A więc to, co dzieliło (pleksiglasowa szyba, gumowe 
rękawice) – przekształcone w formę sztuki zaczynało 
łączyć. Urządzenie jednak już w najbliższych dniach 
znikło z przejścia. Prawdopodobnie zostało zniszczone 
(w ferworze zabawy w powitania?). Kruchość tej 
konstrukcji kojarzyć się może z właściwie nieobecną 
w polskiej rzeczywistości społecznej delikatną tkanką 
przyjaznych rytuałów codziennych: niezobowiązujących 
uśmiechów, miłych słów bez większego znaczenia, 
rozmów o pogodzie, kurtuazyjnych zagajeń osób 
przypadkowo spotkanych w pociągu, tramwaju, na 
peronie. 

Miejsca publiczne takie jak dworce potrzebują 
rewitalizacji, a sztuka jest na to najlepszym sposobem. 
Podczas wernisażu, który miał miejsce 12 maja, 
kilkakrotnie natknęłyśmy się na przypadkowe osoby 
przyglądające się artystycznym akcjom, pytające: „co 
to takiego?”, z zaciekawieniem szukające kolejnych 
miejsc prezentacji. Odnieść można było wrażenie, 
że sztuka wdarła się w obce dla niej przestrzenie, 
naznaczone smutnym oczekiwaniem lub nerwowym 
pośpiechem. Dworzec kolejowy, zapyziały, brudny, 
miejscami śmierdzący, jest jednym z ostatnich miejsc, 
które kojarzą się z przybytkami (świątyniami?) sztuki. To 
zderzenie chwilami było obezwładniające i to nie tylko 
z powodu pozornej nieprzystawalności do siebie obu 
przestrzeni, ale raczej kontekstu, który nieoczekiwanie 



16

się pojawiał i umożliwiał przewrotne wyeksponowanie 
prac, które w galerii nie miałyby właśnie zyskanej w ten 
sposób siły rażenia. 

Na „Survivalu” sztuka rozgościła się w różnych miejscach 
wrocławskiego dworca – w holu głównym i przejściach 
na perony, w samym wejściu oraz wokół niego, a także 
w rozlicznych zakamarkach – piwnicach oraz wielkich 
nieużywanych salach o neogotyckich kształtach 
(właściwie lepiej byłoby powiedzieć – w komnatach). 
Dzięki wymuszonej przez rozmieszczenie prac podróży 
przez dworzec, na nowo można było odkryć ten niezwykły 
budynek zaprojektowany w stylu odnoszącym się do 
angielskiego gotyku Tudorów, dotrzeć do jego tajemnic, 
odczuć jego niezwykłą aurę. Dworzec stał się zamkiem 
wyobraźni, miejscem magicznym, co z zewnątrz 
podkreślała widoczna z daleka bajkowa instalacja 
z balonów umieszczona nad frontowym wejściem – praca 
Moniki Koniecznej oraz kryjące się w tych niezwykłych 
wnętrzach (komnatach, piwnicach) prace, które zdawały 
się przeprowadzać nas, jak Alicję z Krainy Czarów, na 
drugą stronę lustra. Warto wspomnieć drzewo Kaliny 
Wińskiej skonstruowane z pojemników na kroplówki, 
gdzie w każdym z nich umieszczona była żaróweczka 
oraz fotografi e. Ta praca eksponowana była w zupełnie 
czarnym pomieszczeniu, do którego wchodziło się jak 
do wielkiego aparatu tlenowego, przypominała drzewo 
żałobne, ale też drzewo pamięci. Drzewo życia i choroby, 
która „stanowi jego ciemną część”. Równie poetycka 
była praca Renaty Szułczyńskiej z poduszkami, na 
których odbite były fotografi e oczu. Całość wydawała 
się na nas spoglądać. Niezwykła była też eksponowana 
w jednej z komnat praca Dagmary Hoduń, składająca 
się z karuzeli i umieszczonego na podłodze spiralnego 
napisu. Ta praca odnosiła się do problemu śmierci, 
wieczności, ale też kazała pytać, kim jesteśmy wobec 
kosmosu. 

Nastrój odrealnienia budynku dworca potęgowały 
odbywające się w dniu wernisażu akcje. W akcji 
Justyny Adamczyk wzięło udział 70 ubranych na biało 
dziewczyn. Przychodziły one na sam środek dworca 

rzędami, a kiedy były już wszystkie – uklękły i pochyliły 
głowy. Występujące w pracy dziewczyny wyłączyły się 
ze wszystkiego, co działo się wokół (mimo, że happening 
odbywał się w samym centrum dworca). Na samym 
końcu z tego tłumu dziewczyn wyszła autorka, podeszła 
do pierwszego szeregu. Wtedy jedna z uczestniczek 
wstała i z całej siły spoliczkowała artystkę. W ten 
sposób praca zwróciła się przeciwko swojej twórczyni. 
Po „buncie” dziewczyny rozeszły się, każda w swoją 
stronę, jakby w poszukiwaniu własnych sposobów 
samorealizacji. Ta akcja miała w sobie coś z klimatu 
fi lmów science-fi ction, takich jak np. „Gattaca”. Tuż 
obok, w głównej hali dworca na powieszonych wysoko 
huśtawkach, bujały się cztery dziewczyny w białych 
sukienkach (Katarzyna Goleń, Karina Marusińska, 
Agnieszka Rzeźniak i Natalia Rzeźniak), przypatrując 
się z góry całej sytuacji, podróżnym, widzom. Mogły 
kontrolować wszystko, co się tu działo, choć nie mogły 
w tym uczestniczyć. One wydawały się najbardziej 
nieprzystające do budynku dworca, a jednocześnie 
świetnie się w nim odnalazły. Ta akcje z kolei miała 
w sobie coś z bajki czy też baśni, a klimat mógł kojarzyć 
się z nastrojem fi lmu Petera Weira „Piknik pod wiszącą 
skałą”.  

Dworzec stracił swą jednoznaczność. Na przeciwko 
tablicy z rozkładem jazdy zawieszony został (jakby 
lecący w jej stronę) biały samolot Michała Bieńka. 
Ta praca mogła zaskakiwać (czy to dworzec kolejowy 
czy może lotnisko?), wystraszać (atak terrorystyczny 
z powietrza?), zaciekawiać (kolejna nieoczekiwana 
reklama – tylko jakiego produktu?). Dziób tego, 
sporych rozmiarów, modelu celuje w główną tablicę 
z aktualizowanymi mechanicznie informacji o przyjazdach 
i odjazdach pociągów. Artysta podjął problem pozoru 
podróży (lub pozornej podróży) i strachu przed nią. 
Kilkadziesiąt lat temu Erica Jong strach przed zdobyciem 
autonomii, niezależnym życiem kobiet określiła właśnie 
mianem „strachu przed lataniem”. Chodzi więc i o 
podróż wewnętrzną (w poszukiwaniu siebie) i podróż 
fantasmagoryczną (odbywaną w naszej wyobraźni) i tę 
realną (której istota zawiera się w budynku dworca). 
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Sztuka przecież zwykle zabiera nas w podróż – często 
podróż gotycką, mroczną, do zakamarków naszej 
świadomości. Tym, co łączy się z pociągiem do 
sztuki jest „pociąg do podróży”, jak głosiły napisy 
umieszczone na żółto-czarnych taśmach umieszczonych 
na chodnikach przy wejściach na dworzec oraz na 
perony (grupy KnockOutDesing, czyli Magdy Juszczak, 
Doroty Kabały i Maji Ober). Wyruszanie w podróż to 
– mimo wszystko – metafora. Choć jesteśmy na dworcu 
kolejowym, skąd odchodzą podciągi w różne strony 
świata, to organizatorzy i artyści nie zachęcają nas, 
byśmy wsiadły do „byle jakiego pociągu”. Ich słowa 
są raczej deklaracją własnych przekonań: pociąga ich 
sztuka, podróżowanie na niby do tej „krainy”. Nasza 
podróż ogranicza się bowiem jedynie do obszaru dworca 
kolejowego we Wrocławiu. Co więcej, taśma grupy 
KnockOutDesing wyraźnie zaznacza rejony, w których 
wolno nam się poruszać – czarno-żółtą taśmą oklejone 
są podłogi dworca. W ten sposób wyodrębnia się 
(i umownie zamyka) rejon eksploracji – taśmy kojarzą 
się z obejmowaniem kontroli nad danym obszarem 
(jak np. podczas akcji straży pożarnej czy policji, gdy 
odgradza się przypadkowych gapiów od potencjalnego 
zagrożenia), a więc z ustanawianiem tymczasowego 
porządku (budynek dworca i jego okolice został „przejęty” 
i niejako przeorganizowany przez artystów, co z całą 
mocą oznajmiane jest poprzez dworcowe megafony, 
chociaż teraz w miejsce komunikatów typu: „Proszę się 
rozejść” rozbrzmiewają mini-wykłady o sztuce Judyty 
Bernaś czy przypomnienia o „Survivalu”). 

Część eksponatów prezentowanych we Wrocławiu 
osadzona była bardzo mocno w polskich realiach. 
W pracy Izy Marszałek wykonany na drutach biało-
czerwony szalik pruje się i zamienia w moherowe 
berety. „Polska to my” – będą mogły bezsłownie 
deklarować ich nosicielki. Jednocześnie to przerabianie 
szalika, kolorami przypominającego naszą flagę 
narodową, na niedzisiejsze nakrycia głowy sugeruje 
uwstecznianie się polskiego narodu, ale i manifestację 
grupowej przynależności (a więc i poniekąd rezygnację 
z indywidualności), odejście od neutralnego wyznaniowo 

państwa do dumnego ze swej nieprzejednanej moralnie 
postawy homogenicznego narodu. W tej samej sali pałac 
prezydencki spotyka się z pałacem biskupim, a lokalne 
miody pitne podziwiają wino importowe („Monsignore” 
księdza Jankowskiego) w pracy Krzysztofa Wałaszka. 
Pojawiają się więc bezpośrednie odwołania do sytuacji 
politycznej, która coraz bardziej przygnębia i wydaje 
się coraz trudniejsza do przetrwania. Pojęcie „Survival” 
odnieść można przecież także do sytuacji politycznej 
obecnie w Polsce. Mówiła o tym również praca Pawła 
Jarodzkiego. Artysta na posadzce przy wejściu do 
dworca umieścił napis: „Klaskaniem mając obrzękłe 
prawice, znudzony pieśnią lud woła o czyny”. Jest to 
cytat, zarazem tytuł wiersza Cypriana Kamila Norwida. 
Wymowa tego cytatu jest gorzka, wiersz mówi o pustce 
i niezrozumieniu, o ciężkiej roli poety (artysty) w czasach 
marnych... Cytat ten został tu użyty jako metafora 
sytuacji politycznej w dzisiejszej Polsce. Czy nazwanie 
tego stanu – choćby słowami zapożyczonymi z wieszcza 
– jest jednak w stanie wstrząsnąć lub wzburzyć 
pasażerów wchodzących do budynku dworca? 

Jednak polski kontekst to również kontekst biedy, 
bezrobocia i braku perspektyw na przyszłość. Na te 
problemy wskazywała akcja Michała Skoczka, który 
siedział w głównym holu dworca z kartką: „Jestem 
młody, zdolny, nawet inteligentny. Mam wyższe 
wykształcenie. Jeszcze nie udało mi się wyjechać 
z Polski. Proszę o wsparcie. Dziękuję”. Artysta dosłownie 
odczytał tytuł wystawy i postanowił przemieszkać na 
tydzień jako kloszard na dworcu, a więc przetrwać w 
ekstremalnie trudnych warunkach. Zaczęło się dość 
niewinnie i spokojnie, gdy tłum oglądających wystawę 
z zaciekawieniem, a pewnie i ze współczuciem mĳ ał 
siedzącego na ziemi i czytającego(?) książkę „chłopca”, 
żebrzącego o jałmużnę. Artysta założył sobie, że spędzi 
na dworcu tydzień, że będzie tam spać, myć się i żyć 
z tego, co wyżebra. Gdy tłum nasycony i zmęczony 
sztuką rozrzedził się, rozszedł do swoich pieleszy, 
artysta przestał być okazem wystawienniczym – jego 
status zmienił się na „tymczasowego podnajemcę” 
skrawka podłogi, jakich wielu na dworcu. Trudno 
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zrozumieć, jak można zadać sobie coś takiego i nie 
chodzi tylko o makabryczność samego miejsca, o dziwne 
towarzystwo, o przykre zapachy, o wszechpanujący 
brud, o niewygodę twardej podłogi czy plastikowych 
siedzisk, o brak prywatności, ale o koszmarny nadmiar 
czasu (ileż godzin do zabicia?), brak perspektyw, brak 
celu i skazanie na zawieszenie. Michał szybko został 
„zaakceptowany” przez innych – używając określenia 
Baumana – „ludzi-śmieci”, a nawet zauważony przez 
lokalnego pedofi la, którego na szczęście odstraszyli 
kręcący się po dworcu policjanci. Artysta nie przetrwał 
jednak tygodnia, był na dworcu od piątku do środy – 
a więc i tak nieprawdopodobnie długo. W tym czasie 
szwendał się dworcu i okolicach (pewnie nieźle zna już 
topografi ę całego obszaru), dostawał różne propozycje 
seksualne, ale sypiał gdzieś na bocznych torach, z dala 
od natrętnych podrywaczy i podrywaczek. Marazm 
i poczucie egzystencjalnego udręczenia kazały mu 
przerwać doświadczenie.

Na nieco podobny pomysł wpadł Jerzy Kosałka, 
człowiek skądinąd uroczy i zabawny. Chciał przeprowa-
dzić działanie „integrujące” los artysty z „życiem na 
przemiał”, akcję pozbawioną wymiaru pragmatycznego z 
zarobkowaniem poprzez żebranie. Cały pomysł polegał na 
tym, że artysta siedziałby pod ścianą i czytał czasopismo 
„Art & Business”, a obok leżałaby zaprojektowana przez 
niego łapa, która drgając „prosiłaby” o datki. Chodziło 
mu o pewną zabawę – choćby korespondującą z tytułem 
czytanego pisma i hybrydy sztuko-pracy: żebrzącego 
artysty, który nie tyle zarobkuje, co robi sztukę. Kosałka 
w dniu wernisażu przyszedł na upatrzone wcześniej 
miejsce, przy głównym trakcie komunikacyjnym dworca, 
w którym zawsze panuje spory ruch. Przyszykował się 
do zaplanowanego działania, rozkładając potrzebne 
atrybuty i właściwe był gotowy rozpocząć akcję. 
Ale nagle tłum się rozrzedził i artysta zobaczył przed 
sobą niepełnosprawnego, który siedząc na wózku, 
niemiłosiernie powyginanymi, trzęsącymi się dłońmi 
wyszywał jakieś makatki, które sprzedaje, by uczciwie 
zarabiać, a nie żebrać. Nagle zamierzenie artysty nabrało 
wielu dodatkowych znaczeń, których nie przewidział. 

Chociaż Kosałka nie miał podstępnych zamiarów 
wykpienia kogokolwiek – niepełnosprawnych, żebraków, 
czy nawet naciągaczy, jego praca została zdefi niowania 
przez kontekst – poza nim i jego intencjami. I to te 
nowe znaczenia byłyby prawdopodobnie podstawą 
do interpretowania znaczenia jego akcji. Złośliwi 
mogliby zarzucić mu drwinę z niepełnosprawnych, 
jak to przytrafi ło się Kazimierze Szczuce, gdy podczas 
występu u Kuby Wojewódzkiego zażartowała z pewnej 
spikerki pewnego radia. Artysta nie zgodził się na te 
sensy i intencje, które niechybnie zostałyby przypisane 
jego działaniu, więc z niego zrezygnował. Niemniej jego 
praca „żyła”, różni ludzie próbowali go zlokalizować i 
zobaczyć, co przygotował. Chyba nikomu się to nie 
udało, ale wszyscy mówili o jego słynnej, wielkiej 
„łapie”.

O „ludziach na przemiał” mówiła też praca Macieja 
Panasa umieszczona nad schodami prowadzącymi na 
jeden z peronów. Na dwóch hamakach umieszczono 
atrapy postaci ludzkich. Właściwie widać jedynie 
ich fragmenty: nogę, rękę, twarz, które „toną” 
w konsumpcyjnych śmieciach (puszkach, kartonach, 
gazetach itp.) Hamaki przywodzą na myśl znudzonych 
turystów leniących się w słońcu, dla których życiowym 
dylematem jest wybór olejku do opalania. Na peronie 
dworca nadbierają innego znaczenia: kojarzą się 
z brakiem prywatności, bezdomnością, życiem na 
wysypisku, byciem ludzkim odpadkiem. Bezdomność 
została już przez nas oswojona, zneutralizowana – 
niewiele osób przystaje nad żebrakami, raczej udajemy, 
że ich nie widzimy, odpędzamy ich, brzydzimy się nimi 
i nie w pełni świadomie obarczamy winą za sytuację, 
w jakiej się znaleźli. Te dwa hamaki wypełnione 
śmieciami są jak pomnik „ofiar bezdomności”, ale 
i pomnik „przyjemnej gnuśności”. Żyjemy przygniecieni 
kulturą konsumpcyjną – komunikuje nam praca Panasa, 
ale w sumie ta kultura jest całkiem wygodna (usypia 
nas jak bujający się hamak).

Z tą instalacją korespondowała umieszczona przy 
następnym wejściu na peron praca Danieli Tagowskiej. 
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W drewnianej kołysce umieszczone było lustro, 
w którym widz mógł zobaczyć siebie oraz odczytać 
napis: „Wejdź w życie”, przy samym wejściu na peron 
widniał zaś napis: „Podejmĳ  kroki”. Czyżby autorka 
sugerowała, że nie żyjemy naprawdę? Ta praca miała też 
wymiar płciowy: kołyska jest atrybutem stereotypowo 
pojmowanej kobiecości, a hasło „wejdź w życie” 
odbĳ ające się w dnie kołyski odebrane zostać może jako 
perswazja dokonania „wyboru” – spełnienia naturalnego/
i/narodowego obowiązku, o którym – w tonie klęski 
i rozpaczy – rozpisywały się publicystyczne tygodniki 
i alarmowały inne media. Jednocześnie to samo hasło 
brzmiało jak zachęta do rozpoczęcia gry (wirtualnej).

W naszej kulturze wszystko podlega regułom 
konsumpcji, również sztuka, przeżycia, emocje, a 
nawet strach (patrz: obozy „survivalowe”). Na sprzedaż 
wystawia się wszystko, nawet terroryzm i choroby. 
Na festiwalu „Survival” swe odzwierciedlenie znalazła 
medialna panika przed terroryzmem oraz ptasią grypą. 
Artyści wydobywają absurdalność tych panik. W 
mediach niedawno jeszcze trwała „promocja” ptasiej 
grypy, a na dworcu w promocji mogliśmy zakupić 
pluszowe wirusy i bakterie: HIV, rzeżączkę, czarną 
ospę i, oczywiście, także ptasią grypę itp. – w akcji 
grupy Bakcyl: Michaliny Kosteckiej i Marii Kiniorskiej. 
Artystki – w centralnym miejscu holu, gdzie zwykle 
działają punkty informacyjne (np. o miejscach 

noclegowych przy okazji jakichś imprez) – ustawiły 
kramik z kilkunastoma skrzynkami, w których zamiast 
warzyw i owoców znajdowały się bakterie-maskotki. 
Artystki świetnie wczuły się w sytuację: zachęcały, 
namawiały, dawały upusty, nakręcały marketing 
– naprawdę trudno było się im oprzeć. Wścieklizna 
„poszła jak świeże bułeczki”. „Choroby w promocji” i 
„komercyjne paniki”, co jakiś czas wstrząsające mediami 
,wypełniają prasę kobiecą czy telewizyjne wiadomości. 
Jednak tu nie chodzi o oswajanie czytelniczek/widzów 
z zagrożeniem, ani o tworzenie atmosfery tolerancji dla 
osób chorych – choroby i epidemie stają się pożywką 
(chorych?) mediów, są odrealnione i mogą zostać łatwo 
przyswojone/skonsumowane. Artystki swoim działaniem 
pokazały absurdalność tych medialnych praktyk.

Artyści na „Survivalu” proponują wiele różnych 
sposobów przeżycia: przetrwania sztuki, przeżycia 
w coraz bardziej absurdalnych warunkach polskiej 
rzeczywistości oraz w dżungli systemu konsumpcyjnego. 
Ukazują, że przetrwanie uzależnione jest tylko od naszego 
wewnętrznego nastawienia. Przetrwamy, jeśli tego 
chcemy – mówią artyści. Bo czyż sztuka mogłaby nie 
przetrwać?

„Końca sztuki, końca nigdy nie ustającej woli tworzenia 
nie będzie dopóty, dopóki ludzie będą w ogóle kształtować 
swoje życie” – pisał Hans Georg Gadamer, który niegdyś 
musiał także błąkać się po tym dworcu...

Iza Kowalczyk, Edyta Zierkiewicz
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Bartek Adamczak

Justyna Adamczyk 

Tiago Almeida / Paulo Azevedo 

Piotr Asfeld 

Judyta Bernaś 

Michał Bieniek 

Marcin Boni 

Izabela Chamczyk 

Krzysztof Cieślik 

COMPETITION GROUP

Marcin Czub / Kacper Kuźnicki

Dwaesha

Dagmara Hoduń 

Marek Jakuszewski 

Paweł Jarodzki 

Agnieszka Kajper 

Małgorzata Kazimierczak 

Katarzyna Kmita-Pukocz 

KNOCKOUTDESIGNE 

Monika Konieczna 

Jerzy Kosałka 

Michalina Kostecka / Maria Kiniorska 

ŁUHUU!

Monika Marek / Aleksandra Kuczara 

Anka Marszał  / Andres Garcia 

Mendoza

Iza Marszałek 

Patrycja Mastej 

Kamil Moskowczenko 

Tomasz Opania 

Maciej Panas 

Wojciech Pukocz 

Jarosław Smolak / Maciej Stanecki

Dominika Sobolewska 

Anna Szczepańska 

Renata Szułczyńska 

Krzysztof Skarbek 

Michał Skoczek 

Daniela Tagowska 

Jennifer Tischer 

Truth

Krzysztof Wałaszek 

Kalina Wińska 

Tekla Woźniak 

Małgorzata Zborowska 

Maria Zuba 
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Terroryzm  Znak powstały z połączenia symbolu wózka dziecięcego używanego w pojazdach komunikacji miejskiej oraz znaku 
ostrzegającego o niebezpieczeństwie wybuchu. Niespodziewane, mocne połączenie budzi niepokój; kolor oraz gabaryty zapewniają 
nowemu piktogramowi niemal niezauważalne „wpisanie się” w otoczenie. Zarysowany zostaje problem terroryzmu, dotykający 
człowieka mobilnego w XXI wieku – problem, obok którego przechodzimy obojętnie. 

Bartek Adamczak 
Terroryzm
interwencja
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Justyna Adamczyk 
Ja - forma
performance

Ja - forma  W akcji wzięło udział 70 ubranych na biało dziewczyn. Przychodziły one na sam środek dworca rzędami,
a kiedy były już wszystkie - uklękły i pochyliły głowy; poddały się w ten sposób czystej artystycznej formie, wyłączyły się ze wszystkiego, 
co działo się wokół. Na samym końcu z tłumu dziewczyn wyszła autorka, podeszła do pierwszego szeregu, pozwalając wstać jednej 
z uczestniczek. Ta wstała i z całej siły spoliczkowała artystkę. W ten sposób praca zwróciła się przeciwko swojej twórczyni. Ukazała 
zarazem możliwość ucieczki z sytuacji, która ogranicza i krępuje. Metaforycznie pokazała możliwość zwrócenia się przeciwko 
sztywnym, ujednolicającym wzorcom kobiecości. Po “buncie” dziewczyny rozeszły się, każda w swoją stronę, jakby w poszukiwaniu 
swoich własnych sposobów samorealizacji.  (za: Iza Kowalczyk)
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Borderline   Istnieje pewna grupa symboli, które w istotny sposób wpływają na regulację stosunków społecznych. Wśród tych 
symboli odnajdujemy zarówno „system demokratyczny”, jak i szerzej, umowne „maniery”, społeczna „etykietę”. Stworzono je dla 
podtrzymania dystansu pomiędzy jednostką i instytucją – by „trzymać głupców na dystans”.  

Tiago Almeida,  Paulo Azevedo
Borderline
instalacja
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Gra w zabĳ anego   Generał Colin Powell: „...o tym, że Stany Zjednoczone mają tylu przyjaciół w regionie Pacyfi ku przesądził 
nasz system wartości, nasza potęga gospodarcza i nasz altruizm”. Garry Wills: „Chwytając za broń w obłąkanym napadzie 
dobroczynności, możemy dosłownie z̀abić dobrocią’. Inne narody powinny mieć się szczególnie na baczności właśnie wtedy, kiedy 
Ameryka jest w najbardziej altruistycznym nastroju”.

Piotr Asfeld 
Gra w zabĳ anego
bilboard
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Judyta Bernaś
Waloryzacja artystyczna
komunikat dźwiękowy - interwencja

„Waloryzacja artystyczna” 

1. etap
ulotki z informacją o akcji (dany dzień, dana godzina – hol główny Dworca PKP we Wrocławiu) rozdawane na miejscu (Dworzec), na 
mieście (Rynek), przez taksówkarzy, rozsyłane przez internet;
2. etap
danego dnia o danej godzinie (otwarcie IV edycji SURVIVALU, 12.05.2006, godz. 18.30)  z głośnika wydobywa się komunikat...

„Uwaga! Bardzo ważny komunikat dla wszystkich osób zgromadzonych w głównym holu Dworca PKP! Serdecznie dziękuję Państwu za 
tak liczne przybycie i poświęcony nam czas (....) Sztuka istnieje, ponieważ istnieje instytucja świata artystycznego, istnieją instytucje 
kwalifi kujące, których właściciele oddzielają, co ma być dziełem sztuki, a co nie. Decydują ludzie, a nie kryteria rzeczowe danego 
obiektu. W czasach, w których wszystko może zdobyć walory artystyczności, decydują walory nierzeczowe, niemerytoryczne. M. 
in. efekt prestiżu, czyli trwałe przypisanie danemu podmiotowi społecznemu określonej cechy (etykiety). Instytucje kwalifi kacyjne 
decydują o tym, iż ktoś, kto raz zdobył status artysty, już nim zostaje do końca życia a jego wytwory są nazywane dziełami sztuki. Ale 
aby obiekt uzyskał statusu artystyczności musi przejść proces waloryzacji artystycznej. Instytucja kwalifi kująca musi podjąć decyzję 
o nadaniu danemu obiektowi statusu kandydata do upowszechnienia.(...) Przedstawicielami instytucji są właściciele galerii, domów 
aukcyjnych, przedstawiciele masmediów, itd. “Kandydat do upowszechnienia” to status przyznawany przez owych przedstawicieli 
danemu obiektowi. Efektem jest prezentacja obiektu w określonym kontekście kulturowym (w muzeum, galerii, telewizji, publikacji 
prasowej, itp.) w celu jego upowszechnienia. Upowszechnienie obiektu dokonuje się w wyniku percepcji odbiorców. Aby proces 
waloryzacji artystycznej dokonał się, potrzebny jest potoczny odbiorca, który dysponuje określonym poziomem kompetencji kulturowej. 
(...) Upowszechnienie dokonuje się w momencie gdy do galerii przyjdą odbiorcy. I tak powstaje dzieło sztuki. Nasuwa się pytanie: czy 
to sam artysta tworzy sztukę ? Czy to czasem nie publiczność, skoro jej obecność nadaje status dzieła sztuki?

Przykład: Właśnie teraz uczestniczyli Państwo w procesie pozyskiwania statusu artystyczności i nadania statusu dzieła sztuki. A 
według założeń tego projektu, przychodząc tutaj na dworzec PKP o określonej godzinie, poniekąd sami z potocznego odbiorcy staliście 
się dziełem sztuki.”

Gratuluję, Judyta Bernaś



27

Punkt: (nie) możliwość podróży   Samolot to reprezentacja strachu przed podróżą (odkryciem, przejściem, przemianą). 
Dworzec, jego plan, architektura, otwarty charakter publicznej przestrzeni wyznaczają kierunki. Przemieszczanie się dziś, mobilność, 
to łatwość, to natychmiastowa zmiana, to przystosowanie. Czyli w istocie bezruch. Pozór zmiany (jako „nie-odkrycie”). Punkt 
(nieporuszony). Powierzchowność. (Nie)możliwość podróży.

Michał Bieniek
Punkt: (nie) możliwość podróży
instalacja
Zrealizowano przy pomocy fi nansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Pętla czasu   To fi lm wideo zrealizowany w Londynie. Pokazuje on sytuację, która zachodzi na jednym z rond ulicznych. Kamera, 
postawiona na środku ronda, kręci się dookoła, rejestrując ruch uliczny. Po pewnym czasie – w obrębie tego samego ruchu w kadrze – 
zauważamy, że zmienia się biegunowo czas wydarzeń. Film ten odwołuje się do problematyki czasu, bytu i braku kolejności w logicznym, 
zdawałoby się, ciągu sytuacji. Pokazuje dwa biegunowo różne wymiary, stawiając pytanie o to, który z nich jest prawdziwy.

Marcin Boni
Pętla czasu
instalacja wideo
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Mandala   Mandala, która po usypaniu zostaje unicestwiona (rozsypana), doskonale kwituje ludzkie życie – pracujemy, poświęcamy 
czemuś cenny czas swojego życia, a efekt naszego wysiłku i tak, prędzej czy później, nieodwołalnie, zniknie, „rozsypie się” – przecież 
nic nie trwa wiecznie. Może właśnie ta świadomość mĳ ającej chwili, nietrwałości rozdmuchanej, rozniesionej, unicestwionej mandali 
jest jedyną prawdą i jedyną wiecznością – PRZETRWANIEM?

Izabela Chamczyk
Mandala
instalacja
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Gra w zamkniętej przestrzeni Projekt ma na celu usytuowanie potencjalnego gracza wewnątrz czteropoziomowej, 
przestrzennej gry, skonfrontowanie go z zabawą o abstrakcyjnym charakterze. Zamysłem autora jest wywołanie symulacji gry w 
umyśle widza, pobudzenie jego wyobraźni.

Krzysztof Cieślik (Qido)
Gra w zamkniętej przestrzeni
instalacja

Podziękowania dla Tomekfi kcja (fot.) 
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Competition   To nie jest kolejna promocja, chociaż są i ładne dziewczyny, a szybko jest jak na teledysku. Nie jesteśmy wojujące, 
ale przyciągające. Daj się zwieść...

Competition – (ang.): współzawodnictwo, konkurencja.
Fitness – (ang.): dynamiczny stan (system) poszukiwań dobrego samopoczucia z punktu widzenia psychologicznego i socjologicznego, 
w połączeniu z dążeniem do osiągnięcia maksymalnej (dla jednostki) sprawności fi zycznej - poprzez różnorodne formy ruchowe 
dostosowane do możliwości, gustu, oczekiwań tej jednostki, która tym samym bierze znaczną odpowiedzialność za funkcjonalne 
doskonalenie własnego organizmu.

Dążymy do wspólnego celu jakim jest sukces! Gdyż chcemy o tym opowiedzieć wszystkim! Gdyż dążymy do sukcesu poprzez wspólny 
wysiłek. Jednak ćwiczymy tak naprawdę osobno, każda w rytm własnego oddechu. W rytm własnego oddechu. W rytm własnego 
oddechu. W rytm własnego... 

COMPETITION GROUP  Natalia Fiedorczuk  
Alicja Wesołowska / Ania Gubernat
Aneta Ptak / Natalia Mleczak
Anna Kowalak
Competition  - wideo performance
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Opowieść o ludziach  Człowiek ubrany w zwiewny chirurgiczny kitel, z plastikową maską zsuniętą na czoło zaprasza ludzi 
przebywających na dworcu na spektakl. 

Zgodę wyrażają „mieszkańcy” dworca oraz osoby czekające na odległy termin odjazdu kolejnego pociągu. Zamykamy się z nimi na 12 
minut w ciasnym pomieszczeniu wyłożonym czarną folią. Czeka tam na nas 15 krzeseł ustawionych w ciasnym kręgu, a na każdym 
plastikowa maska i kitel. Ciemność rozjaśnia świeca stojąca pośrodku. Gdy wszyscy siedzą już w kitlach, z maskami na twarzy, 
rozpoczyna się opowieść odtwarzana z płyty. Narrator wprowadza uczestników w opowieść o pasażerach jadących razem w przedziale. 
Dialogi między pasażerami obracają się wokół tematu odbicia wewnętrznego „ja” w twarzy człowieka. Podróżni stopniowo odkrywają 
w swoich twarzach kolejne szczegóły z ich życia, i, gdy sytuacja sięga zbiorowej wiwisekcji, rozlega się głos spośród zgromadzonych 
uczestników: „Nazywam się Marcin, i jestem człowiekiem.” (...) Zalega cisza. W tym miejscu zaczyna się właściwy spektakl.

Marcin Czub / Kacper Kuźnicki
Opowieść o ludziach
performance



Ekstra świeżość (performance na marginesie Przeglądu SURVIVAL4)   Nie dostrzeżone przez nikogo 
rozprowadzenie ponad dwóch litrów koncentratu zapachowego (ekologiczny odświeżacz i pochłaniacz 2w1 „zielone jabłuszko”) na 
podłodze jednego z wejść na teren dworca (trasa łącząca hol główny z peronami) oraz w okolicznych śmietnikach...

Poza dosłownym gestem „odświeżenia” dworca, próbą wpłynięcia na pamięć o nim (zapach roznoszony na obuwiu, „zapamiętywany” 
przez odzież), dość pierwotną potrzebą oznaczania terytorium, funkcja wartościującą zapachu, kontekstem histori sztuki (m.in. Andrzej 
Partum, „Smród”, Galeria Repassage, 1977) przy okazji wzmożonej (wręcz komicznie) ochrony dworca (szczególnie przy działaniu 
poza Przeglądem - brakiem legitymizacji sztuką), wyjątkowo mocno uwypuklił się aspekt ewentualnego zagrożenia terrorystycznego 
(biologiczno-chemicznego), osobistego przetestowania istniejących zabezpieczeń/możliwości ataku...

Dnia 13.05.06 o godz. 10.00 nastąpiło powtórzenie akcji - dokładnie w tym samym miejscu, z większym „rozmachem” i równie 
niezauważone przez ochronę...

Dwaesha
Ekstra świeżość 
interwencja
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Labirynt jest cyklem   Los lubi powtórzenia, warianty, symetrie. Łaska transcendencji została nam odebrana. Jak zbudować 
odmianę fi kcji, budującej przestrzeń szczególnej symulacji, gdzie materia w jej obszarze stanie się swego rodzaju testem, eksperymentem 
sprawdzającym wytrzymałość teorii fi lozofi cznych w obrębie obiektu sztuki, a może, samozwrotnie, okaże się tym samym miąższem 
materii sztuki wpisanym w obszar teorii fi lozofi cznej? (...)
Kolistość zwycięża rozwidlające się ścieżki, jakby splątany korytarz prowadził nieuchronnie do centrum labiryntu, gdzie czyha Minotaur. 
Czas determinujący zdarzenia pochłonął i unieważnił wszystkie niewykorzystane czasy potencjalne. Los lubi powtórzenia, warianty, 
symetrie, dlatego, by labirynt znów stał się cyklem....

Dagmara Hoduń
Labirynt jest cyklem
instalacja
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Orgasmos   Moja praca powstała w ścisłym związku z miejscem, w którym była prezentowana. Odbicia otoczenia w szklanych 
tafl ach wchodzą w relacje z delikatnie trawionym tekstem, tworząc zaskakującą grę znaczeń.

Marek Jakuszewski
Orgasmos
obiekty
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Próba dokonania czegoś czystego i wzniosłego  Pracę, którą wykonałem na SURVIVAL można podzielić na dwie części. 
Pierwszą było wymycie fragmentu podłogi pod podcieniami przed głównym wejściem na dworzec. Zrobiłem to razem z Anią Mituś. 
Ubraliśmy się naprawdę bardzo elegancko i na kolanach szorowaliśmy miejsce, na które wszyscy plują, rzucają niedopałki i różne jeszcze 
straszniejsze rzeczy. Jest to tradycyjne miejsce spotkań osób uzależnionych od nikotyny, alkoholu i heroiny oraz innych nieznanych mi 
substancji. Naprawdę szkoda tego miejsca i tych ludzi. Drugą częścią było umieszczenie na tym wyszorowanym fragmencie cytatu 
z Norwida, który w założeniu powinien wstrząsnąć przechodniami i przekonać ich do czynów wyższych i wznioślejszych. Niestety, 
jak zawsze, nie wszystko poszło jak należy i w cytat wkradła się literówka. Również nie zauważyłem jakiejś drastycznej zmiany w 
postępowaniu przechodniów. Dalej tam palą, plują i rozgniatają butami resztki jedzenia, próbując wyłudzić od podróżnych pieniądze na 
środki będące substytutem raju.

Paweł Jarodzki
Próba dokonania czegoś czystego i wzniosłego
performance



37

Prezenty  Prezenty  Prezenty Rozrzucone w przestrzeni Dworca Głównego, niewiadomej zawartości, misternie zapakowane prezenty to moja 
propozycja działania w przestrzeni publicznej. Prezent zwykle kojarzy się z czymś przyjemnym, wyjątkowym. Gdy jednak pozostawimy 
go bezpańsko w tak specyfi cznej przestrzeni.... Czy niewinna paczuszka nie będzie siała strachu i podejrzeń o zamach terrorystyczny? 

Agnieszka Kajper
Prezenty
akcja
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Koncepcja względności czasu – zegar współczesnego Nomada   Spędzając wiele godzin z kamerą włączoną 
non-stop na Dworcu Głównym we Wrocławiu, obserwowałam względnie upływający czas dla różnych ludzi i zjawisk. Wszystkie te 
,,indywidualne czasy’’ łączy klamra – umowna pętla czasowa, w której poruszamy się, której wszyscy ulegamy. 

Prezentacja wideo to symulacja zegara podszywającego się pod zegar dworcowy. Mój zegar próbuje dorównać i dołączyć do innych 
zegarów, lecz co chwilę płata fi gle, pokazując „inne” względne czasy i zjawiska.

Małgorzata Kazimierczak
Koncepcja względności czasu – zegar współczesnego Nomada
instalacja wideo
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Reklamówki   Reklamówki, inspirowane torbami podróżnymi, ukazując motywy związane ze wspomnieniami z dzieciństwa 
i aktualnymi wydarzeniami z pierwszych stron gazet, stanowią swoisty zapis wędrówki między czasem przeszłym i teraźniejszością. 
Zestawienie Misia Uszatka z tytułami artykułów prasowych podkreśla to, co ważne dla człowieka na różnych etapach życia.

Katarzyna Kmita – Pukocz
Reklamówki
instalacja
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Pociąg do podróży  Pociąg do podróży  Pociąg do podróży Projekt  podejmuje próbę zaznaczenia przestrzeni potencjalnego uzależnienia. Uzależnienia rozumianego jako 
nieopanowany pociąg do... poznawania, przekraczania granic zarówno geografi cznych jak i kulturowych, ograniczeń narzuconych przez 
społeczeństwo, wychowanie, przez nas samych. Wkraczając w tę strefę, przechodzimy swoiste katharsis – oczyszczenie, stajemy 
przed nowym, fascynującym światem PODRÓŻY. 

Grupa KnockOutDesign
Magda Juszczak / Dorota Kabała / Maya Ober
Pociąg do podróży
interwencja
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Ukwiały z cyklu „Ogród niemożliwy”   Balonowy ogród na dachu Dworca Głównego PKP we Wrocławiu nawiązuje do 
cyklu „Ogród niemożliwy”, który koncentruje się na poszukiwaniach w obrębie archetypicznego charakteru ogrodu – jako idei, symbolu 
marzeń i pragnień ludzkich.

Balonowe drzewa są częściowo napełnione helem, a częściowo powietrzem, przez co poruszają się w spowolnionym, jakby 
„podwodnym” tempie. Widziany z daleka egzotyczny, podniebno-podwodny ogród, staje się zapowiedzią „podróży marzeń” w świat 
odpoczynku i wytchnienia. 

Monika Konieczna
Ukwiały z cyklu „Ogród niemożliwy”
instalacja
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Mc  Jeżeli artysta idzie holem dworca i widzi neon Mc [Mcdonalda], a następnie neon WC [water closet], to natychmiast ma przymus 
zamontowania w środku trzeciego, własnego neonu, ponieważ „każdy artysta to alterglobalista”.

Cyber - żebrak
Artysta wystawił artystyczny obiekt na artystycznej imprezie, co skończyło się artystyczną porażką z powodów para-artystycznych.

Jerzy Kosałka
Mc / Cyber - żebrak
obiekt, performance
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Bakcyl   W naszej konsumpcyjnej rzeczywistości, w której ze wszystkiego (śmierć, wojna, terroryzm, nieszczęście) można 
zrobić produkt, postanowiłyśmy sprzedawać choroby. Wykorzystując utarte strategie rynkowe, chciałyśmy je obnażyć i ukazać ich 
absurdalność.

Maria Kiniorska / Michalina Kostecka
Bakcyl
performance
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Huśtanie się  Przenosimy się z jednego miejsca w drugie po to, aby wrócić do punktu wyjścia. Czynność pozornie bezcelowa 
w kontekście bezspornej celowości miejsca, jakim jest dworzec kolejowy i czynności z nim związanych. Zmiana perspektywy, 
zdystansowanie się do pośpiechu przechodniów, również do czasu. 

ŁUHUU! Karina Marusińska / Katarzyna Goleń 
Agnieszka Rzeźniak / Natalia Rzeźniak 
Huśtanie się
performance
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Budka telefoniczna   Przestrzenią naszego działania była jedna z budek telefonicznych w hali głównej Dworca. Ideą projektu było 
odwrócenie uwagi podróżnego od szaleńczego pędu, od nieustannego przemieszczania się, w którym uczestniczy na co dzień. Budka 
przyciągała wzrok nietypowym wyglądem i zachęcała do skorzystania z niej. Po wybraniu bezpłatnego numeru ze słuchawki dobiegało 
pytanie: „A jeżeli świat wokół ciebie to tylko wyobraźnia...?”. 

Monika Marek / Aleksandra Kuczara
Budka telefoniczna
obiekt
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Tunel  Temat tunelu ciągnie się za nami już od jakiegoś czasu –  można w tym tunelu odnaleźć wiele metafor, a samo przebywanie 
w nim zmusza do autorefl eksji. A więc tunel. 

Film jest zapętlonym obrazem z monitora pojazdu, który wiezie robotników w głąb budowanego właśnie tunelu szybkiej kolei. Obraz 
jest niepokojący, rozedrgany, złej jakości, co w tym wypadku nadaje specyfi czny i pożądany efekt. Obraz zmultiplikowany, rzucony na 
kilka ekranów rozpiętych pomiędzy kolumnami w dużej, ciemnej sali, wzmocniony tajemniczo brzmiącą ścieżką dźwiękową, tworzy 
swoistą matnię, w której, gdziekolwiek nie spojrzymy, natrafi amy na ten rozedrgany ruch. Powielenie ruchu w głąb tunelu na różnych 
płaszczyznach, pod różnymi kątami, tworzy niepokojące wrażenie przemieszczania się w wielu kierunkach jednocześnie. Na zewnątrz i 
w głąb, do tyłu i w przód, w lewo i w prawo. Jednocześnie. Jak to w życiu.

Anka Marszał / Andres Garcia Mendoza
Tunel
wideo instalacja
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Flaga państwowa   Robótki ręczne to zajęcie naszych mam i babć. Dziergały i tworzyły przez całe swoje życie. Zrobiony na 
drutach moherowy szalik, odnoszący się do fl agi państwowej, jest nierozerwalnie połączony z moherowymi beretami i nie wiadomo 
dokładnie, gdzie jest początek i koniec tej robótki. Czy berety powstają z nadprutego szalika, czy może jest na odwrót? W swojej pracy 
komentuję dzisiejszą rzeczywistość, stawiając zarazem pytania o to, z jakiej kultury się wywodzimy i co przekazują nam nasi rodzice 
oraz jakie są nasze wzajemne powiązania.

Izabela Marszałek
Flaga państwowa
obiekt



48

Braterstwo  Wyłonione z tłumu, ruchome połówki twarzy stymulują zabawę w tworzenie. Obcując z projektem, kontemplujemy 
nasze braterstwo i unikatowość grymasów zarazem. Mamy okazję zajrzeć głęboko w oczy obleczone gęstszą lub rzadszą pajęczyną 
zmarszczek. Wyostrzamy zmysły – pytamy o nasze oblicze.

Patrycja Mastej
Braterswo
obiekt
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Poczekaj – zawartość depozytu zostanie udostępniona za...  Co robisz, gdy czekasz i czekanie przedłuża się, myśl 
i planowanie tracą swą zwykłą atrakcyjność, a obserwacja nie daje poznania? Czy czekanie poza traconym z konieczności czasem 
przynieść może nieoczekiwaną i twórczą refl eksję?

Kamil Moskowczenko
Poczekaj – zawartość depozytu zostanie udostępniona za...
obiekt
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Podłoga  Obiekt dla jednej osoby, napełniany powietrzem. Widz, przechodzień, wchodząc na podłogę, uruchamia silnik, podłoga 
zaczyna się pompować, unosząc widza-podróżnika do góry...

Tomasz Elseve Opania
Podłoga
obiekt
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Hamaki
Od pirata: Pływałem po morzu, do dom żem powrócił. W hamaku już leżę i bym się przewrócił na drugi bok, ale nie mogę...
Od autora: Jeden z podróżnych, widząc moją instalację, powiedział: “Śmieciami nas zasypują”. Kogo miał na myśli, mówiąc “my”? 
Kto nas zasypuje?? Skąd się biorą śmieci???

Maciej Panas
Hamaki
instalacja
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Zdania gotowe     Sekwencja zdań wypowiedzianych przez kilkadziesiąt osób. To pytanie o granice indywidualności i równocześnie 
pytanie o to, czym jest zbiorowa identyfi kacja. (Teksty: Magdalena Baeker).

Poza zasięgiem   Film poruszający problem komunikowania się między ludźmi, niemożności osiągnięcia kontaktu bez względu 
na intensywność podejmowanych prób.

Wojciech Pukocz
Zdania gotowe Poza zasięgiem
wideo
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Trud pozytywnego kontaktu   Magiczne wnętrze w charakterze typowego pokoju z wersalką, telewizorem, fotelem 
stojącym na dywanie, z krajobrazem, zwierzętami leśnymi, przedstawia obraz codziennych choć zagadkowych zachowań i działań jego 
mieszkańców. Pojawiają się tu mechaniczni bohaterowie symbolizujący różne typy realizacji społecznych. Zdarzają się nietypowe, choć 
często wzruszające sposoby komunikowania się pomiędzy chodzącą, dużą lalką, małym czołgiem, robotem strzelającym kolorowymi 
ciasteczkami, konikiem przebierającym trzema nogami i lalkami pływającymi w przeźroczystym naczyniu z wodą. W końcowym akcie 
spalony czołg łagodzi wszystkie trudne zachowania, integrując mieszkańców pokoju w jedną szczęśliwą rodzinę

Krzysztof Skarbek
Trud pozytywnego kontaktu
performance
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Inskrypcja   ,,Inskrypcja” (wideo, 2005) wyryta na jednej z wrocławskich kamienic przywołuje ,,program” egzystencjalno-
artystyczny zapisany na luźnej kartce przez Wojaczka latem 1968 roku, który brzmi: ,,Być poetą: móc robić wszystko, grzebać się w 
gównach, rynsztokach, samemu być rynsztokiem, a mimo to nie tracić nic ze swego anielstwa”. 

Ogród botaniczny    Ogród botaniczny    Ogród botaniczny ,,Ogród botaniczny” (wideo, 2005) to króciutki fi lm o zachwycie, obłędzie, przerażeniu i śmierci. Akcja toczy 
się wśród zieleni drzew przeszywanych promieniami słońca i śpiewem ptaków. Punktem centralnym, obserwatorem, jest człowiek, 
który wiruje wokół własnej osi, przypominając w ten sposób podobne zabawy dzieci. Jego wzrok błądzi wśród koron drzew. 

Survival  ,,Survival”, czyli zamieszkanie na dworcu, to projekt niejednotorowy. To m.in. polityczny protest dotyczący beznadziejnej 
sytuacji młodych Polaków, którzy setkami tysięcy emigrują, a jeśli zostają, to muszą ,,żebrać” (pomoc od rodziców, śmieszne 
wynagrodzenia, wykorzystywanie przez zleceniodawców, brak zasiłku). To także wewnętrzne doświadczenie ,,bycia na dnie”, wyjścia 
z rutyny mieszczańskiej egzystencji, eksploracji, znalezienia się w trudnej sytuacji i przełamywania lęku.

Michał Skoczek
Inskrypcja (wideo, 2005) 
Ogród botaniczny (wideo, 2005)
Survival performance
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Przejście   Idą ludzie. Śpieszą się. Czasem tłumy. Oni biegną. Nic ich nie zatrzyma. Muszą zdążyć na czas. Tyle wokół się dzieje. Nie 
widzą tego. Nie chcą. Nie mają czasu. Nie interesuje ich nic poza tym, żeby zdążyć. 

Może jednak trochę zwolnić? Zastanowić się? Pomyśleć, gdzie się tak śpieszycie? Może warto?

Jarosław Smolak / Maciej Stanecki
Przejście
instalacja
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Zabawka dla człowieka    Moja propozycja to zaproszenie to przejścia w przestrzeń niewidzialną, bezpieczną, tworzącą doskonałe 
warunki do kontemplacji. „Wchłonięty” do obrazu człowiek uświadamia sobie, że jest częścią istniejącej wokół rzeczywistości: patrząc 
w stojące naprzeciwko lustro skłania się ku refl eksji nad tym, co naprawdę widzi i kim/czym jest wobec otoczenia. Moja „zabawka” jest 
op-artowską prowokacją, wyzwaniem dla wzroku. Pozwala „zgubić” swoje ciało i przenieść myśli w inny wymiar. Stwarza dzisiejszemu 
człowiekowi okazję do nawiązania intymnego kontaktu ze swoim własnym wizerunkiem oraz z wizerunkami innych „bawiących się”. Ich 
sylwetki przeplatają się w tańcu z tajemniczą scenerią pasów, tworząc pulsujący krajobraz ludzkiej egzystencji. 

Dominika Sobolewska
Zabawka dla człowieka
obiekt
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Hellow  Przestrzeń publiczna – miejsce spotkań anonimowych osób; jakie znaczenie mają dla nas te spotkania? Instalacja “Hellow” 
stanowi punkt wyjścia, kontestację anonimowości. Prowokuje do zrezygnowania z samotności – poprzez symboliczne uściśnięcie dłoni 
człowieka po drugiej stronie sterylnego boxu. Namawia do nawiązania kontaktu pomiędzy dwiema osobami. Daje szansę spotkania, 
przystanięcia na chwilę i nawiązania komunikacji. 
Jest jednocześnie wyrazem postawy zdystansowania człowieka wobec człowieka – kontakt, nawet jeżeli zaistnieje, wciąż pozostaje 
sterylny, niepełny...

Anna Szczepańska 
Hellow
instalacja
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Poduszki   Odnoszę się bezpośrednio do miejsca, jakim jest dworzec PKP, miejsca, skąd wyruszamy w podróż, miejsca przystanku 
i w końcu powrotu. Tak naprawdę podróżujemy przez całe życie – dosłownie i metaforycznie. Sen jest ekwiwalentem podróży, 
przemieszczania się. Sny są dobre, złe, miłe, śmierdzące, kaszlące, erotyczne i białe; tak jak podróże i miejsca, i ludzie... Dlatego w 
moim projekcie zaistaniały poduszki, które umieściłam bezpośrednio na posadzce, a na poduszkach wyrazy twarzy, oczy wyrażające 
smutek, zagniewanie, zauroczenie... Są jak sny zmienne i różne. 

Renata Szułczyńska
Poduszki
instalacja
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Wejdź w życie   „Wejdź w życie” jest swego rodzaju zaproszeniem, czy może też, pisanym w kolejowej konwencji, wskazaniem, 
przystankiem w podróży, na którym powinno się wysiąść, aby móc wyruszyć dalej. Kołyska jest symbolem-bramą, kojarzącą 
się z niemowlęctwem, bezbronnością. Decyzja o wejściu w życie podejmowana jest samodzielnie, moment jej realizacji to chwila 
osamotnienia... Jest się niczym dziecko pozostawione w nieprzyjaznych dworcowych tunelach. Kołyszący się, pierwotny przedmiot 
zdaje się jednak obiecywać bezpieczeństwo, a odbĳ ające się w lustrze zaproszenie staje się wewnętrznym imperatywem... 

Daniela Tagowska
Wejdź w życie
instalacja



60

Room    Przestrzeń naszego codziennego życia nieustannie się pomniejsza – za sprawą mediów, internetu, samolotów.  „Pokój” 
(pomieszczenie, miejsce, ang. „room”) zyskał więc współcześnie zupełnie nowe znaczenia. Często jesteśmy bliżej związani z ludźmi, 
którzy mieszkają bardzo daleko, niż z sąsiadami. Taka sytuacja zapewnia nam poczucie wolności, gwarantuje nam możliwość nie 
angażowania się w sprawy naszego bezpośredniego otoczenia. Z drugiej jednak strony wszelkie udane relacje między ludźmi wymagają 
fi zycznego kontaktu (kontakt wzrokowy, gesty kierowane bezpośrednio do osoby, z którą się porozumiewamy). Możemy – w wyobraźni, 
wirtualnie – tworzyć obrazy miejsc, w których nigdy nie byliśmy. Te obrazy mogą angażować nas emocjonalnie, mimo że nie zachodzi 
tu bezpośrednia relacja. Możemy żyć wyizolowani, poza fi zycznym kontaktem z innymi.

Chciałam zbudować miejsce, w którym możesz doświadczyć samego siebie.

Jennifer Eva Tischer
Room 
instalacja
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Uliczna huba   Moje prace można nazwać konstruktywistycznym mashup’em. Umieszczam to, co stare i sprawdzone w nowym 
kontekście. Forma odświeżona o elementy graffi ti, grafi ki wektorowej, architektury i wzornictwa. Interesuje mnie nie tylko kompozycja 
i kolorystyka ale przede wszystkim miejsce. To ono sprawia ze całość zaczyna żyć.

Truth
Uliczna huba
instalacja
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Pomiędzy pałacami   Wchodząc do środka, będąc w środku, nie masz wyjścia, jesteś pomiedzy, jesteś zawieszony. Na 
zdrowie i wszystkiego najlepszego!

Krzysztof Wałaszek 
Pomiędzy palacami
instalacja
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Drzewo świadomości   Drzewo Świadomości jest drzewem doświadczenia, a raczej doświadczania-procesu, w którym się 
wzrasta, dojrzewa, który nieustannie trwa, budując z fragmentów przeżywanej rzeczywistości ludzką świadomość.
  
Nawarstwiające się odpryski chwil wspólnie przeżywanych z innymi ludźmi, miliony obrazów - kadrów - wycinków konkretnych sytuacji 
- to wszystko trwa we mnie dzięki pamięci, a przy tym wciąż się zmienia, przemienia, niespokojnie drga... Żyje.

Drzewo Świadomości to przede wszystkim drzewo życia, którego nadal się pragnie w obliczu często skrajnych wydarzeń; chwil 
szczęścia, radości, ale też cierpienia i straty.

Kalina Wińska
Drzewo świadomości
instalacja
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ZEN VAUDEVILLE  Prezentowane wideo jest dokumentacją mojego wykonania jednego z tzw. events Fluxusu. Brzmi ono po 
prostu: “The sound of the shoe tapping”, a autorem lakonicznej “instrukcji” Zen Vaudeville z 1966 roku jest Ken Friedman. Rejestrując 
kamerą dwie stopy - aktywną, wybĳ ającą rytm, oraz pasywną, nieruchomą, natrafi łam na nowe dla siebie sensy tej realizacji. Praca 
została zaprezentowana w przestronnej, pustej przestrzeni jednej z piwnic dworca, pozwalając na swobodne roznoszenie się głośnego 
dźwięku tupania “uczłowieczonej” stopy, które z banalnej czynności mogło zamienić się w coś niepokojącego. 

Wir suchen das Gluck  Napis wtopiony w czarno-białą płaszczyznę zdjęć, które nieoczekiwanie dla mnie stały się plakatami 
rozlepionymi wokół przestrzen dworca oznacza “Poszukujemy szczęścia”. Fakt, iż jest on zaprezentowany w języku niemieckim, nie dla 
każdego zrozumiałym, okazał się budzić kontrowersje. Mieszkańcy Wrocławia, niegdyś niemieckiego przecież miasta, uświadomili mi, iż 
historia nadal jest tu podskórnie obecna, trochę zarazem uwierając. Dziewczyna trzyma kawałek tektury z ręcznie wykonanym napisem 
– taki, z którym wybiera się zwykle w podróż autostopem do wyimaginowanego, lepszego świata. (Jest w swojej podróży i w swoich 
pragnieniach sama, obejmując jedynie wypchaną kukłę z teatralnego magazynu).

Tekla Wozniak 
ZEN VAUDEVILLE wideo
Wir suchen das Gluck interwencja
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Skąd przychodzimy? Czym jesteśmy? Dokąd idziemy?   ...konsternacja? A teraz gdzie i dlaczego...? Którą drogę 
wybrać, która okaże się lepsza...? Dokąd zmierzamy i czy mamy na to jeszcze jakiś wpływ...?

Małgorzata Zborowska
Skąd przychodzimy? Czym jesteśmy? Dokąd idziemy?
obiekt
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Narzędzia pracy artystki-malarki   Sztuki piękne są dla większości dość mglistym zagadnieniem. O ile muzyką i literaturą 
interesuje się spora rzesza ludzi, to zainteresowani sztukami wizualnymi są prawie wyłącznie artyści, kuratorzy i krytycy. Osoby 
niezwiązane z malarstwem nie mają zwykle pojęcia, na czym polega praca współczesnego malarza, jakimi mediami się on posługuje, 
z jakich korzysta narzędzi. Malarz kojarzony jest z paletą, poplamionym fartuchem i poszukiwaniem natchnienia. Ta nieco romantyczna 
wizja artysty-malarza niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. W ciągu kilkunastu ostatnich lat sposób jego pracy bardzo się zmienił. 
Artysta zaczął się posługiwać fotografi ą cyfrową, grafi cznymi programami komputerowymi; często, zanim obraz zostanie namalowany, 
artysta projektuje go w photoshopie, a następnie przenosi kontury na płótno. Na pierwszy rzut oka praca współczesnego malarza 
kojarzy się z pracą biurową, a malowanie z wykalkulowaną produkcją. Malarz, kojarzony z niezwykłością, oryginalnością, pasją, zmienia 
się w zwykłego pracownika siedzącego przy biurku. Oczywiście to tylko pozór; to, czy artysta posługuje się komputerem czy pędzlem, 
nie ma większego znaczenia, bo jego podstawowym narzędziem pracy jest głowa. Ten pozór jest jednak intrygujący. Moja akcja miała 
na celu skonfrontowanie go z, wciąż żywym, mitem malarza.       

Maria Zuba
Narzędzia pracy artystki-malarki
performance
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Bartosz Adamczak
tel. +48691679113; mail: panbe@o2.pl

Wydział Architektury PWR; współzałożyciel space 
unusual_society; współorganizator festiwalu 
„Architektura to Sztuka”; malarz, autor murale 
w Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu 
i Barcelonie; uczestnik przeglądów sztuki ulicznej 
w Domu Edyty Stein we Wrocławiu. 

Justyna Adamczyk
tel. +48509373523; mail: a-j@go2.pl

ASP we Wrocławiu; stypendystka Ministra Kultury 
(2005/2006), współpracuje z Fundacją „Art Transparent”; 
wystawy: „More or Less” (Museu da Ciencia e da 
Industria, Porto, Portugalia, 2006),  „Sacrum i płeć” 
(Galeria „Wzgórze Zamkowe”, Lubin, 2006), „Rozmówki 
polsko-polskie” (Galeria BCK, Brzeg, 2006).

Tiago Almeida (1980, Matosinhos)
mail: tiago.almeida98@gmail.com

The Fine Arts Academy in Porto; founder of Propaganda 
- Cultural and Artistic Association (2006); exhibitions: 
“Running Late” (Museum of The Fine Arts Academy, 
Porto, 2002), “Machines are ready” (Bazaar, Porto, 
2005), IV Bienal of Young Art of Vila Verde (2005).  

Paulo Azevedo (1981, Porto)
mail: oneminutethirtyseconds@gmail.com

The Fine Arts Academy of Porto, Communication 
Design, FBAUP (1999 - 2002); founder/member of 
Propaganda - Associação Artística (2006); exhibitions: 
“Degrees 05” (Truman Gallery, Porto,   2005), “New 
Designers” (Business Design Centre, Porto, 2005). 

Piotr Asfeld   (1982, Lubin)
tel. +48660238332; mail: weiss22@wp.pl

Architektura Krajobrazu AR we Wrocławiu; stypendysta 
Ministra Kultury; zajmuje się malarstwem, instalacją 
malarską, wideo, kolażem; wystawy: „Rozmówki 
polsko-polskie”  (Galeria BCK, Brzeg, 2006), „Rita 
na Rozbracie” (Poznań, 2005),  SURVIVAL3 (Browar 
Mieszczański, Wrocław, 2005). 

Judyta Bernaś
tel. +48323609662; mail: judju@op.pl

Absolwentka ASP w Katowicach; asystentka 
w Pracowni Działań Multigraficznych; wystawy: 
„Obiekty” (Galeria Muz, Toruń, 2006), nagroda główna 
na V Festiwalu  Sztuki Wysokiej organizowanym przez 
Galerię Sztuki Użytkowej „Stalowe Anioły” w Bytomiu 
(2004).   

Michał Bieniek (1980, Milicz)
tel. +48605434071; mail: mb@survival.art.pl

Absolwent wrocławskiej ASP; Dyplom Roku 2004; 
współtworzy Galerię !SPUTNIK, organizuje SURVIVAL; 
publikuje w „Dyskursie”; stypendysta  Ministra Kultury 
(2006); prezes Fundacji „Art Transparent”; zajmuje się 
instalacją i wideo, bywa kuratorem; wystawy: „More 
or Less” (Museu da Ciencia e da Industria, Porto, 
Portugalia, 2006), “Sacrum i płeć”(“Wzgórze Zamko-
we”, Lubin, 2006).

Marcin Boni
tel. +48503803421; mail: mboni@poczta.onet.pl

ASP w Krakowie, założyciel performerskiej grupy 
BAŁDAKI; wystawy: udział w wystawie malarstwa w 
londyńskiej „Royal free hospital” (2005), „Available-art” 
(Galeria „Sheik Yerbouti”, Kraków, 2004), „Arsmediale” 
(Bunkier  Sztuki, Kraków, 2001).

Izabela Chamczyk
tel. 509494891; mail: fi cha@o2.pl

Architektura Krajobrazu AR we Wrocławiu oraz 
malarstwo we wrocławskiej ASP; wystawy: SURVIVAL3 
(Browar Mieszczański, Wrocław, 2005), „Myśl: zwierzę” 
(Browar Mieszczański, Wrocław, 2005).

Krzysztof Cieslik (Qido)
tel. +48505035667; mail: qidon@interia.pl 

ASP we Wrocławiu; działa na polu sztuki konceptualnej 
oraz akcji społecznych w Polsce i za granicą; w swoich 
realizacjach porusza zagadnienia drogi stanowiącej cel 
sam w sobie; propozycje Qida przybierają postać „gier 
niemożliwych”.

Marcin Czub (1979)
mail: czub7@o2.pl 

Doktorant na Wydziale Psychologii UWr; realizował 
kilka performance`ów: „Turing Miejski” (w nysie 
poruszającej się po ulicach Wrocławia, 2002), „Urząd 
Legalizacji Audiowizualnej” (BWA, Wrocław, 2003), 
„Tuba” (Festiwal „ASIA”, Wrocław, 2005).

Kacper Kuźnicki (1976)
tel. +48502041907; mail: kacper.kuznicki@wp.pl

Absolwent ASP we Wrocławiu; dyplom 2002; 
wystawy: wystawa zbiorowa (Jeleniogórskie Centrum 
Kultury, 2005), wystawa indywidualna (Galeria „Oko”, 
Oława, 2005).

Dwaesha
kontakt: dwaesha@o2.pl; www.dwaesha.prv.pl

Natalia Fiedorczuk (1984, Augustowo)
tel. +48510549762; 
mail: natalia.fi edorczuk@gmail.com

ASP w Poznaniu; fascynuje ją aktywne nawiązywanie 
kontaktu z odbiorcą, czy to przez działania bezpośrednie, 
czy też przez cyfrową interakcję; wystawy: „Loosing” 
(Multimedia_Akademia_Sztuki, Kołobrzeg, 2006), 
„Święty Sebastian” (sklep “Sunset Suits”  w Poznaniu, 
2005), “Schatze aus dem Untergrunt/ Poznan clashes 
with Berlin” (Galeria „ON” w Poznaniu, 2004).

Alicja Wesołowska (1981, Gdynia)
mail: skimimimi@o2.pl

ASP w Poznaniu; w swoich projektach wykracza poza 
tradycyjne obrazowanie, ociera się o multimedia, 
projektowanie i pracę z dźwiękiem; ostatnie 
wystawy: Wystawa Katedry Malarstwa ASP (Galeria  
„U Jezuitów”, Poznań, 2005), wystawa malarstwa 
“Akademia” (Galeria „Aula”, Poznań, 2005).

Anna Gubernat (1984, Gliwice)
mail: ania.gubernat@gmail.com

ASP w Poznaniu; laureatka Grand Prix w konkursie 
Samsung Art Master 2005; wystawy: “Something 

Indeks artystów biorących udział w Przeglądzie Młodej Sztuki 
w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL 4
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untouchable” (Galeria “Debiut”, CK “Zamek”, Poznań, 
2006), „MY SISTER and me” (Galeria „Electra”, Porto, 
Portugalia, 2005), „Widokówki” (Galeria „Promocyjna”, 
Warszawa, 2005).

Aneta Ptak 

ASP w Poznaniu, Wydział Komunikacji Multimedialnej; 
wystawy: performance “Jestem Twoim Grzechem” 
(„Club Voliera”, Poznań, 2006), „Kolumna Sztuki” 
(Lublin, 2005), Europejskie Spotkania Intermedialne 
(Toruń, 2005), Medianacje (Gdańsk, 2005).

Natalia Mleczak (1982, Poznań)

ASP w Poznaniu; wystawy: wystawa studentów 
Pracowni Transplantacji Rzeźby „LEKINARAKA” 
(Pracownia/Galeria „Piekarnia”, Poznań, 2006), 
wystawa „DIRTY BOMB” (Stary Browar w Poznaniu, 
2005), pokaz prac studentów ASP w Poznaniu (Stara 
Rzeźnia, Poznań, 2005). 

Anna Kowalak (1980, Poznań)

ASP w Poznaniu; promuje młodą sztukę poprzez oddolne 
działania kuratorskie; wystawy: “My choice: wystawa 
malarstwa” (w charakterze kuratora; Pracownia/Galeria 
„Piekarnia”, Poznań, 2006), “Absolute Power” (Galeria 
„Aula”, Poznań, 2006).

Grupa KnockOutDesign: Magdalena Juszczak 
(1982, Poznań) / Dorota Kabała (1982, Poznań) / 
Maya Ober (1983, Poznań)
tel. +48606228830, +480501829826 
mail: knockoutdesign@gmail.com

ASP w Poznaniu; „Amaze Everyone – Starline”, 
wyróżnienie za projekt pendrive’a (2006), wystawa 
pokonkursowa Architektury-Muratora „Miasto w górę, 
miasto w dół” (Galeria „Foksal”, Warszawa, 2005). 

Dagmara Hoduń (1981, Sulechów)
tel. +48609729780; mail: egzu@o2.pl

ASP we Wrocławiu oraz fi lozofi a na UWr; wystawy: 
„More or Less” (Museu da Ciencia e da Industria, 
Porto, Portugalia, 2006), “Rozmówki polsko – polskie” 
(Galeria BCK, Brzeg, 2006), „KONTEKST...Y” („Puchnę 
w powtórzeniu” – instalacje inspirowane twórczością 
J. L. Borgesa; wystawa zbiorowa, Galeria „Miejska”, 
Wrocław, 2005).

Marek Jakuszewski (1964, Poznań)
tel. +48503688749; +48618423381
mail: jakuszewski@free.art.pl

W latach 1986 - 1991 studiował w poznańskiej 
ASP; adiunkt w pracowni malarstwa w architekturze 
i urbanistyce prof. Jana Gawrona; od 1989 współpracuje 

z Galerią „ON”; liczne wystawy zbiorowe i indywidualne; 
zajmuje się instalacją, ceramiką, malarstwem, 
szkłem.

Paweł Jarodzki (1958, Wrocław)
tel. +48608651890; mail: wu@mikrozet.wroc.pl 

Prowadzi pracownię multimediów i rysunku w ASP we 
Wrocławiu; współtwórca Grupy Luxus, brał udział we 
wszystkich jej wystąpieniach; wystawia indywidualnie, 
pisze teksty krytyczne, bywa kuratorem; wystawy: 
„Still life i martwa natura” (Galeria „Fizek”, Poznań, 
2005), „Teksty i rysunki” (Galeria „Entropia”, Wrocław, 
2003), „Kto nie kupuje ten, nie je” (prezentacja pracy 
na 400 bilbordach w całej Polsce, 1999).

Agnieszka Kajper (1980)
tel. +48886173583; mail: kajpera@poczta.fm

ASP we Wrocławiu; wystawy: warsztaty szklarskie 
(Instytut Ceramiki i Szkła w Hhor-Grenzhausen, 
Niemcy, 2006), „Szkło Młodych” (Wrocław, 2005), 
wystawa zbiorowa, szkło (Akademia Sztuk Pięknych 
w Bratysławie, 2005).

Małgorzata Kazimierczak 
tel. +48501551092; mail: malgo.kaz@interia.pl

Absolwentka ASP we Wrocławiu; działała w teatrze 
GDT; pracowała jako wykładowca w 2 wrocławskich 
szkołach fotografi cznych (PHO-BOS, AFA); jest związana 
z wrocławskim festiwalem „WRO” oraz z Galerią 
„Entropia”; kilkadziesiąt wystaw indywidualnych 
i zbiorowych w kraju i za granicą, m in.: AVE Arnhem 
festival (Holandia), Media Sheffi eld Show (Anglia), 
Gallery Creteil (Paryż, Francja).

Maria Kiniorska
tel. +48609218182; mail: blackcandis@yahoo.pl

ASP we Wrocławiu; zajmuje się malarstwem 
i instalacją; wystawy: “Półświatki” (Studio BWA, 
Wrocław, 2006), “VERSIONE 1, VERSIONE 2” 
(Mediolan, 2005), SURVIVAL2 (dawne koszary 
radzieckie, Uniwersytet Wrocławski, 2004).

Michalina Kostecka
tel. +48889730368; mail: blackcandis@yahoo.pl

ASP we Wrocławiu; zajmuje się malarstwem 
i instalacją; wystawy: “Półświatki” (Studio BWA, 
Wrocław, 2006), “VERSIONE 1, VERSIONE 2” 
(Mediolan, 2005), SURVIVAL2 (dawne koszary 
radzieckie, Uniwersytet Wrocławski, 2004).

Katarzyna Kmita-Pukocz (1972, Nowa Ruda)
tel. +48604601845; mail: kasiapukocz@tlen.pl

Absolwentka ASP we Wrocławiu; Nagroda Ministra 

Kultury i Sztuki „Promocje `96”, Nagroda Rektora ASP 
we Wrocławiu w Konkursie im. Eugeniusza Gepperta, 
Nagroda „Trofea ELLE”; wystawy: „Czasopisma kobiece” 
(Uniwersytet Wrocławski, 2006), „Kojące działanie 
liczby mnogiej” (Galeria „Karowa”, Warszawa, 2002).

Monika Konieczna (1978, Wrocław)
tel. +48695195888, mail: mo-nikka@gazeta.pl

Absolwentka ASP we Wrocławiu; bierze udział w 
wystawach zbiorowych i indywidualnych, akcjach 
artystycznych, festiwalach sztuki; kuratorka wystawy 
„Opakowanie na duszę”; wystawy: „More or Less” 
(Museu da Ciencia e da Industria, Porto, Portugalia, 
2006), „Ogród niemożliwy” (Galeria !SPUTNIK, 
Wrocław, 2005), „Co się stało w ogrodzie?” (Studio 
BWA, Wrocław, 2005).

Jerzy Kosałka 
tel. +48501964441

Absolwent PWSSP we Wrocławiu; w latach 1983-
1987 asystent na Wydziale Malarstwa, Grafi ki i Rzeźby; 
pracując na uczelni dołączył do tworzonej w tym czasie 
przez studentów Grupy Luxus, z którą pozostał do 
końca, uczestnicząc w większości jej wystaw (około 
30); od 1997 roku wystawia indywidualnie, jest 
autorem 14 wystaw; uczestniczył również w ponad 
20 wystawach zbiorowych; artysta-kombinator; 
używa różnych mediów i technik artystycznych, buduje 
obiektyi instalacje. 

Aleksandra Kuczara (1984, Gliwice)
tel. +48606951666; mail: cho.k@poczta.fm

Od 2004 studiuje na Wydziale Grafi ki Wrocławskiej ASP.

Grupa ŁUHUU! Karina Marusińska / Katarzyna 
Goleń  / Agnieszka Rzeźniak / Natalia Rzeźniak
tel. +48608577920; mail: marusinska@gmail.com

ASP we Wrocławiu; wystawy: „Port  Wrocław 2006” 
(Centrum Sztuki „IMPART”, Wrocław, 2006), „Grand 
Kanion Sztuki. Kraj-obraz kopalni” (kopalnia węgla 
w Bełchatowie, 2006), wyróżnienie w konkursie 
“Scena Otwarta Workshop” (witryna Galerii Ubioru 
„Workshop”, Wrocław, 2005), SURVIVAL3 (Browar 
Mieszczański, Wrocław, 2005).

Monika Marek (1984, Lublin)
tel. +48506597459; mail: monika.m@gazeta.pl

W latach 2003-2005 studiowała na Wydziale Grafi ki 
Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; 
obecnie studiuje grafi kę we wrocławskiej ASP.
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Anna Marszał (1980)
tel. +48606811255; mail: a.mar@op.pl

ASP we Wrocławiu; laureatka Grand Prix i Nagrody 
Towarzystwa im. J. Piotrowicza na IV Biennale Grafi ki 
Studenckiej w Poznaniu (2005); wystawy: “Sny o 
lataniu są najlepszymi ze snów” (Galeria „Dom Muz” 
w Toruniu, 2006), “Techniki Mieszane”- wystawa 
rysunku (Centrum Sztuki „IMPART” we Wrocławiu, 
2005), “Półświatki” (Studio BWA, Wrocław, 2006).

Andres Garcia Mendoza (1974)
tel. +34661488003,  +48606811255
mail: reandas2005@yahoo.es

Absolwent Uniwersytetu Kraju Basków w Bilbao oraz 
Uniwersytetu im. Miguela Harnandeze w Alicante 
w Hiszpanii; wystawy: „Pólswiatki”, (Studio BWA, 
Wrocław, 2006), 18 Mass-Media Fine Arts Faculty 
Exposition (BBVA Gallery. Bilbao, Hiszpania, 2005), 
„Salón de las Artes Emergentes”, 5 Getxo Arte 
Exhibition (Areeta/Getxo, Bizkaia, Hiszpania, 2005). 

Izabela Marszałek
tel. +48504797041, mail: izmak@interia.pl

Absolwentka ASP we Wrocławiu; wystawy: „Ogrody” 
(BWA Wałbrzych, 2006), „Deja vu” (Filharmonia we 
Wrocławiu, 2005), „Śląskie lato w Toskanii” (Florencja, 
Rzym, 2005), Festiwal Młodej Sztuki „Wrocław Non 
Stop” (Browar Mieszczański, Wrocław, 2005).

Patrycja Mastej
tel. +48509402870; mail: pat.mas@wp.pl

Absolwentka ASP we Wrocławiu; stypendystka 
Ministra Kultury (2004/2005); wystawy: wystawa 
malarstwa i kolaży w Teatrze Polskim we Wrocław 
(2006), prezentacja projektu „Rozbudzanie wrażliwości 
plastycznej dziecka” (BWA „Design”, Wrocław, 2006), 
wystawa malarstwa „Dziewczyny do wzięcia” (Galeria 
„Szewska 36”, Wrocław, 2005).

Kamil Moskowczenko (1983)
mail: moskowczenko@op.pl 

W 2003 uzyskał dyplom w PLSP w Nowym Wiśniczu; 
od 2003 studiuje na wydziale Ceramiki i Szkła ASP 
we Wrocławiu.

Tomasz Opania (1970, Gliwice)
tel. +48713521379, +48602449687;
mail: opania@interia.pl

Absolwent PWSSP we Wrocławiu; stypendysta Ministra 
Kultury i Sztuki (1993); w latach 1994-96 stypendysta 
rządu Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Dla 
młodych artystów”; prowadzi zajęcia w pracowni  ad. W. 
Szmatuły; wystawy: „Miłość po niemiecku” („Bellevue 
saal”, Wiesbaden, Niemcy, 2004), „Dla każdego coś 

miłego” (Galeria „Hafemann”, Wiesbaden, Niemcy, 
w ramach wystawy „Zusammen Kunst”, 2000), „Gra 
o sukces galeria” (BWA, Wrocław, 1999), „Sztuczne 
oddychanie”  (Galeria „Miejska”, Wrocław, 1997).

Maciej Panas
tel. +48506996041; mail: aspartam1@interia.pl

Studiował na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu 
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w ASP 
w Łodzi; obecnie student ASP w Poznaniu.
Wojciech Pukocz (1970)
tel. +48696522327; mail: www.pukocz.art.pl.
wojtek@pukocz.art.pl

Absolwent ASP we Wrocławiu; obecnie prowadzi 
zajęcia w pracowni malarstwa oraz w pracowni 
komputerowej; brał udział w kilkudziesięciu 
wystawach zbiorowych i zorganizował kilka wystaw 
indywidualnych; zajmuje się malarstwem, fotografi ą, 
animacją komputerową, fi lmem video. 

Krzysztof Skarbek
mail: k.skarbek@asp.wroc.pl

Studiował w ASP w Krakowie i PWSSP we 
Wrocławiu; jego prace znajdują się w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Warszawie, Szczecinie, 
Włocławku i Głogowie, w prywatnych zbiorach 
w Szwecji, Niemczech i USA oraz Międzynarodowym 
Centrum Kreacji Video w Montbeliard we Francji; 
jest wykładowcą w ASP we Wrocławiu; od 1989 
współtworzy grupę artystyczną „Połykacze pereł”; 
jego prace prezentowane były na około 30 wystawach 
indywidualnych oraz 120 wystawach zbiorowych 
i festiwalach w kraju i za granicą.

Michał Skoczek
tel. +48661638060; mail:miquels2@wp.eu

Absolwent ASP we Wrocławiu (dyplom 2005). 
Od czasu do czasu lubi/musi malować, zrobić fi lm, 
instalację albo performance, rysować, rzeźbić, pisać, 
poszwendać się po piwnicach i polatać szybowcem.

Jarosław Smolak
+48889267668; mail: kejm@autograf.pl

Absolwent wrocławskiej ASP; w swoich pracach 
wykorzystuje technik i  wideo,  pracuje nad 
interaktywnymi projektami sztuki; wystawy, akcje 
i prezentacje: „Agresja” (Wrocław, 2006), Supermarket 
Sztuki (Warszawa, 2005), II Festiwal Młodej Sztuki 
„Wrocław Non Stop” (Browar Mieszczański, Wrocław, 
2005), „Roboty drogowe” (ul. Poniatowskiego, 
Wrocław, 2005), „Galeria w portfelu” (ul. Świdnicka, 
Wrocław, 2005).

Maciej Stanecki (1979)
tel. +48606653219; mail: masto2@o2.p

Absolwent wroclawskiej ASP; wykorzystuje nowe 
rodzaje artystycznej aktywności, łączące sztukę, 
technologie i nowe techniki komunikacji audiowizualnej; 
wystawy: II Festiwal Młodej Sztuki „Wrocław Non 
Stop” (Browar Mieszczański, Wrocław, 2005), „Poza 
Obrazem” (Muzeum Architektury, Wrocław, 2005), 
„Grafi ka Wrocławska” (Łódź, 2005), „Videoprzestrzenie 
‘04” (BWA, Wrocław, 2004), Festiwal Filmów 
Animowanych „Okno na Wschód” (Berlin, 2001).

Dominika Sobolewska
tel. +48510207775; mail: domenika@autograf.pl

Absolwentka ASP we Wrocławiu; stypendystka 
Ministra Kultury, Prezydenta Miasta Wrocławia oraz 
„Accademia di Belle Arti di Brera” w Mediolanie; 
wystawy: „Grand Kanion Sztuki. Kraj-obraz Kopalni” 
(kopalnia węgla w Bełchatowie, 2006), wystawa 
wykładowców i studentów Wydziału AW i WP ASP we 
Wrocławiu (Muzeum ASP, Wrocław, 2006), „Z bliska i z 
daleka” (Teatr Polski we Wrocławiu, 2006).

Anna Szczepańska
tel.: 692459181; mail: equinox@gmail.com

ASP we Wrocławiu; w latach 2002-2003 SPG przy 
Wydziale Grafi ki ASP we Wrocławiu; ukończyła Autorskie 
Studium Projektowania Plastycznego ASPP “Abrys” we 
Wrocławiu (1999-2002); wystawy: wystawa rysunku 
(Klub “Gumowa Róża”, Wrocław, 2004), wystawa 
grafi ki (Galeria “Inna”, Rybnik, 2002); warsztaty ilustracji 
“Wrocław – the meeting place” (2005).

Renata Szułczyńska (1975, Wrocław)
tel. +48501670554; mail: renanew@wp.pl

Studiowała w cieszyńskiej fi lii UŚ (2000-2002), obecnie 
studia w ASP w Poznaniu; stypendium ERAZMUS-
SOCRATES w Athens School Fine Art, Ateny, Grecja 
(2004/2005); wystawy: „Brudna Bomba“ (ASP w 
Poznaniu, 2005), „Gody“ (Galeria „Rotunda“, Poznań, 
2005), „Elements“ (Athens Schol Fine Arts, Ateny, 
Grecja, 2005), akcja „Bridge“ (Kolonaki Squer, Ateny, 
Grecja, 2005).

Daniela Tagowska (1985, Wrocław)
tel. +48603646540; mail: dtlullaby@poczta.fm 

ASP we Wrocławiu; współpracuje z Fundacją „Art 
Transparent”; zajmuje się instalacją i  malarstwem; 
wystawy: „Sacrum i płeć” (Galeria „Wzgórze Zamkowe”, 
Lubin, 2006), „Grand Kanion Sztuki” (Bełchatów, 2006), 
„Rozmówki polsko-polskie” (Brzeg, 2006), SURVIVAL3 
(Browar Mieszczański, Wrocław, 2005). 
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Jennifer Eva Tischer (1979, Heidelberg)
tel. +3518046373; mail: jennifer_tischer@yahoo.de

Praktikum bei Plastic Reality in Berlin (Multi Media, 
Computeranimationen, 2000-2001), Praktikum bei 
webfreetv.com, streamingmediastudio als Multi 
Media Assistentin im Grafi kbereich in Berlin (2001), 
Schülerin in der „Etage“, Schule für die darstellenden 
und bildenden Künste in Berlin-Kreuzberg im Fach 
„Malerei und Bühnenbild“ (2003-2004), Immatrikuliert 
an der Hochschule für bildende Künste in Dresden im 
Fachbereich „Malerei und Grafi k“ (2004); exibitions: 
„Niemandsland“, intercultural project with artstudents 
from Eastern Europe and Dresden, Motorenhalle 
(2005), „Wunderpunkte“, exhibition (2001), Camera  
Lifestylesendung in N. Z. (2000).

Truth 
tel. +48505601414; www.fotolog.com/truthone

Studiuje wzornictwo we wrocławskiej  ASP; od pięciu 
lat działa na ulicach pod pseudonimem „Truth”; 
korzysta z doświadczeń sztuki pełnymi garściami, 
wyciąga wszystko, co uważa za najcenniejsze; można 
to nazwać konstruktywistycznym mashup’em; 
umieszcza to, co stare i sprawdzone w nowym 
kontekście.

Krzysztof Wałaszek (1960)
tel. +48601574821

Absolwent wrocławskiej PWSSP; posługuje się 
tradycyjnymi mediami, takimi jak malarstwo, 
ceramika czy kolaż, które jednak są każdorazowo 
nośnikiem treści krytycznych skierowanych zawsze 
przeciwko konkretnemu złu, absurdom merkantylizacji 
i instytucjonalizacji życia społecznego oraz nadużyciom 
cywilnych i religijnych instancji władzy; wybrane 
wystawy: „Inc Neuropa” (Galeria „Państwowa”, 
Legnica, 2005), „Do dwóch razy sztuka” (BWA, 
Bielsko-Biała, 2005), „Targi sztuki taniej” (Galeria 
„Raster”, Warszawa, 2004).

Kalina Wińska (1984, Sulechowo)
tel. +48696913542; mail: kalinawin@op.pl

ASP we Wrocławiu; ostatnio inspiruje się w malarstwie 
obrazami, które pojawiają się na monitorze komputera 
podczas badań medycznych, ukazując ludzkie tkanki, 
wnętrze ludzkiego ciała; fascynuje ją pewna dwoistość 
sensu, jaki niesie z sobą natura ludzkiej tkanki: „żyjącej” 
i jednocześnie ulegającej (auto)destrukcji; interesuje 
się również literaturą, zwłaszcza poezją współczesną, 
fi lozofi ą.

Tekla Woźniak 
tel. +48602116601; mail: teklawozniak@yahoo.pl

ASP w Poznaniu, uczyła się także w Dartington College 
of Arts w Wielkiej Brytanii; pisze, jest zainteresowana 
kuratorowaniem i promocją pracy innych, animacją 
kultury oraz zgłębianiem wiedzy teoretycznej: realizuje 
też własne projekty, wchodzi w kolaboracje, kręci 
fi lmy i występuje w teatrze; interesują ją wszelkie 
hybrydyzacje i działania interdyscyplinarne.

Małgorzata Zborowska
tel. +48502432774; mail: zboriana@wp.pl

ASP we Wrocławiu; stypendystka Ministra Kultury 
(2005/2006); wystawy: „More or Less” (Museu 
da Ciencia e da Industria, Porto, Portugalia, 2006), 
zaproszenie do udziału w VII Międzynarodowym 
Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych (Tczew, 
2006), „Rozmówki polsko-polskie” (Galeria BCK w 
Brzegu, 2006), SURVIVAL3 (Browar Mieszczański, 
Wrocław, 2005).

Maria Zuba (1982, Katowice)
tel. +48608697577; mail: mzzuba@o2.pl

ASP we Wrocławiu; w 2005 studiowała w Edinburgh 
College of Art; wystawy: projekt „Pasztet” /obiekt = 
video/ (Galeria „Entropia”, Wrocław, 2006); „Języki 
obce” (Studio BWA, Wrocław, 2006), SURVIVAL3 
(Browar Mieszczański, Wrocław, 2005).
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