
19.9.14–17.11.14in progress — gazeta na wystawę

The in progress exhibition features a selection of installations, film recordings, videos and pho
tographs created between 1965 and 2012 from the collection of the Lower Silesian S ociety 
for the Encouragement of Fine Arts, and contextual audiovisual materials from the archives 
of the WRO Art Center.

The exhibition offers an overview of media art history from the perspective of the Wrocław 
collection. It attempts to identify those works that could be perceived as focal points which 
established the chronology and constructed narratives around key issues in the d evelopment 
of the field, such as video and multimedia, performance and action art, time, interactivity 
and connectivity. 

Selected works by renowned international artists, including those from younger genera
tions, offer complex threads of interpretation and are representative of media art as a phe
nomenon that is constantly bringing itself up to date with the development of technology 
and current trends in contemporary culture.

The title of the exhibition, which refers to Jacek Szleszyński’s 1996 computer animation, 
emphasizes the process of media art development, which is a multidirectional phenomenon 
that has run parallel to the main stream of contemporary art and is currently coming closer 
to its core. The title is also a reference to the place of media art in the collection. The program
matic intention was to build a collection around the installation, a prevalent contemporary 
genre, and the new means of creation being employed by this art form: from photography, 
film and video to the media of communication.

in progress to wybór instalacji, zapisów filmowych, wideo oraz fotografii z lat 1965–2012 
z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz audiowizualne mate
riały kontekstowe ze zbiorów Centrum Sztuki WRO.

Wystawa proponuje spojrzenie na historię sztuki mediów z perspektywy wrocławskiej 
kolekcji, próbując zidentyfikować w zbiorach prace mogące służyć jako punkty węzłowe, 
wytyczające chronologię i budujące narracje wokół zagadnień kluczowych dla kształto
wania się dziedziny. 

Wybrane prace wybitnych międzynarodowych artystów, także młodszego pokole
nia, to dzieła kompleksowe w swoich możliwych odczytaniach, reprezentatywne dla sztu
ki mediów – zjawiska nieustannie aktualizującego się wobec rozwoju technologii i nurtów 
kultury współczesnej. 

Tytuł wystawy, nawiązując do animacji komputerowej Jacka Szleszyńskiego z 1996 roku, 
wskazuje na proces kształtowania się sztuki mediów, zjawiska wielokierunkowego i prze
biegającego równolegle względem głównego nurtu sztuki współczesnej, a obecnie coraz 
bardziej zbliżającego się do jej centrum. Odnosi się także do miejsca sztuki mediów w ko
lekcji oraz programowej intencji kształtowania zbiorów wokół instalacji i nowych narzędzi, 
jakimi posługuje się ta charakterystyczna dla współczesności forma i prowadzi od foto grafii, 
filmu i wideo, aż po media komunikacyjne.
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Wystawę otwiera interaktywna instalacja Pawła Janickiego Vinyl Video Delay (2012). W p orządku 
chronologicznym najnowsza w kolekcji i technologicznie najbardziej wyrafinowana, skupia 
szereg zjawisk, technik i strategii kluczowych dla sztuki mediów. Praca ta przynosi doświad
czenie interaktywności, współtworzenia przez odbiorców kształtu dzieła poprzez zabawę 
z uchwyconym w pętli czasu własnym wizerunkiem. Intuicyjnym interfejsem jest tu diżej
ski gramofon i winylowa płyta. Manipulując nią możemy kształtować własną teleobecność, 
która zatrzymuje się w dziwnej elektronicznej przestrzeni. Co więcej, tę teleobecność moż
na także kształtować za pośrednictwem Internetu. Do stworzenia programu sterującego 
instalacją Janicki wykorzystał bowiem protokoły komunikacyjne zwykle używane w prze
myśle gier komputerowych, przenosząc je z obszaru elektronicznej rozrywki w dziedzinę 
elektronicznej sztuki.

Wideoinstalacja Ryszarda Jędrosia Bez tytułu (1996) bada granicę rzeczywistości i medial
nej iluzji. Gra z percepcją, wydobywa płaski obraz wideo na zewnątrz monitora i nadaje mu 
przestrzenną materialność, dyskretnie ujawniając manipulacyjną naturę medialnego prze
kazu. Bryła – jaką wraz z postumentem tworzą monitor, obraz poruszającego się walca oraz 
ustawiony na monitorze rzeczywisty, nieruchomy walec – staje się autonomicznym znakiem 
uniezależnionym od swoich części składowych. Realizacja ta, analogowe symulakrum z lat 
90., zapowiada bliskie pojawienie się cyfrowych obrazów o wysokiej rozdzielczości, które 
dzisiaj są oczywistym składnikiem kultury wizualnej.

Grupa prac Józefa Robakowskiego z cyklu Kąty energetyczne (1975–1992) wykorzystuje 
środki wyrazu, jakimi posługiwała się wczesna sztuka mediów w czasach, gdy artyści zaj
mowali się badaniem idei, struktur i narzędzi. Obecne tu: tekst, fotografia, taśma filmowa, 
światło, kamera i projektor pełnią rolę rozbudowanego instrumentarium do analitycznych 
ćwiczeń i eksperymentów. Z ich pomocą Robakowski analizuje warianty funkcjonowania 
w sztuce kąta, jako energetycznego znaku pozbawionego swej geometrycznej utylitarności. 
Instalacja Gnuśna linia (Wideo-kino-maszyna) jest przestrzenną emanacją kąta, rozpiętego 
między koncentrycznymi kręgami w przestrzeni muzeum. Praca odwołuje się do historii 
filmowej awangardy: ślad gestu artysty w formie swobodnej linii, która została naryso
wana bezpośrednio na taśmie filmowej, zapętlony i potraktowany energią światła, staje się 
tu źródłem pierwotnego, witalnego kina. Migoczący rytmicznie, abstrakcyjny obraz jest 
współczesną realizacją idei kina absolutnego z lat 20. i 30. XX wieku, wykorzystującą zarówno 
materialność taśmy filmowej, jak i natychmiastowość wideo.

Do kina absolutnego odwołuje się także instalacja Igora Krenza Circles & Squares (2009), 
która została usytuowana na osi Wideo-kino-maszyny. Praca ta wykorzystuje found footage, 
a więc materiały znalezione przez artystę na peryferiach historii kultury filmowej. Umie
szczane na taśmie filmowej znaczniki, służące kiedyś do synchronizacji kinowej projekcji 
z różnych szpul, wraz z całymi filmami skopiowane dzisiaj na płyty DVD, stają się dla Krenza 
bohaterami pierwszego planu. Artysta wzmacnia je i uwidacznia. Skrawki fabularnej narracji 
bezskutecznie konkurują z kwadratami i kółkami, które dzięki ingerencji artysty odzyskały 
swoją podstawową estetyczną jakość figur geometrycznych. 

Dwa filmowe zapisy, których metodą i tematem jest zapośredniczona medialnie obserwacja 
i kontrola – Fuses (1965) Carolee Schneemann oraz Noli me videre (1976) Wolfa Kahlena  – są 
odtwarzane na monitorach umieszczonych w specjalnie wykonanej kalejdoskopowej konstruk
cji. Fuses to film ciągle kontrowersyjny, radykalna autoobserwacja i autozapis. S chneemann 
dobrowolnie wystawia siebie i swojego partnera na widok kamery, aby zrozumieć fenomen 
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energetyczności aktu seksualnego i zrekonstruować go na polu sztuki. Wykorzystuje do 
tego taśmę filmową, techniki montażowe i malarskie. Rezultatem jej zabiegów jest gęsty 
filmowy kolaż na ręcznie preparowanej taśmie. Dosłowność filmowej rejestracji ustępuje tu 
suwerennemu gestowi kobietyartystki, która na własnych warunkach stwarza wizerunek 
swojej seksualności. Świadomie poddaje się obserwacji i kontroluje jej medialny efekt. 

Wolf Kahlen zaś aranżuje sytuację wręcz przeciwną: w nadzorowanej przez kamerę 
klaustrofobicznej przestrzeni, bezskutecznie usiłuje umknąć jej spojrzeniu, podczas, gdy zgro
madzona publiczność próby te obserwuje. Noli me videre – nie patrz na mnie, tego postulatu 
nie można spełnić w stworzonym przez artystę układzie odniesienia. Tym bardziej, że zapis 
wideo zrealizowany podczas tego performansu, teraz zwielokrotniony w lustrzanym pudełku 

– jest obserwowany przez widzów zaglądających do wnętrza tego swoistego panopticonu. 
Przestrzeń zewnętrznego kręgu wystawy zamyka Beta Nassau (1993) Piotra Wyrzykowskiego. 

To genialnie prosty przykład siły naturalnego wideo: kamera ustawiona na statywie, 
w określonym czasie i miejscu, jednym ujęciem wydobywa z rzeczywistości trywialne zdarz
enie i zamienia je w estetyczne przeżycie najwyższej klasy. Praca Wyrzykowskiego to esencja 
wideo, czysty zapis, bez montażowych efektów, który działa jak szkło powiększające do 
odkrywania piękna.

W wewnętrznym kręgu zaaranżowana została wideoteka. Grupa prac do samodzielnego 
oglądania obejmuje dokumentacje performansów i działania dokamerowe, konceptualne 
zapisy analitycznostrukturalne, animację komputerową i rejestracje o charakterze doku
mentalnym. Znalazły się tu prace wybitnych pionierów, jak i artystów młodszego pokolenia. 
Archiwalne materiały kontekstowe pochodzące ze zbiorów Centrum Sztuki WRO podkreślają 
znaczenie medialnej dokumentacji, jako formy towarzyszącej oryginalnemu dziełu, bądź 
przejmującej jego funkcję – jak to ma miejsce w przypadku rejestracji efemerycznych działań. 
Jest wśród nich także Videoformacja, program zrealizowany w 2004 roku przez Violettę i Piotra 
Krajewskich dla ówczesnego pasma kulturalnego Programu 2 TVP. Dokument ten ukazuje 
problemy, wartości i zjawiska, które kształtowały fenomen polskiej sztuki wideo po 1989 
roku, a także miejsce i znaczenie samej telewizji wobec tych procesów. 

Z wideoteki trasa spaceru po wystawie prowadzi do realizacji kanadyjskiego artysty 
Adada Hannah Ascending/Descending (z cyklu Museum Stills), który pracując z wideo w swoisty 
sposób traktuje fenomen czasu. Jego rozciągnięte stop klatki to w rzeczywistości upozowane 
sceny z udziałem zastygłych w bezruchu modeli zatrzymane w żywym kadrze. Hannah 
utylizuje popularną w XIX wieku towarzyską zabawę w żywe obrazy, lecz jego współczesne, 
zapośredniczone medialnie tableaux vivants niepokoją swoim pozornym bezruchem.

Do manipulacyjnego potencjału mediów odnosi się instalacja Guard (2009) Konrada 
Smoleńskiego, która w przewrotny sposób korzysta z formy narracyjnego kina. Pełną napięcia 
fabułę buduje tu starannie skonstruowana ścieżka dźwiękowa – kolaż zgrzytliwych sampli 
i zutylizowanych dialogów z horrorów klasy B. Ten perfekcyjnie skomponowany obraz 
o wysokiej rozdzielczości jest jednocześnie współczesnym przykładem intermedialnego 
dzieła, którego jakość usytuowana jest w przestrzeni pomiędzy jego częściami składowymi 

– obrazem, dźwiękiem i ich materialną obudową.
Punktem wyjścia dla komputerowej animacji Jacka Szleszyńskiego In progress (1996) 

jest jedna z ikon dwudziestowiecznego malarstwa, Czarny kwadrat na białym tle Kazimierza 
Malewicza. Jednak podczas, gdy Malewicz w tej skrajnie zredukowanej formie zamknął całą 
potencjalność malarskiego obrazowania, to Szleszyński radośnie ją otworzył proponując ciąg 
kolorystycznorytmicznych wariacji, zarówno w warstwie obrazu, jak i dźwięku. Estetycznie 
praca ta jest zarówno wyrazem komputerowej twórczości wczesnych lat 90., jak i nawiązuje 
do sekwencyjnych obrazów ekspresjonistycznego kina awangardowego z początku XX wieku.

Wystawę zamyka projekcja Interrupted Line (1970) VALIE EXPORT, analityczny zapis dy
namicznego układu czasowoprzestrzennego. Kamera umieszczona we wnętrzu jadącego 
samochodu jest jakby zakotwiczoną do fizycznego miejsca symboliczną teraźniejszością. 
Obraz za przednią szybą to przyszłość nieodwołalnie przechodząca do domeny widocznych 
we wstecznym lusterku zdarzeń przeszłych. Te czasowe warstwy płynnie zachodzą na siebie, 
wynikają jedna z drugiej. Jednocześnie – odczytując obraz VALIE EXPORT w dosłownym 
kontekście przestrzeni wystawy i tworzących ją prac – widać, jak ulotny jest moment 
teraźniejszości w sztuce, jak szybko tematy i zjawiska pojawiające się na horyzoncie, znikają 
w jej archiwach. Jednak, nawet jeśli we wstecznym lusterku widzimy tylko fragment przebytej 
drogi, to mamy świadomość, że w sztuce istnieje progres i kontynuacja.

Jacek Szleszyński, In progress

Wolf Kahlen, Noli me videre, fot. Zygmunt Rytka, © Galeria Labirynt

Nam June Paik, Driving Media, WRO Art Center, fot. A. Krysiak
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Wystawa in progress z Kolekcji Dolnośląskiej Zachęty Sztuk Pięknych została zaplanowana 
jako wielowątkowa opowieść o historii sztuki nowych mediów, ilustrowana dziełami prezen
towanymi w przestrzeni ekspozycyjnej Muzeum Współczesnego Wrocław. Ten stosunkowo 
niewielki wybór spośród szerokiego zbioru prac medialnych dolnośląskiej Zachęty – obej
mującego głównie zapisy filmowe i liniowe bądź instalacyjne realizacje wideo – stara się 
zwrócić uwagę na poszczególne etapy rozwoju dziedziny. A ta – sytuując się na styku po
zornie sprzecznych dyscyplin: sztuki i muzyki współczesnej, kultury wysokiej i popularnej, 
nauki, technologii mediów nadawczych, komunikacyjnych i elektronicznej rozrywki – pomi
mo, że dobrze już opisana i skatalogowana, w dalszym ciągu może dostarczać problemów 
w odbiorze. Proponujemy więc krótki rys jej historycznego rozwoju, przybliżając jednocze
śnie specyfikę polskiej sztuki mediów, jak i jej związki z głównym, międzynarodowym nur
tem sztuki współczesnej.

Początki sztuki opartej na narzędziach technologicznych przypadają na okres rozpo
wszechnienia się telewizji, jako pierwszego audiowizualnego medium nadawczego o praw
dziwie globalnym potencjale, co do którego żywiono nadzieje, że stworzy przestrzeń intelek
tualnej wymiany ponad podziałami zimnowojennego świata. Szukać ich należy także w dwu
dziestowiecznych nurtach przewartościowujących dotychczasowe myślenie o dziele sztuki, 
a także o samym procesie kreacji – przede wszystkim zaś w konceptualizmie i pokrewnych mu 
kierunkach o znamionach performatywnych i procesualnych. Według Ewy Wój towicz posta-
wa konceptualna obejmowała artystów, którzy odebrali wykształcenie w tradycyjnych mediach, 
[…] przenosząc rzeźbiarskie myślenie o przestrzeni na medium fotografii czy filmu2. Oznacza to, 
że przebiegające od połowy XX w. ruchy transformacyjne były naturalną konsekwencją po
szukiwań twórców, dla których koncepcja sztuki – tradycyjnie rozumianej jako wytwarzanie 
materialnych, estetycznie atrakcyjnych obiektów – nie była już wystarczająca. 

W jednym czasie, w różnych ośrodkach na świecie zaczęły pojawiać się realizowane przez 
artystów efemeryczne, rozgrywające się w czasie działania takie, jak: happening, performans 
i akcja artystyczna (Vito Acconci, Carolee Schneemann, Nam June Paik, Wolf Vostell, Bruce 
Naumann, Dick Higgins, VALIE EXPORT i Peter Weibel). Pojawił się Fluxus, mail art, sztuka in
stalacji, a także skrajnie redukcjonistyczne przejawy sztuki, które w założeniach swych odno
siły się do pojęcia nicości i zasady przypadku, jako strategii twórczej (John Cage, Yves Kl ein, 
Ben Vautier, Ray Johnson, Bob Law). Można powiedzieć, że w latach 60. w pewnym momen-
cie, zanika samo dzieło sztuki, staje się ono w pewnym sensie nieobecne, nie daje się go zlokalizo-
wać, a do jego zrozumienia pozostają nam dwa elementy, to znaczy albo koncepcja dzi eła sztu-
ki, to znaczy coś, co było jakby przedtem, albo dokumentacje, wszelkie ślady, relikty pozostają-

1  Nam June Paik: „Sztuka cybernetyczna jest bardzo ważna, ale ważniejsza jest sztuka dla 
cybernetycznego życia, a jego samego nie trzeba cybernetyzować. [w:] Edith Decker 
(red.), Nam June Paik. Niederschriften eines Kulturnomaden, Köln, 1992, s.115

2  Ewa Wójtowicz, Net Art, Kraków, 2008, s.142
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ce po jakimś działaniu, fotografie, filmy3. Warto zaznaczyć, że narzędziami uprawnionymi do 
opisu konceptualnych działań realizowanych przez artystów po czątkowo były tekst i foto
grafia, która służyła do neutralnego, skrajnie obiektywnego notowania ulotnych gestów, 
tracąc przez to właściwą sobie funkcję artystycznej kreacji. Sztuka konceptualna, jak i do
kumentacyjna rola medium przyczyniły się zatem do odejścia od materialnego dzieła sztuki 
w stronę dematerializacji i włączenia czynnika czasu (time based media)4, co z kolei otworzy
ło drogę performansowi medialnemu, sztuce wideo, jak i późniejszym działaniom interme
dialnym i interaktywnym. 

Za twórcę sztuki mediów, jako oddzielnej dyscypliny, uważany jest Nam June Paik ( 1932
–2006) – koreański artysta i wizjoner, który jako klasycznie wykształcony muzyk i kompozytor, 
[…] zwrócił się ku prowokacyjnej, agresywnej muzyce akcjonistycznej, sytuującej się pomiędzy tra-
dycyjnymi gatunkami. Działał w grupie Fluxus jako performer i organizator, a swoją programową 
wystawą Exposition of Music – Electronic Television, w marcu 1963 roku w Galerie Parnass w Wup-
pertalu, zapoczątkował sztukę mediów jako szeroką, podlegającą dalszym zmianom dziedzinę.5 

Paik zrealizował wiele pionierskich gestów, które wyznaczyły punkty referencyjne dla ko
lejnych pokoleń artystów medialnych, począwszy od stworzenia w 1963 roku Particip ation 
TV – pierwszej interaktywnej instalacji medialnej, składającej się ze spreparowanych odbior
ników, które wykorzystywały nadawany na żywo przekaz telewizyjny, a dla uzyskania zapla
nowanego efektu estetycznego – wizualnego i dźwiękowego – wymagały aktywnej inge
rencji widza. Nam June Paik jest również autorem pierwszego, artystycznego zapisu wideo 
wykonanego przenośną kamerą Sony Portapak (1965), pierwszego wideosyntezatora (wraz 
z inżynierem Shuyą Abe dla stacji telewizyjnej WGBH w Bostonie), monumentalnych instala
cji z licznych odbiorników telewizyjnych, pierwszego artystycznego robota K-456, jak i pierw
szej na świecie transmisji satelitarnej dzieł artystycznych podczas Documenta 6 (z J osephem 
Beuysem i Douglasem Daviesem). Wulf Herzogenrath, wybitny znawca twórczości Paika – w la
tach 70. kurator jego pierwszych europejskich wystaw – tak określa jego miejsce w sztuce: 
W 1963 roku, u samych początków wideo-artu, Paik był nie tylko pierwszym artystą, który publicz-
nie i w sposób udokumentowany zademonstrował serię artystycznych zastosowań medium tele-
wizji, lecz także – jak nikt inny w dziedzinie sztuk plastycznych – przewidział i jednocześnie w na-
stępnych latach ukształtował technologiczny, filozoficzny i społeczny rozwój takich środków, jak 
telewizja, wideo, komputer, laser. W odróżnieniu od rozwoju innych tendencji w sztuce, fakt ten 
był przez dziesięciolecia niezmiennie akceptowany zarówno przez innych artystów, jak i history-
ków sztuki, Wiadomo, że nie zawsze artyści, którzy odkrywają coś nowego, rozwijają nowe me-
tody czy media, po pewnym czasie nadal są uważani za znaczące osob owości. A jednak 

3  Nowość w sztuce jest miarą wyobraźni artysty. Jerzy Ludwiński w rozmowie z Pawłem Politem, 
[w:] Refleksja konceptualna w sztuce polskiej. Doświadczenia dyskursu: 1965–1975, red. Paweł 
Polit, Piotr Woźniakiewicz, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 2000, s. 55–56. 

4  Ibidem.

5  Susanne Rennert, On sunny days, count the waves of the Rhine, on windy days, count the waves of the Rhine. 
Wczesne lata Nam June Paika w Nadrenii 1958–1964 [w:] Widok. WRO Media Art Reader 2. Nam June Paik. 
Driving Media, red. Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, Krzysztof Dobrowolski, Wrocław 2009, s. 13–14.
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w p rzypadku Paika tak właśnie jest, gdyż każdej nowej technologii przeciws tawiał również coś 
ekstremalnie innego, a mianowicie redukcję, minimalizację czy odrzucenie. Jak Yin i Yang przy-
należą do siebie, tak dla sztuki Paika charakterystyczne jest współwystępowanie i jednoczesność 
dzieł, których istotą jest równocześnie nadmiar i niedosyt.6 

Sztuka nowych mediów wywodzi się zatem z fascynacji nowym narzędziem, jakim była 
kamera i cały dyspozytyw filmowy, a od połowy lat 60. XX w. także telewizja i technologia 
wideo. Za jej pomocą w stosunkowo łatwy sposób można było utrwalać wydarzenia, obrazy 
czy informacje, jak i dowolnie kreować nową, autonomiczną rzeczywistość, twórczo wyko
rzystując dokumentacyjne właściwości nowego medium. Obraz, utrwalony za pomocą ka
mery, dzięki zabiegom montażowym poddawał się modyfikacjom, które nadawały mu zu
pełnie nowych cech i sensów. Równie ważnym aspektem, który wpłynął na kształtowanie 
się krytycznych i emancypacyjnych postaw, było także późniejsze rozczarowanie związane 
z intelektualną kompromitacją telewizji7. Wideo było więc czymś bezprecedensowym – sponta-
niczne, bezpośrednie, wieloaspektowe, przystosowalne – było prawdziwym kameleonem8, a ta
kie jego cechy, jak: natychmiastowość, dokładność, wnikliwość, łatwość w obsłudze, mon
tażu i manipulacji obrazem sprawiły, że zyskało z czasem status pełnoprawnego środka wy
razu artystycznego, który przyniósł sztuce prawdziwą rewolucję. 

W Polsce, historia sztuki mediów sięga początku lat 70., wywodząc się z wcześniejszych, 
eksperymentalnych działań prowadzonych przez rodzimych artystów, co w dużym skrócie, 
trafnie ujmuje Ryszard W. Kluszczyński pisząc, że poprzez eksperymenty świetlne Andrzeja 
P awłowskiego oraz animację Jana Lenicy i Waleriana Borowczyka, poprzez fotografię Bronis ława 
Schlabsa, Zdzisława Beksińskiego, Zbigniewa Dłubaka czy grupy Zero-61 oraz filmy i realizacje 
wideo Warsztatu Formy Filmowej, postępował proces, w wyniku którego sztuka polska w coraz 
większym stopniu nasycała się nowoczesnymi technologiami medialnymi. Po mediach mecha-
nicznych nastąpiły media elektroniczne, po analogowych-cyfrowe, po rejestrujących-wirtualne, 
po kontemplatywnych – interaktywne9. W dużej mierze ewolucja ta determinowana była roz
wojem samego sektora technologicznego, który dostarczał twórcom nowych narzędzi wy
korzystywanych do kreacji artystycznej. 

We wczesnym okresie, obok eksperymentalnych rejestracji filmowych Natalii LL i And rzeja 
Lachowicza, Zdzisława Sosnowskiego czy Teresy Tyszkiewicz, istotny wpływ na kształtowa
nie się nowego języka sztuki mediów wywarł Warsztat Formy Filmowej (WFF). Była to inter
dyscyplinarna grupa twórcza działająca w latach 1970–1977, która zawiązana została jako 
sekcja koła naukowego przy Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i T eatralnej 
w Ł odzi (PWSFTviT ). Członkami Warsztatu byli ówcześni studenci i absolwenci łódzkiej uczel
ni m.in. J ózef Robakowski, Ryszard Waśko, Paweł Kwiek, Wojciech Bruszewski, Zbigniew  
R   y  bczyński, J anusz Połom, Antoni Mikołajczyk, Kazimierz Bendkowski i Andrzej R óżycki, któ
rzy jako pierwsi w Polsce rozpoczęli systematyczną pracę z filmem, fotografią i wideo w kon
tekście sztuki, odrzucając ich tradycyjny narracyjny i iluzoryczny wymiar na rzecz badania 
ich konceptualnoanalitycznego i strukturalnego potencjału, jak i nowych form ich prezen
tacji – od instalacji medialnej i przestrzennej do performansu, w tym działań dokamerowych. 
W kontekście międzynarodowym twórczość Warsztatu Formy Filmowej łączyła się z dokona-
niami Michaela Snowa, George’a Landowa, Paula Sharitsa. Wspomina się, że wpisując się w ten 
nurt, potrafili w sposób interesujący podjąć tradycję sztuki polskiej i rosyjskiej lat 20. i 30. Stąd ideo 
logia i praktyka konstruktywizmu stała się dla członków WFF ważnym źródłem inspiracji a rty-
styczno-teoretycznej10. W tym też kręgu, w 1973 roku powstał pierwszy w historii polskiego wi
deo artystyczny film zapisany na taśmie magnetycznej – Język Obrazowy (Pictures Langu age) 
autorstwa Wojciecha Bruszewskiego, Piotra Bernackiego i Pawła Kwieka.

Powiększająca się od połowy lat 70. XX w. grupa artystów zainteresowanych nowym me
dium (m.in. Grzegorz Zgraja, Marek Kołaczkowski, Jadwiga i Jacek Singer, Jolanta Marcol
la, J anusz Szczerek, Janusz Kołodrubiec, Lech Mrożek, Andrzej Paruzel oraz Anna i Romuald 
 Kutera), znacznie poszerzyła krąg poruszanych zagadnień i problemów badawczych. Domi
nujący w tym czasie nurt konceptualnoanalityczny skupiał się na eksperymentach pogłę
biających wiedzę w zakresie artystycznych możliwości elektronicznego narzędzia, jak i na 
analizie języka obrazowego w kontekście jego opozycji do języka filmowego i telewi zyjnego. 
Badane były również zagadnienia związane z możliwościami techniki i transmisji telewizyj
nej, a także oddziaływania nowego narzędzia na społeczeństwo. Manipulacyjny, opresyjny 
charakter medium stopniowo prowokował artystów do podjęcia wartościującego dialogu 
z propagandowym językiem ówczesnych przekazów telewizyjnych, czego wyrazem w póź

6  Wulf Herzogenrath, Wschodnio-zachodni nomada w zaciszu globalnej wioski, [w:] 
Widok. WRO Media Art Reader 2. Nam June Paik. Driving Media, red. Agnieszka 
Kubicka-Dzieduszycka, Krzysztof Dobrowolski, Wrocław 2009, s. 42

7  Marek Wasilewski, Dlaczego wideo?, „Zeszyty Artystyczne”, nr 7, red. Marek Wasilewski, Poznań 1994, s. 10.

8  Erkki Huhtamo, Play! Stop! Forward! Rewind! Refleksje nad taśmą jako nośnikiem, [w:] Widok. WRO Media Art 
Reader 1. Od kina absolutnego do kina przyszłości, red. P. Krajewski, V. Kutlubasis-Krajewska, Wrocław 2009, s. 20

9  Ryszard W. Kluszczyński, Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1998, s. 7

10  Lechosław Olszewski, Gdzie jest człowiek. Akcyjna działalność Warsztatu Formy Filmowej, „Zeszyty 
Artystyczne”, nr 7, red. Marek Wasilewski, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, Poznań 1994, s.19.

niejszym czasie stały się realizacje o charakterze wyraźnie negującym politycznie zabar
wione przekazy telewizyjne (Józef Robakowski, Sztuka to potęga!, 1985, P amięci L. Breżniewa, 
1982, Zygmunt Rytka, Retransmisja, 1979–1983). W folderze wydanym przy okazji sympozjum 
Video Art, mającego miejsce w 1976 roku w lubelskiej Galerii Labirynt, Józef Robakowski pi
sał – video art to […] ruch artystyczny, który przez swoją niezależność obnaża mechanizm ste-
rowania drugim człowiekiem, wywierania na niego nacisku przez podpowiadanie mu jak żyć11. 

Wprowadzenie stanu wojennego w 1981 roku zapoczątkowało proces gruntownych prze
obrażeń sztuki, także wideo. Z racji coraz większej inwigilacji, wzmożonej cenzury, manipu
lacji oraz innych form zniewolenia jednostki, środowisko artystyczne w dużej mierze od cięło 
się od państwowych instytucji artystycznych, tworząc tym samym tzw. drugi obieg. Artyści 
pracujący z wideo stopniowo zaczęli odchodzić od analitycznej eksploracji medium, na rzecz 
postaw komentujących, kontestujących oraz wyrażających emocje, podczas gdy samo me
dium stało się narzędziem służącym do autokreacji. Jak pisze Piotr Krajewski, w połowie lat 
80., […] widać wyraźnie, jak zmieniała się w tym czasie twórczość, jak mocno wkroczył czynnik 
emocjonalny, osobisty; ważna stała się sama obecność artysty, wobec której kamera przestaje 
być narzędziem obiektywnej rejestracji, a staje się elementem nowej, bio-mechanicznej relacji.12 

Co ciekawe, polska krytyka artystyczna niemalże całkowicie pominęła prężnie działają
cy wówczas nurt sztuki wideo, wręcz wieszcząc jej szybki koniec. Do końca lat 80. zarówno 
oficjalny, komunistyczny obieg sztuki galeryjnej, jak i działające w okresie stanu wojennego 
opozycyjne, kościelne miejsca prezentacji sztuki, nie oferowały artystom pracującym z wideo 
żadnych możliwości, skazując ich w pewnym sensie na niebyt i brak kontaktu z odbiorcami. 
Kontestacyjna postawa nieufności wobec instytucji przełożyła się na potrzebę współpracy, 
samoorganizacji i tworzenia przez artystów niezależnych przestrzeni prezentacji i dyskusji. 
Niezwykle istotna była wówczas postawa Józefa Robakowskiego, który skutecznie starał się 
integrować środowisko twórców, a także popularyzować tę formę sztuki w szerszych krę
gach. W latach 1983–1985 Robakowski organizował w Łodzi Nieme Kino, cykliczny przegląd 
radykalnych filmów, działań akcjonistycznych i manifestów, a następnie od 1987 roku mię
dzynarodowy festiwal Video-Art-Clip (do 1989). Odbywał się on w działającej w prywatnym 
mieszkaniu Robakowskiego Galerii Wymiany i prezentował – także w gościnnych pokazach 
odbywających w niezależnych ośrodkach w innych miastach – prace międzynarodowych ar
tystów wideo dystrybuowane w ramach ruchu Infermental. Ta międzynarodowa inicjatywa 
artystyczna – powołana do życia w 1981 roku w Budapeszcie przez Gábora i Verę Bódy, Dórę 
Maurer, Pawła Kwieka, Ryszarda Waśkę, Józefa Robakowskiego i Małgorzatę Potocką – bę
dąca kontynuacją ruchu mail art, do 1991 roku wydawała na taśmach wideo undergroundo
wy magazyn artystyczny poświęcony sztuce elektronicznej gromadzący w każdym wyda
niu kilka godzin najnowszego światowego wideo. Wielokrotnie podkreśla się, że to właśnie 
Józef Robakowski i Ryszard Waśko, jako najbardziej czynni członkowie Infermentalu, aktywi
zowali polskie środowisko, a za sprawą organizowanych przez siebie spotkań i prezentacji, 
umożliwiali kontakty i międzynarodową wymianę intelektualną.

W drugiej połowie lat 80. do Polski wkracza nowe narzędzie, jakim był komputer. Ó wczesne 
modele były z dzisiejszego punktu widzenia stosunkowo topornymi urządzeniami, które 
zwracały jednak uwagę artystów dzięki możliwościom ich programowania i tworzenia sper
sonalizowanych narzędzi do specyficznego, artystycznego działania. Pierwszą falą kompu
terów domowych, były tzw. 8bitowce typu ZX Spectrum, Commodore 64 oraz rodzina A tari. 
Jednak prawdziwe ożywienie w środowisku artystycznym wywołało pojawienie się kompu
tera Amiga, który z racji wielu udogodnień technicznych i łatwości integracji ze sprzętem 
t elewizyjnym często wykorzystywany był w działaniach, które na celu miały poszer zenie 
możliwości wideo. Pionierem w działaniach stricte komputerowych, był w Polsce Wojciech 
Bruszewski, który w roku 1988 razem z Wolfem Kahlenem, stworzył pierwszą w historii sztuki 
polskiej instalację komputeroworadiową – Radio Ruiny Sztuki. Była ona usytuowana w prze
strzeni publicznej ówczesnego Berlina, a do swego działania wykorzystywała stary typ me
dium scentralizowanego, jakim było radio. Radio Ruiny Sztuki, nadawane nonstop w latach 
1988–1993 w niemieckim radiu publicznym na paśmie UKF 97, 2 MHz, w pełni wykorzysty
wało możliwości syntezy dźwięku komputera Amiga, który nieprzerwanie generował dwa 
gł osy – męski i żeński – przytaczające naprzemiennie wybrane losowo cytaty z klasyków 
światowej filozofii13. Komputer Amiga, dzięki imponującym – jak na tamte czasy – możliwo
ściom graficznym i dźwiękowym, używany był przez artystów pracujących nad tzw. w ideo 
poszerzonym, modyfikowanym za pomocą narzędzi cyfrowych, a także przez twórców zain
teresowanych animacją komputerową i formami audiowizualnymi, których ekspansja przy
pada na koniec lat 80. i lata 90. 

Istotny przełom w dotychczasowych działaniach artystycznych obszaru sztuki medialnej 
stanowił rok 1989. W grudniu tego roku odbyła się we Wrocławiu pierwsza edycja międzyna
rodowego Festiwalu Wizualnych Realizacji Okołomuzycznych WRO 89 – pierwszego w Pol
sce cyklicznego przeglądu sztuki mediów i działań interdyscyplinarnych przygotowanego 
w takiej skali poza oficjalnie działającymi instytucjami kultury przez niezależną koopera tywę 
Open Studio WRO (Violetta KutlubasisKrajewska, Piotr Krajewski, Zbigniew Kupisz). Pionier
ska formuła festiwalu oparta została na prezentacji sztuki łączącej obraz i dźwięk kreowa
ne przy użyciu elektroniki. Urządzenia wideo i komputery, jakkolwiek stosowane już wcze
śniej w sztuce, w powszechnej świadomości nie kojarzyły się z kreacją artystyczną. Sztuka 
elektroniczna w oficjalnym obiegu była niemal nieobecna. Po latach izolacji, we Wrocławiu 
pojawiła niemal setka progresywnych artystów z całego świata, jak i ważne instytucje arty
styczne, takie jak np. Centre Georges Pompidou. Zostało to – podobnie jak duże zaintere
sowanie publiczności nowym festiwalem – zauważone przez prasę i telewizję, czego skut
kiem były późniejsze, realizowane przez WRO w koprodukcji z telewizja publiczną, ekspery
mentalne działania artystyczne w przestrzeni transmisji telewizyjnej oraz relacje z najważ
niejszych światowych festiwali i wystaw sztuki mediów. Oprócz szerszej popularyzacji sztuki 
nowych mediów w Polsce, pierwsze edycje WRO w latach 1989–1991 przyniosły prezentacje ak-
tualnej sztuki światowej i znaczące debiuty artystów polskich. Spełniły też ogromną rolę w for-
mowaniu się krajowej sceny nowych mediów oraz (samo)rozpoznaniu międzynarodowego po-
tencjału środowisk artystycznych w okresie politycznej i społecznej transformacji. Kolejne festi-
wale WRO, począwszy od 1993 roku, organizowane były w cyklu dwuletnim. Pomiędzy tymi mię-
dzynarodowymi edycjami w latach 1994 i 1996 odbywał się WRO Monitor Polski – przegląd po-
święcony polskiej sztuce wideo, zarówno taśmom, instalacjom i performansom, jak również for-
mom komunikacyjnym: transmisjom wideo-telewizyjnym i pierwszym prezentacjom net artu. 

11 Robakowski, 1976, (druk nienumerowany).

12  Piotr Krajewski, Zarys historii polskiej sztuki wideo w latach 1985–1995, [w:] Ukryta Dekada. Polska 
sztuka wideo 1985–1995, red. P. Krajewski i V. Kutlubasis-Krajewska, Wrocław, 2010

13  Patrz: Piotr Krajewski, Violetta Kutlubasis-Krajewska, Monitor Polski, „Exit”, 1994, nr 4 (20), s.868.
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Dzi ałania WRO w tym czasie wniosły prawdziwy przełom w rozwoju sztuki nowych mediów w Pol-
sce.14  Festiwal WRO, oraz późniejsze Biennale Sztuki Mediów WRO, wyrosło na najważniejsze 
i najstarsze cykliczne wydarzenie prezentujące sztukę technologiczną w Polsce, sytuowane 
przez amerykańskiego historyka sztuki Edwarda A. Shankena na równi z takimi wydarzenia
mi artystycznymi, jak Festiwal Ars Electronica w Linzu, Biennale Sztuki w Wenecji, Festiwal 
Elektra w Montrealu czy International Symposium of Electronic Art, które […] wspólnie ode-
grały główną rolę w rozwoju międzynarodowej społeczności zainteresowanej przenikaniem się 
sztuki, wiedzy i technologii i wykuwaniu praktycznych, teoretycznych i instytucjonalnych pod-
walin tego, co stało się znane jako nowe media.15 

Stopniowo polepszająca się w latach 90. sytuacja gospodarcza kraju i wzmożony import 
produktów sprawiły, iż praktycznie nieosiągalna dotąd kamera wideo stawała się bardziej 
dostępna, tak jak i nowe komputerowe technologie dające nieznane dotąd możliwości ma
nipulacji obrazem. Przełom ten spowodował również zmianę w prezentowanych postawach 
artystycznych, do głosu doszło nowe pokolenie twórców, którzy z coraz większą śmiałością 
eksperymentowali z nowymi sposobami użycia medium wideo. Dotychczasowe ograniczenia, 
wynikające z sytuacji politycznogospodarczej kraju paradoksalnie miały pozytywny wpływ 
na kształtowanie się specyficznego charakteru polskich prac, o których zagraniczni goście 
Festiwalu WRO mówili: [artyści polscy] są z konieczności mistrzami w low budget high tech. Dys-
ponując nieporównywalnie skromniejszymi środkami technicznymi dochodzą do ważkich arty-
stycznie rezultatów16. Zanik cenzury umożliwił swobodne wypowiadanie się na tematy dotąd 
zabronione, a społecznogospodarcze otwarcie się na Zachód, przetransponowało na grunt 
polski zagadnienia związane z presją kultury masowej i konsumpcyjnej. Niezainteresowane 
dotąd sztuką elektroniczną instytucje publiczne, zaczęły ją powoli poznawać i akceptować. 
Coraz powszechniejsza obecność medium zrewolucjonizowała także wyższe szkolnictwo ar
tystyczne w Polsce, za sprawą czego zaczęły powstawać katedry lub pracownie sztuk wizu
alnych, intermedialnych czy multimedialnych, m.in. Studio Wideo Artura Tajbera w Katedrze 
Studiów Wizualnych na ASP w Krakowie, (1992) Pracownia Intermedialna Witosława Czerwon
ki i Wojciecha Zamiary na PWSSP w Gdańsku (1992), Pracownia Grafiki Telewizyjnej i Projek
towania Komputerowego Wojciecha Bruszewskiego (1989), a następnie od 1990 r. pracow
nia wideo Antoniego Mikołajczyka na PWSSP w Poznaniu. Na wrocławskiej uczelni studen
ci prowadzonej przez Leszka Kaćmę Katedry Wiedzy Wizualnej już od 1988 roku pracowali 
ze  sprzętem wideo, medium to stało się również jednym z podstawowych narzędzi stosowa
nych w Pracowni Rzeźby Grzegorza Kowalskiego na warszawskiej ASP. W środowiskach ar
tystycznych zauważalny był wzrost indywidualnych postaw, jak i oryginalnych, niespotyka
nych dotychczas poszukiwań formalnych, nierzadko zahaczających o praktyki intermedialne. 

Transformacyjne ruchy nie ominęły również systemu telewizyjnego, w ramach którego 
zaczęły formować się nowe struktury – reklamy i wideoklipu (teledysku), a także ekspery
mentalne pasma poświęcone sztuce współczesnej i sztuce mediów (m.in. Inne Kino Jerzego 
Kapuścińskiego, Video-Art-Clip Józefa Robakowskiego, Pasmo hipermultimedialne M arcina Kr
zyżanowskiego, Art Noc Jerzego Kapuścińskiego i Marcina Krzyżanowskiego, czy WRO: t aśmy 
mieszane Violetty i Piotra Krajewskich). 

Zjawiska te, w sposób pośredni miały wpływ na kształtowanie się obszaru zaintereso
wań nowego pokolenia twórców, które odchodząc od tendencji analitycznokonceptual
nych, skłaniało się ku problemom społecznym, krytycznym, wizualnoaudialnym, a także za
gadnieniom związanym ze sceną sztuki komputerowej, w tym animacji i rodzącej się interak
tywności. Od lat 90. debiutowali młodzi artyści posługujący się wideo, w dużej mierze wy
chowani przez pierwsze pokolenie polskich twórców medialnych, m.in. Piotr Wyrzy kowski, 
 Mikołaj Jurki ewicz, Marek Wasilewski, Igor Krenz, Jarosław Kapuściński, Barbara Konopka, 
Ma rta  De skur, Alicja Żebrowska, Małgorzata Kazimierczak, Katarzyna Kozyra, Artur  Żmijewski, 
Pa weł A lthamer, Krzysztof Skarbek, Mirosław Emil Koch, Andrzej K. Urbański, Wspólnota 
 Leeżeć, Łyżka czyli Chili, czy Grupa Piniszczy. 

Nowe cechy zyskała również sama forma zapisów. Dużą rolę zaczął odgrywać szeroko 
rozumiany dźwięk. Początkowo jeszcze obraz budowany był na strukturze linearnej nar
racji, bardzo często wynikającej z obserwacji świata zewnętrznego, by następnie ewolu
ować w stronę struktur wielopoziomowych i rozbudowanych. Analityczna eksploracja me
dium i zagadnień ściśle teoretycznych, ustąpiły na rzecz wzmożonej ekspresji, dynamiki, jak 
i spontanicznego poszukiwania nowych audiowizualnych poetyk. Sztuka nowych mediów 
poszła drogą wielotorowego rozwoju, a wideo funkcjonujące uprzednio jako forma autono
miczna, przeistoczyło się – zwłaszcza w epoce Internetu – w element różnorodnych instala
cji artystycznych, a także większych multimedialnych i audiowizualnych przedsięwzięć per
formatywnych, inte raktywnych czy o charakterze eksperymentalnego filmu artystycznego.

Wystawa in progress przywołuje przykłady niemal każdej z opisanych powyżej praktyk, 
co świadczy o dużym potencjale – jakkolwiek dalece jeszcze niekompletnego – zbioru prac 
medialnych w kolekcji DTZSP. Niekompletnego zwłaszcza w zakresie twórczości najnowszej, 
tak aktualnych rozwiązań formalnych i strategii, jak i podejmowanych tematów. Brak bowiem 
we wrocławskiej kolekcji prac odwołujących się do zagadnień konwergencji mediów i glo
balnej sieciowości, związków sztuki i nauki, mieszanej i poszerzonej analogowodigitalnej 
rzeczywistości, algorytmicznych strategii kreacji obrazu i dźwięku, prac obrazujących roz
wój wyspecjalizowanej subdziedziny, jaką jest projektowanie strategii interakcji i interfej
sów człowiek – komputer, czy też współczesnych praktyk o charakterze wywrotowym i kon
testacyjnym wobec głównego nurtu sztuki technologicznej.

Niemniej jednak wystawa daje możliwość prześledzenia rozwoju sztuki mediów w bo
gactwie jej tematów i morfologicznych form – od wczesnych konceptualnych i analitycz
nych zapisów filmowych i fotograficznych, rejestracji działań performatywnych oraz efeme
rycznych wydarzeń środowiskowych, przez performans dokamerowy, realizacje badające 
dyspozytyw kinematograficzny, strukturę i materialność samego nośnika czy voyerystycz
ny i opresyjny potencjał wideo, aż po animację komputerową, found footage i instalacje wi
deo. Wybór ten pokazuje pewien wycinek historii dziedziny, pokazując jakiemu estetyczne
mu i pojęciowemu wyrafinowaniu uległa ona w ciągu półwiecza swojego istnienia, wska
zuje także na chronologiczną i tematyczną zbieżność jej światowej i polskiej linii. Tytułowy 
progres odnosi się więc tak do samej dziedziny, aktualizującej się nieustannie, jak i kolekcji, 
stawiającej sobie za cel prezentację wieloaspektowego wymiaru współczesności poprzez 
sztukę aktualną, która wszak w coraz to bardziej oczywisty sposób korzysta z technologicz
nych narzędzi kreacji i prezentacji. 

14  Piotr Krajewski, Zarys historii polskiej sztuki wideo w latach 1985–1995, s. 28

15  Edward A. Shanken, Art and Electronic Media, Phaidon, London-New York 2009, s. 49

16  Violetta Kutlubasis-Krajewska, Sztukotechnika, „Enter”, nr 2, 1991, s. 11.

Piotr Wyrzykowski, Ucieleśnianie, Studio TVP we Wrocławiu

WRO Monitor Polski, 1994, © WRO Art Center

Wstęp do katalogu wystawy Video Art, Galeria Labirynt, © Galeria Labirynt

Józef Robakowski, Sztuka to potęga!

Jacek Szleszyński, Sygnał
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Interrupted Line, 1971–72, 5˝ 37´

film 16 mm, czarnobiały, bez dźwięku, kopia cyfrowa 

Projekty filmowe VALIE EXPORT z końca lat 60. i początku lat 70. stanowiły realizację idei 
Expanded Cinema (rozszerzonego kina), którego estetyka miała na celu uczynić ludzi bar
dziej świadomymi struktur wizualnej i emocjonalnej komunikacji. Badaniu poddany został 
materialny nośnik oraz charakterystyczny dla medium filmowego rodzaj optycznej per
cepcji, różnej od sposobów postrzegania ludzkiego oka. Od 1969 roku idee Expanded Cine-
ma były realizowane przy pomocy kamery filmowej – najpierw 8, a potem 16 mm. Powstała 
wówczas seria prac poświęconych analizie i tworzeniu medialnych reprezentacji ciągłości 
czasu i przestrzeni. Film Interrupted Line należy do tej grupy dzieł. Kamera posadowiona na 
przednim siedzeniu samochodu rejestruje jednocześnie obraz szosy widoczny przez przed
nią szybę pojazdu oraz widok przejechanego przed momentem odcinka jezdni w umoco
wanym na przedniej szybie tylnym lusterku kierowcy. Pomiędzy obydwoma wyświetlają
cymi się obok siebie synchronicznie obrazami istnieje przerwa w czasie i przestrzeni – nie
widoczne pole, obejmujące wnętrze samochodu, jego domyślnych pasażerów oraz najbliż
sze otoczenie jadącego samochodu. W filmie Interrupted Line „spojrzenie” kamery jest toż
same zakresem widzenia kierowcy. 

Interrupted Line, 1971–72, 5˝ 37´

16 mm, black and white, silent, digital copy

Film projects of VALIE EXPORT created in late 1960s and early 1970s represented the idea 
of Expanded Cinema, whose aesthetics aimed at making people more aware of visual 
and emotional structures of communication. The artist also analysed the material medium 
and optical perception characteristic of the film medium, which was different from the per
ception of the human eye. Since 1969, the ideas behind Expanded Cinema have been filmed 
first with an 8mm and then with a 16mm camera. This resulted in a series of works devoted 
to the analysis and creation of media representations of the time and space continuum. 
Interrupted Line was one of such projects. The camera attached to the front seat of a car was 
recording the road visible through the windshield as well as the road left behind and re
flected in the rearview mirror. There is a gap in time and space between the two images 
being displayed synchronously – the invisible field, including the car interior, its supposed 
passengers and the immediate space around the driving car. The camera’s view in Interrupted 
Line is identical with the driver’s vision. 

VALie eXport
VALIE EXPORT (wł. Waltraud Lehner, ur. 1940) – artystka intermedialna, czołowa przedsta
wicielka feministycznego nurtu w sztuce współczesnej. Autorka akcji artystycznych i per
formansów, konceptualnych realizacji fotograficznych, filmów, prac wideo, obiektów, oraz 
instalacji z wykorzystaniem monitorów i projekcji (analogowych, cyfrowych i laserowych) 
oraz tekstów teoretycznych. Od 1967 roku artystka występuje pod pseudonimem, inspiro
wanym napisem na opakowaniu papierosów (EXPORT), będącym jednocześnie artystycz
ną koncepcją i zastrzeżonym znakiem towarowym. 

VALIE EXPORT, której sztuka pod wieloma względami uważana jest za pionierską, już 
w drugiej połowie lat sześćdziesiątych formułowała radykalne postulaty sztuki feministycz
nej. Bardzo wcześnie zajęła się także krytyką społeczeństwa konsumpcyjnego i analizą struk
tur wizualnych w obrazach mediów. Jej twórczość, podobnie jak wystąpienia Petera Weibla, 
określano mianem akcjonizmu wiedeńskiego drugiej generacji, ze względu na łączenie pro
blematyki ciała z nowymi technologiami. W odróżnieniu jednak od całkowicie męskiego gro
na wiedeńskich akcjonistów (Herman Nitsch, Otto Muehl i inni) artystka podkreślała, że jej 
akcjonizm jest przede wszystkim feministyczny.

DM

VALIE EXPORT (real name: Waltraud Lehner, b. 1949) is a intermedia artist, a front figure of femi
nist art movement in the contemporary art. Her oeuvre comprises actions and performances, 
conceptual photographs, films and video works, objects and installations involving monitors 
and projections (analogue, digital and laser) as well as theoretical writing. Since 1967 the artist 
has been using her pseudonym inspired by an inscription on a cigarette package (EXPORT), which 
is both an artistic concept and a registered trademark.

VALIE EXPORT was a pioneer in many respects. She started to promote radical postulates 
of the feminist art already in the late 1960s. She took a similarly early interest in the criticism 
of consumer society and the analysis of visual structures in media images. Like the performative 
actions of Peter Weibel, her work was also called second generation Vienna actionism, as they 
both juxtaposed the issues of the body with new technologies. However, unlike her male col
leagues of the Vienna actionist group (Herman Nitsch, Otto Muehl and others), the artist stressed 
that her actionism was predominantly feminist. 

AdAd HAnnAH

Ascending / Descending, 2002, 5˝ 

z cyklu Museum Stills

wideo, kolor, bez dźwięku

Nieruchomy film, zatrzymany i rozciągnięty w czasie kadr, 
rodzaj wyreżyserowanej, „zamrożonej” w bezruchu scen
ki sytuacyjnej, mieszającej porządki czasowe i przyczyno
we. Postaci ludzkie są przedstawione jako pozujące w obra
ziefilmie i współtworzące obrazfilm. Tylko niuanse: lekko 
kołyszący się tors, chwiejący się palec, mrugnięcie powieki, 
zdradzają procesualny charakter obrazówfilmów. Cykl skła
da się z sześciu filmów przedstawiających zaaranżowane  
sceny, dla których kontekst tworzą dzieła w przestrzeni mu
zealnej i związany z nimi akt estetycznego przeżycia. […] Jed
nocześnie artysta w swoich pracach kreuje sytuacje, w któ
rych i poprzez które transformacji ulegamy my – oglądają
cy. Przeistaczamy się z biernego widzaoglądacza w bardziej 
świadomego odbiorcę sztuki. 

Na wystawie in progress prezentowana jest jedna praca 
z cyklu Museum Stills, demonstrująca uniwersalną przydat
ność medium wideo do badania relacji przestrzennoczaso
wych i idei czasu zamrożonego.

Ascending/Descending, 2002, 5˝ 

from the series of Museum Stills 

video, color, no sound 

A motionless film, fixed frame, stretched in time, showing 
a staged, “frozen” situational scene, mixing up temporal 
and causal orders. Human figures are presented as posing in 
the picture/film or as its cocreators. Only subtleties: a lightly 
swaying torso, a finger twitch or an eye blink reveal the proc
essual character of these picture/films.The cycle comprises 
six films presenting staged scenes, whose context is formed 
by works located in the museum space and the related act 
of aesthetic experience. […] At the same time, the artist cre
ates situations in which and through which we, the viewers, 
become transformed. We cease to be passive viewer/onlook
ers and turn into a more conscious art audience.

The in progress exhibition presents one work from the Mu-
seum Stills series, demonstrating the universal usefulness 
of the video medium to explore spatialtemporal relations 
and the idea of frozen time.

Adad Hannah (ur. 1971) to kanadyjski artysta medialny, autor prac wideo i instalacji. Jego re
alizacje opierają się na XIXo wiecznej technice tableaux vivants, czyli rekonstrukcji dzieła 
malarskiego lub rzeźbiarskiego tworzonego przez grupę upozowanych, żywych ludzi. Za
aranżowane przez niego sceny każdorazowo zatrzymane są w kadrze filmowym, często od
wołując się do obrazów znanych z historii malarstwa. Prace artysty są prezentowane na ca
łym świecie m.in. we Wrocławiu w ramach Biennale Sztuki Mediów WRO (2005); Viper Basel 
(2004); Loop Barcelona (2004), SeNef Festival/ Ilmin Art Museum (Seoul, 2004), Artists Space 
(New York, 2003), International Media Art Biennale (Seoul, 2006), czy w Zendai MOMA w Chi
nach (2009). Adad Hannah mieszka i pracuje w Montrealu i w Vancouver.

SŚ-K

Adad Hannah (b. 1971) is a Canadian media artist working with video and installation. His 
works are based on the 19th century technique of tableaux vivants, reconstructions of paint
ings or sculptures made up by peopple posing live. The scenes arranged by him, videotaped 
and captured in the frame, often use or referre to canonical paintings of European art history. 
His works have been shown internationally, inter alia, at the WRO Media Art Biennale in 
Wrocław (2005); ; Viper Basel (2004); Loop Barcelona (2004), SeNef Festival/ Ilmin Art Museum 
(Seoul, 2004), Artists Space (New York, 2003), International Media Art Biennale (Seoul, 2006) 
and at the Zendai MoMA in China. Adad Hannah lives and works in Montreal and Vancouver. 

prace/works

prace/works
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Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka: Z wideo i performansem zaczęła Pani pracować bar-
dzo wcześnie. Czy dlatego, że te nowe, nieobciążone przez historię sztuki media ofero-
wały świeże, neutralne techniki?

VALIE EXPORT: Oczywiście były to nowe media, nieobciążone przez historię sztuki, nieob
ciążone formalnie czy materialnie. Nie były zawłaszczone, w przeciwieństwie do malarstwa, 
rzeźby czy innych statycznych, nieruchomych form. Oczywiście film pojawił się już o wie
le wcześniej, ale wideo i performans to były kompletnie nowe media. Można było je różnie 
wykorzystywać i stosować na wiele nowych sposobów. Ale trzeba też powiedzieć, że w mia
rę upływu czasu, w historycznym ujęciu, praca z performansem, wideo, filmem czy fotogra
fią sprawiła, że zauważono – czy też raczej ja zauważyłam – iż w całej historii sztuki istnieje 
kontynuacja. Na początku nie zwracaliśmy na to uwagi, wręcz przeciwnie, byliśmy przeciw
ko historii sztuki, przeciwko estetyce.

Wojna i wszystkie procesy, jakie miały miejsce w naszym środkowoeuropejskim obsza
rze kulturowym, ale też w USA, sprawiły, że społeczeństwa zaczęły się wyrażać w komplet

nie nowy sposób. Wszyscy chcieliśmy się wyrazić na nowo. Bo społeczeństwo się zmieni
ło, a sztuka jest jego przejawem, niezależnie od tego, czy jest ono totalitarne, innowacyjne, 
demokratyczne czy niedemokratyczne. Sztuka jest zawsze odzwierciedleniem społeczeń
stwa, warunków życia; sztuka i kultura zawsze je wyrażają. Dotyczy to naturalnie także me
diów, nauki oraz dyskursu pomiędzy nauką, techniką i technologią, które zaczęły się defi
niować na nowo w tamtych czasach, w latach 50. i 60. XX w.

Był to z pewnością istotny powód, dla którego sięgnęłam po te właśnie media. Umoż
liwiły mi one również zdefiniowanie samej siebie. Mogłam się nimi samodzielnie posługi
wać i manipulować. Niezwykle ciekawe było dla mnie zjawisko czasu. Tego natychmiasto
wego czasu, za pomocą którego można było coś wyrazić w sztuce oraz estetyka wynikają
ca z tej natychmiastowości, i te jej dwa aspekty, że: można zarejestrować coś istniejącego 
tylko przez moment, a później, to coś, będzie istniało nadal.

Przeszłość, teraźniejszość oraz w pewien sposób również przyszłość zawarte są przede 
wszystkim w wideo, medium oferującym możliwość spowolnienia czasu. Kiedy wykonuję 
przed kamerą gest, opóźniam go o pięć sekund, gest ten przechodzi do przyszłości i można 
go zobaczyć dopiero w tej „przyszłej teraźniejszości”. Wszystkie te niezmiernie ciekawe zja
wiska stały się dla mnie wyzwaniem, aby zająć się nimi również na polu sztuki. Nastąpił więc 
odwrót. Wprawdzie wcześniej rysowałam i trochę też malowałam, ale ogólnie odeszłam od 
malarstwa i tego rodzaju artystycznej ekspresji w stronę nowych mediów.

Oczywiście nowe media sprawiły również, że przede wszystkim artystki mogły się za 
ich pomocą wyrazić w nowy sposób. Właśnie dlatego, że nie było żadnych oczekiwań wo
bec takiej formy wyrazu, nie była ona niczym zdeterminowana. Społeczeństwo było wów
czas bardzo konserwatywne, tradycyjne i niezwykle ograniczone. Feminizm, sztuka kon
ceptualna i inne kierunki sztuki były natomiast zupełnie nowe; inne przemyślenia, nowe 
spory, a zatem również świadomość pracy z nowymi mediami i ich odmiennymizastoso
waniami. Przede wszystkim kobiety mogły się w ten sposób samookreślić. Kobieta artystka 
mogła zatem pracować w autonomiczny sposób, pozostając wolną od schematów recep
cji i tradycyjnej historii sztuki.

Spieraliśmy się więc o nowe estetyki, dyskutowaliśmy nowe rodzaje twórczych proce
sów, nowe sposoby prezentacji. Jednak przede wszystkim ważne było, również dla mnie 
osobiście, aby nie występować w muzeach i galeriach, lecz w różnych undergroundowych, 

Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka: You started to work with video and performance very 
early on. Was it because these new media were not burdened by art history and offered 
fresh and neutral techniques? 

VALIE EXPORT: Of course they were new media that were not burdened by art history, nei
ther formally nor materially. They had not been appropriated, unlike painting, sculpture or 
other static and immobile forms. Although film had already been used for a long time, video 
and performance were completely new media. They could be employed differently and in 
many various ways. However it must be emphasized that from a historical perspective as 
time went by, working with performance, video, film and photography made it evident – at 
least to me – that there was a certain continuity throughout the entire art history. We did 
not pay any attention to it at the beginning, on the contrary – we were against art history, 
against aesthetics.

War and all the processes that took place in our Central European cultural area, and in 
the USA as well, prompted these societies to express themselves in a completely new way. We all 

wanted to express ourselves in 
a new way, too. Because the so
ciety had changed, and art is 
an expression of society irre
spective of its character, be it 
totalitarian, innovative, demo
cratic or undemocratic. Art is al
ways a reflection of the society 
and the conditions in which 
one has to live – art and culture 
always express this. Naturally, it 
also applies to media, science, 
and the discourse between sci
ence and technology, which 
started to redefine themselves 
in the 1950s and 1960s.

It was definitely an impor
tant reason that explains why 
I began using these new media. 
Another was that they made 
it possible for me to define 
myself because I could use 
them and experiment with 
them individually, any way 
I wanted. I found the phenom
enon of time highly interest
ing. Instant time triggered 
new ways of artistic expres
sion, and the aesthetics that 
resulted from this immediacy. 
This immediacy had two as
pects: it was possible to reg
ister something that existed 
just for a moment, and later 

this something would keep on existing.
And thus the past, the present and in a certain sense the future are, above all, embed

ded in the medium of video, which also offers the possibility of a time delay. When I make 
a gesture in front of the camera and I delay it for five seconds, the gesture enters the future 
and can only be seen in the future present. All these extraordinarily interesting phenomena 
became for me a challenge to be used in the domain of art. Thus I turned away from drawing 
and painting – well, in fact I drew and painted a little before – but generally I abandoned 
these forms of artistic expression in favor of new media.

Of course these new media made it possible especially for female artists to express 
themselves in new ways. It happened precisely due to lack of expectations and established 
conventions. The society at that time used to be extremely conservative, traditional and nar
rowminded, while feminism, conceptual art and other new art directions were completely 
novel. New ways of thinking, new disputes, and consequently a strong conviction that one 
had to work with new media and their diverse appliances. It was mostly women who could 
selfdefine themselves – female artists could work autonomously and remain free from 
the reception clichés and the traditional history of art.

We therefore had to argue about new aesthetics, we discussed new kinds of processuality, 
new modes of presentation. Above all, we thought it was important, I felt it was important 
to me, not to perform or exhibit in museums and galleries but to work in various underground 
and experimental venues instead, or in public space as it is called nowadays. We used to call 
it street actions in those days, because the terminology was different. Today carrying out 
artistic activities in public space is an obvious thing. 

The perception of public space at that time can be misleading today. After all, a museum 
is public space and so is the cityscape. But at that time I didn’t want to appear in museums, 
since I saw them as oppressive, not authentically public. They were opressive structures 
and the works presented there were devoid of any context, perhaps with the exception 
of the bourgeoisie context. It was patrician art for the bourgeoisie, who were supposed 
to be acquainted with it. We have gone through it today but we know from history how 
many discussions this issue provoked, in painting and in photography. At that time, however, 
museums were perceived as bourgeois representation of art for the bourgeoisie. This later 
shift and polemics about it were clearly audible.

nieprzerwAnA drogA, którą ciągLe idę
it is A continuous wAy tHAt i’m going

VALie eXport
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At that time, discovering or being given ac
cess to such spaces outside of museums was 
a new thing for me. Of course, I must add 
somewhat ironically that none of us stood 
the slightest chance of showing our work at 
a traditional museum then. Noone was inter
ested in what we were doing. This complete 
lack of opportunity triggered aggression.

AK-D: In one of your interviews you said 
that at the beginning of your artistic prac-
tice you actually had no public, no recipi-
ents: you addressed your art to the society, 
and the society is not an audience. How-
ever, your actions and performances, es-
pecially Tapp – und Tastkino and Genitalpanik, 
and your videos had a huge influence on 
the society. Do you think they changed 
the society in some ways? Is it true to say 
that with time an audience interested in art 
crystallized from the society? 

VE: An audience and a society are similar and totally different at the same time. When 
I mentioned a lack of audience I meant that there weren’t many people interested in what 
I was doing. There were no particular recipients that would visit these experimental venues 
or gather in the streets on purpose. You mentioned Tapp – und Tastkino… all that there was 
was a society, people who happened to be in the same place and time as I was… We had 
not announced or promoted anything.
Nowadays performances and similar actions are publicized much better, in an almost per
fect way. It is admirable how people use the Internet nowadays to consolidate themselves, 
to do something together in a given place and then walk away. Today however we see that 
instead of random passersby there is a prepared audience in these venues. It is extremely 
inspiring to observe such processes and the changes they undergo. The audience at that 
time however… I did not intend to reach any particular people that would be interested 
in it anyway, but rather to reach and captivate the society, that should be interested in art.

AK-D: With time you made more and more complex artworks, multi-element installations, 
but your starting point was simple registrations. How did the process of developing 
and discovering the creative potential of video evolve so that the medium eventually 
became an element of more complex material works? What does the process of finding 
new applications for a given medium look like?

VE: I have my personal artistic expression, my artistic intent, and I use them to express or 
present certain issues in the domain of art. For this reason I object to the statement that 
I began with just filming. Even at the very onset they were highly complex issues for me 
because I have always been interested in the entire cinematic apparatus. 

I was interested in the cinema, its materiality and – in this sense – in the movement, be 
it when I played pingpong with the screen or wore cameras on my body, like in the piece 
Adjungierte Dislokationen. But this process cannot be described with easy words, like car 
manufacturing for instance. It is a way that you go and sometimes you take something 
with you, add, write down and thus expand it. You forget many things and then come back 
to them. One could try to define this artistic path somehow.

But I would never say that in the 1970s one way of expression was dominant, and in 
the 1990s – another one. Social changes have always been part of my thinking, and the very 
form of artistic expression is derived from social processes and technological advancement. 
I have always insisted on working with new materials, especially when new ideas occurred 
to me and I wanted to move something forward. Then I use materials that can contribute 
to broadlydefined advancement. It is a continuous way that I’m still going. It is impossible 
to explain why I did a certain thing at a certain time. There are no stops on my journey. There 
is a lot of struggle and sidetracking though. As an artist I follow my red line, but it ramifies 
into a thousand branches, into a thousand roads and paths that later converge at a certain 
point. This construction is not a labyrinth, but it follows a similar principle.

AK-D: What is it exactly that new media have brought into art? Are there new values or 
changes in contemporary art that could be linked with new media?

VE: First I would refrain from using the word “values”. It denotes certain moral categories 
while video and art as such have nothing to do with morality, despite the fact that art 
has often been used to express morality, or as an expression of morality. While we are on 
the subject of changes, video surely contributed to bringing them about because it made 
it possible to separate yourself from your point of view, or from the representation of an 
image. These are important breakthroughs in terms of perception. I believe that for the so
called general public it is becoming more and more important to polish their personal 
impressions and enrich them so that they are better equipped to deal with other social or 
political matters. For one thing, video has changed the definition of sculpture and made it 
undergo a total transformation. There is no statue anymore that would be supposed to be 
watched from head to toe; instead there are various objects on the floor, water for instance 
or any other thing. A statue used to have only one proper side, the front, the other side was 
always hidden. However all statues and monuments have the front and the back. And each 
part of a monument is significant.

What video does is identical: on the one hand we could say it is a mirror, but in fact it is 
no mirror because it transports images differently. Everything looks different in it. I think 
that it is here that these potent forces and strategies lie – they are capable of introducing 
important changes in art by emphasizing the things that must be changed. 

Wrocław, November 2012

ek sperymentalnych miejscach, czy też – jak by się dzisiaj powiedziało – w przestrzeni pu
blicznej. Nazywaliśmy to wówczas akcją uliczną, bo i terminologia była wtedy inna. Dzisiaj 
realizowanie twórczego działania czy pracy artystycznej w przestrzeni publicznej, in public 
space, jest oczywistością. 

Ówczesne ujęcie przestrzeni publicznej dzisiaj jest mylące, bo przecież muzeum jest pu
bliczną przestrzenią, tak jak i miasto. Wtedy jednak uważałam, że muzeum to przestrzeń opre
sji, przestrzeń niepubliczna i nie chciałam w nią wchodzić. To były represywne struktury, a wy
bór prezentowanych tam dzieł był pozbawiony wszelkiego kontekstu, no, może poza kontek
stem mieszczańskim. To była patrycjuszowska sztuka dla mieszczan, którzy powinni ją znać. 
Dzisiaj to wszystko zostało już przepracowane. Z historii wiadomo, jak wiele było związanych 
z tym dyskusji: w malarstwie, w fotografii. Jednak wówczas muzea postrzegano wyłącznie jako 
mieszczańską reprezentację sztuki przeznaczonej dla mieszczan. Ta późniejsza zmiana i pole
mika wokół niej były bardzo wyraźne.

Ale wtedy samodzielne odnajdywanie czy dostawanie do dyspozycji takich [pozamuzeal
nych przyp. redakcja] przestrzeni było dla mnie czymś nowym. Oczywiście muszę dzisiaj nie
co ironicznie dodać, że wówczas nikt z nas nie miał najmniejszej szansy, żeby wystawiać w tra
dycyjnych muzeach, nikogo wtedy też nie interesowało to, co robiliśmy. Ten kompletny brak 
szans wywoływał agresję.

AK-D: W jednym z wywiadów powiedziała Pani, że jako początkująca artystka właściwie nie 
miała Pani odbiorców, publiczności; adresatem Pani sztuki było społeczeństwo, a społeczeń-
stwo to nie publiczność. Pani akcje i performansy, myślę tu choćby o Tapp und Tastkino czy 
Genitalpanik, ale także Pani prace wideo wywierały na społeczeństwo ogromny wpływ. Czy 
zatem w jakiś sposób je także zmieniły? I czy z czasem ze społeczeństwa nie wykrystalizo-
wała się zainteresowana sztuką publiczność?

VE: Publiczność i społeczeństwo to coś podobnego i jednocześnie totalnie od siebie różnego. 
Mówiąc o braku publiczności, miałam na myśli fakt, że niewiele osób było tym zainteresowa
nych. Nie było określonych odbiorców, którzy odwiedzaliby te eksperymentalne przestrzenie, 
czy specjalnie gromadzili się na tych ulicach. Wspomina pani Tapp und Tastkino. Tam było tylko 
społeczeństwo, ludzie, którzy znajdowali się w tym samym miejscu i czasie, co ja. Niczego nie 
anonsowaliśmy, nie zapowiadaliśmy.

Dzisiaj performansy czy akcje tego rodzaju są o wiele lepiej, w doskonały wręcz sposób, na
głaśniane. Przecież to godne podziwu jak ludzie dzisiaj posługują się siecią, Internetem, jak się 
nawzajem konsolidują, żeby zrobić coś razem w określonym miejscu, a potem szybko się odda
lić. Dzisiaj jednak w tych miejscach jest już publiczność, odbiorcy, a nie jacyś przypadkowi prze
chodnie. Obserwacja tego rodzaju procesów i przemian, jakim ulegają, jest niezwykle inspirują
ca. Natomiast wówczas, publiczność… Moim celem nie było to, żeby przychodzili konkretni, za
interesowani sztuką ludzie. Moim celem było społeczeństwo, które sztuka powinna interesować.

AK-D: Z czasem zaczęła Pani tworzyć coraz bardziej złożone dzieła, wieloelementowe insta-
lacje, ale zaczynała Pani od prostych zapisów. Jak przebiegał ten rozwój i odkrywanie kre-
atywnego potencjału wideo, które z czasem stało się także elementem bardziej komplek-
sowych, materialnych prac? Jak przebiega proces odnajdywania nowych zastosowań da-
nego medium?

VE: Mam swój osobisty artystyczny wyraz, moją artystyczną intencję i za ich pomocą chcę wyra
żać czy przedstawiać określone zagadnienia w obszarze sztuki. Więc protestuję, kiedy się mówi, 
że zaczynałam właściwie od zwykłego filmowania. Dla mnie już wtedy były to również bardzo 
kompleksowe sprawy, ponieważ zawsze zajmował mnie cały filmowy aparatus. Zajmowałam 
się kinem, jego materialnością, w tym sensie też ruchem – czy to grając w pingponga z ekra
nem, czy nosząc na ciele kamery, jak w pracy Adjungierte Dislokationen. Jednak tego procesu nie 
da się tak łatwo opisać jakby to była produkcja samochodów. To jest droga, którą się idzie i co 
rusz się coś ze sobą bierze, dodaje, zapisuje i w ten sposób się ją poszerza. O wielu rzeczach się 
oczywiście zapomina, a potem do nich wraca. Tę artystyczną drogę można już jakoś definiować.

Jednak wzbraniam się przed mówieniem, że w latach 70. ważniejszy był ten środek wyra
zu, a w latach 90. tamten. Zmiany społeczne zawsze były częścią mojego myślenia, a sama for
ma twórczego wyrazu również jest pochodną procesów społecznych, osiągnięć technologicz
nych. Zawsze zależało mi na tym, żeby pracować z nowymi materiałami, szczególnie gdy mam 
nowe pomysły i chcę coś pchnąć naprzód; używać materiałów, które mogą przyczynić się do 
jakiegoś ogólnego postępu. 

To jest nieprzerwana droga, którą ciągle idę. Nie da się powiedzieć, dlaczego kiedyś zrobi
łam to czy tamto. U mnie nie ma przystanków. Jest zmaganie się i bardzo wiele odgałęzień. Jako 
artystka mam tę swoją czerwoną linię, za którą podążam, ale są tysiące odgałęzień, a w nich ty
siące dróg i ścieżek, które potem znów schodzą się w całość. To nie jest labirynt, ale jednak kon
strukcja o trochę podobnej budowie.

AK-D: Zatem co nowe media wniosły do sztuki? Czy są w sztuce współczesnej obecne nowe 
wartości, zmiany, które można łączyć z nowymi mediami?

VE: Przede wszystkim unikałabym słowa „wartości”. Bowiem interpretuje się je w kategoriach 
moralnych. A wideo i sztuka nie mają z moralnością nic wspólnego. Mimo że sztuka bywała i na
dal jest wykorzystywana w celu wyrażania moralności lub jako jej wyraz. Jednak kiedy mówi 
pani o wprowadzaniu zmian, to chcę zaznaczyć, że wideo na pewno miało swój udział w tym 
procesie, gdyż umożliwia ono oddzielenie się od spojrzenia czy przedstawienia obrazu. To są 
bardzo ważne kroki, również w dziedzinie percepcji. Uważam, że dla tak zwanych normalnych 
odbiorców coraz ważniejsze staje się staranne szlifowanie ich osobistych wrażeń, ich wzboga
canie, tak aby umieć lepiej się obchodzić również z innymi sprawami, politycznymi czy społecz
nymi. Wideo zmieniło na przykład definicję rzeźby, sprawiło, że uległa ona zupełnej przemia
nie. Nie ma już statui, którą należy oglądać od stóp do głów, tylko na przykład różne przedmio
ty na podłodze, woda, czy cokolwiek innego. Statua miała tylko jedną właściwą, przednią stro
nę, druga strona zawsze była tylna. Wszystkie te rzeźby i pomniki ciągle jeszcze mają przód i tył. 
A przecież każda część pomnika jest znacząca. 

Wideo robi przecież dokładnie to samo: z jednej strony można powiedzieć, że to lustro, ale 
właściwie lustrem nie jest, bo to innego rodzaju transport obrazu. Wszystko widać w nim ina
czej. Myślę, że właśnie tu kryją się te siły, potężne strategie, które wiele potrafią zmieniać w sztu
ce i wskazywać na konieczne zmiany. 

Wrocław, listopad, 2012 r.
Valie Export, Interrupted Line

Paweł Janicki, Vinyl Video Delay, fot. E. Jezierska, © WRO Art Center
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Paweł Janicki (ur. 1974) – pracuje z muzyką generatywną i algorytmiczną kompozycją me
diów audiowizualnych, tworzy systemy interaktywne i aplikacje sieciowe. Jest współzało
życielem kolektywu Gameboyzz Orchestra Project (obecnie Mikro Orchestra), eksplorującego 
estetykę „lofi” za pomocą wysłużonych konsol do gier komputerowych. Jego performansy, 
instalacje, aplikacje sieciowe i interaktywne odnoszą się do dokonań elektronicznej i elek
troakustycznej awangardy, wykorzystując zrewitalizowane technologie wojskowe czy ko
mercyjne. Jako artysta, kurator i producent wydarzeń artystycznych jest związany z Centrum 
Sztuki WRO. Janicki jest laureatem takich międzynarodowych nagród, jak honorowe wyróż
nienie Viper Festival w Bazylei, czy główna nagroda netarts.org przyznawaną przez Machi
da City Museum of Graphic Arts w Tokio. Współtwórca wystawy Interactive Playground oraz 
wielu innych instalacji i performansów prezentowanych w Polsce i na świecie. Paweł Janic
ki mieszka i pracuje we Wrocławiu. 

AK-D

Paweł Janicki (b. 1974), works with generative music and algorithmic composition of audio
visual media, he creates interactive systems and netbased applications. He is cofounder 
of the Mikro Orchestra (exGameboyzz Orchestra Project), a collective, exploring "lofi" esthet
ics, using computer gaming consoles. His performances, installations, web and interactive 
applications often refer to the electronic and electroacoustic avantgarde, as well as utilize 
revitalized military and commercial technologies. He is associated with the WRO Art Center 
as an artist, curator and producer of artistic events. Recipient of such international art awards, 
as the honorary mention of the Viper Festival in Basel and the net arts.org Grand Prize by 
the Machida City Museum of Graphic Arts in Tokyo, Cocreator of the Interactive Playground 
exhibition and other internationally presented installations and performances. Paweł Janicki 
lives and works in Wrocław.

pAweł JAnicki

Rozmawia Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

Vinyl Video Delay to pozornie bardzo prosta konstrukcja, w której kamera wideo sprzężona 
z komputerem pokazuje osobę, znajdującą się w obrębie instalacji, dzięki czemu na ekranie 
widzi ona z opóźnieniem swój własny obraz. Długość tego opóźnienia możemy kontrolować 
gramofonem didżejskim, skreczując płytę winylową, zwalniając albo przyspieszając jej obroty. 

Nie słyszymy dźwięku. Nie tylko dlatego, że do gramofonu nie są podłączone głośni
ki, ale także dlatego, że płyta nie zawiera muzyki, lecz zapis kodu czasowego. Jest to tech
nologia, która nam mówi, w jakim miejscu na płycie znajduje się w danym momencie igła. 
Ta informacja jest potem w komputerze korelowana z informacją o długości opóźnienia dla 
obrazu wideo pozyskanego z kamery. To jest prosta kamera USB – każdy może sobie taką 
podpiąć w domu do komputera i poeksperymentować z naturalnym opóźnieniem prze
syłania sygnału. W tym przypadku opóźnienie to jest jednak regulowane, co wbrew pozo
rom nie jest już tak oczywiste i proste. Trzeba to podkreślić, bo od początku sztuki wideo 
uzyskanie długiego w czasie opóźnienia sygnału wideo, nie było banalną sprawą. Dopóki 
nie było komputerów, to właściwie tylko kilku artystów mogło sobie pozwolić na aparatu
rę, która pozwalała na osiągnięcie takiego efektu. Teraz, z komputerami, jest trochę łatwiej, 
ale ciągle nie jest to oczywiste.

Myślę, że warto powiedzieć, że instalacja Vinyl Video Delay powstała w toku pracy nad 
dwiema wystawami w Centrum Sztuki WRO (Krótka historia instalacji wideo i AC/DC/IT), które 
dotyczyły sposób przemian, jakie zaszły w sztuce mediów w ciągu ostatnich pięćdziesięciu 
lat. Praca była prezentowana w środowisku, które dotyczyło klasycznych konceptów i tech
nik pracy związanych z nowymi mediami, w szczególności ich związków z wideo. 

No i istotnie, w mojej pracy zastosowałem kilka takich klasycznych zjawisk, czy strategii. 
Po pierwsze mamy opóźnienie, ten tytułowy delay. Obraz z kamery jest opóźniony, możemy 
jednak manipulować długością tego opóźnienia, co nie jest już typowe dla wczesnej sztuki 
mediów, bo jest to jednak współczesna cyfrowa instalacja interaktywna. 

Po drugie, mamy tu do czynienia ze zjawiskiem, na którym jest zawsze nadbudowane 
opóźnienie, czyli pętlą sprzężenia zwrotnego. Kiedy część sygnału z wyjścia trafia z powro
tem na wejście do systemu, to wtedy właśnie pojawia się sprzężenie zwrotne, tak zwany fe-
edback. Praca wykorzystuje zatem swoistą pętlę feedbacku, ale nie czysto technologiczne
go czy mechanicznego. Sygnał z wyjścia trafia bowiem na wejście dzięki naszemu zachowa
niu i specyficznej sytuacji, w której osoba zwiedzająca ekspozycję oddziałuje na swój własny, 
zarejestrowany kamerą i zbuforowany w czasie wizerunek. Mówiąc wprost, nie jest to kla
syczna sytuacja, w której kamera filmuje ekran, czyli strategia mechaniczna, też ciekawa i ty
powa dla wszystkich prac wykorzystujących obieg zamknięty, czyli closed circuit. Właściwie 
można powiedzieć, że Vinyl Video Delay wykorzystuje open circuit, gdyż mamy możliwość 
otwarcia tej pętli, która właśnie dzięki interakcji nie jest mechaniczna.

Interakcja ta jest możliwa na dwa sposoby: po pierwsze mamy gramofon i płytę, którymi 
można operować i w ten sposób uzyskiwać różne efekty obrazu. Sam gramofon pochodzi 
trochę jakby z innego świata, ale też nie do końca, gdyż bardzo dużo technik stosowanych 
we wczesnej sztuce wideo było przeszczepianych z muzyki. Wielu twórców wideo wcześniej, 
czy też równolegle, pracowało z muzyką, żeby wspomnieć choćby Nam June Paika. Artyści 
ci przynieśli ze sobą cały zestaw różnych technik, które wywiedli z muzyki.

Instalacją kieruje komputer, można go więc również podpiąć do sieci, dzięki czemu po
jawia się ta druga możliwość interakcji za pomocą urządzeń mobilnych. Jeśli mamy ze sobą 
telefon, tablet, czy cokolwiek innego, czym da się połączyć z Internetem, to możemy zmie
nić sposób funkcjonowania instalacji. Możemy na przykład na jakiś czas wyłączyć nadpisy
wanie kolejnych klatek wideo i przemieszczać się tylko w takim stałym buforze. 

To, że komputer odbiera informacje od urządzeń mobilnych nie jest oczywiste, bo rów
nież te urządzenia muszą „zobaczyć” komputer sterujący pracą. W przypadku Vinyla wyko
rzystałem technologię i protokoły komunikacyjne, zwykle stosowane w grach komputero
wych, w których gracze strzelają do siebie przez Internet. Tym samym w pracy pojawia jesz
cze jedna warstwa znaczeniowa – przejęcie i nowe wykorzystanie infrastruktury rozryw
ki elektronicznej. 

Internet okazuje się być doskonałym medium właśnie wobec takich technik i koncep
tów, które w jakiejś mierze wydają się już być grą zamkniętą. Mówi się na przykład, że z wi
deo i feedbackiem w sztuce zrobiono już wszystko, kiedy jednak wyposażyć je w interak
tywne możliwości związane z Internetem, to sytuacja się diametralnie zmienia i otwiera na 
nowe rozwiązania.

Muzyka czy wideo kiepsko się poddają działaniom interaktywnym, właśnie dlatego, że 
polegają na uporządkowaniu pewnych zdarzeń w czasie. Ale jeśli się dobrze tym mediom 
przyjrzeć, to się okazuje, że są tam takie jakby wytrychy, którymi można otwierać f urtki, 

In conversiation with Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

Vinyl Video Delay is a seemingly simple construction in which a video camera connected 
to a computer shows the image of a person in the area of the installation in such a way that 
the person sees his or her delayed image. We can control the length of the delay with a DJ 
turntable by scratching a vinyl record and thus increase or decrease its speed of turning.

We hear no sound. Not simply because there are no loudspeakers attached to the turn
table but because the record contains a time code instead of music. This technology informs 
the computer in which part of the record the needle is, which is correlated with the length 
of delay of the video image captured by the camera. It is a simple USB camera, which any
one can attach to the computer at home and experiment with the natural delay of sending 
the signal. In the installation, the delay is regulated, which is not so easy and straightforward. 
It must be emphasized because since the beginning of video art, obtaining a long delay in 
sending the signal has not been easy to achieve. Before the age of computers, just a hand
ful of artists could afford the equipment necessary to produce this effect. Computers have 
made it much easier, but it is still no mean feat. 

I think it is worth saying that the Vinyl Video Delay installation was made in the course 
of preparing for two exhibitions at the WRO Art Center (Short History of Video Installation 
and AC/DC/IT) that concerned the changes in media art within the last fifty years. The in
stallation was presented in an environment focusing on classical concepts and techniques 
of working with new media, in particular in connection to video. 

VinyL Video deLAy
pAweł JAnicki

2012

instalacja, gramofon, komputer

płyta z kodem czasowym, kamera, monitor

2012

instalation, gramofon, turntable

vinyl record with time code, camera, monitor
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z których się zwykle nie korzysta. Vinyl Video Delay jest właśnie takim wytrychem w odnie
sieniu do wideo. To znaczy, że w pracy możemy rzeczywiście zachowywać następstwo 
zdarzeń w czasie, a jednocześnie manipulować samym czasem. To właściwie jest bardzo 
z abawne w tej pracy, że następstwo zdarzeń w czasie pozostaje w zasadzie nie  nar uszone, 
ale sam czas się z mienia. Zmieniamy kierunek jego przepływu i tempo, z czego wynikają 
różne ciekawe zjawiska. 

Jakkolwiek nie lubię takich siłowych odwołań do fizyki, to jednak faktycznie mamy tu do 
czynienia z sytuacją, w której z jednego układu odniesienia, w którym funkcjonujemy, two
rzą się dwa. Między tymi układami zachodzą relatywistyczne zjawiska, gdyż ten przepływ 
czasu, jego dylatacja jest zupełnie inna. 

Chciałbym się podzielić pewną obserwacją zagadnienia interakcji. Biorąc pod uwagę fakt, 
że długo zajmuję się konstruowaniem prac interaktywnych, to aż dziwne, że tak dużo cza
su zajęło mi zrozumienie tego, że publiczność zawsze w jakiś sposób zmaga się z pracami 
interaktywnymi, bo nawet jeżeli to jest zabawa, to zawsze wymaga takiego wewnętrznego 
przełamania się. Odbiorcy zawsze mają pewnego rodzaju preferencje, bo pewnych rzeczy 
się boimy bardziej, a innych mniej. Część osób bardzo szybko wchodzi w struktury anga
żujące ich ciało, lubi to i uważa za naturalne. Paradoksalnie z tego samego powodu, wielu 
ludzi niepokoją sytuacje, które w jakikolwiek sposób porywają ich ciało. Wtedy okazuje się, 

że interakcja zapośredniczona przez jakieś urządzenie, nienastępująca bezpośrednio przez 
ciało, jest w stanie otworzyć w nas takie kanały, które prowadzą do sytuacji pełnej komuni
kacji. Generalnie większość moich prac interaktywnych służy do komunikacji między ludź
mi, nawet jeżeli jest tam gdzieś po drodze, komputer, a na ogół jest. Natomiast z Vinylem 
jest tak, że tak naprawdę w tej pracy komunikujemy się sami ze sobą. No, a żeby się komu
nikować samemu ze sobą, to trzeba często wytoczyć ciężkie działa, bo najtrudniej jest zna
leźć do siebie samego ten właściwy wytrych. 

Gramofon w tej pracy działa jako dźwignia wyobraźni. Rzeczywiście gramofon jest teraz 
w popkulturze tym przedmiotem, jakim wcześniej była gitara, nie każdy może go dotknął, 
ale każdy wie, co z jego pomocą można wykonać. Są jednak wybrańcy, ci którzy się tym gra
mofonem posługują oraz ci, którzy tańczą, tak jak wybrańcy im zagrają. W tym kontekście 
gramofon jest w instalacji interfejsem do kultury, do pewnych jej wytworów. Do tego jesz
cze za jego pomocą działamy na materiale, którym jesteśmy my sami, wpływając na nasz 
własny autoportret. W jakiejś mierze jest to chyba największa siła tej instalacji, że wykorzy
stując narzędzia, które zwykle służą do tego, by nas kontrolować w kontekście konsumpcyj
nym, daje nam możliwość kontroli pewnego układu odniesienia, ale już nie służącego kon
sumpcji. Mamy w tej pracy do czynienia z obiektami, z którymi trochę jesteśmy zżyci, jak 
choćby ten gramofon, czy wideo działające tu jak lustro i mamy bardzo szeroko rozumiane 
zagadnienia związane z kontrolą – przez nas czegoś i nas przez coś lub kogoś. Wszystkie te 
zagadnienia zawarte są w tej bezpośredniej konfrontacji nas i naszego odbicia.

Chyba można też interpretować Vinyl Video Delay jako środowisko performansu. Mamy 
tu chyba faktycznie spełnione wszystkie wymagania związane z performansem. Choćby to, 
że posługujemy się zwykłymi codziennymi przedmiotami, że nie ma tu żadnej teatralizacji.

Ale chyba najistotniejsze jest to, że ta całość nie zadziała, jeśli nas tam nie będzie. Jest 
bardzo wiele instalacji, nawet interaktywnych, które mogą funkcjonować bez odbiorcy, coś 
tam sobie generują, tworzą. Do Vinyl Video Delay musimy jednak podejść i wykonać bardzo 
konkretne fizyczne manipulacje, żeby zobaczyć, jak działa. Musimy jej po prostu dotknąć. 
To też jest istotne, że nie chodzi tutaj o sam ruch ciała, ale o dotknięcie dłońmi konkretne
go przedmiotu. Z resztą, wracając do gramofonu, to jako urządzenie do tworzenia czy prze
kształcania muzyki, jest popularny między innymi dlatego, że działa poprzez fizyczny dotyk, 
umożliwiając intymny kontakt z muzyką zapisaną na płycie. Jednak właśnie to, że w mojej 
pracy nie ma dźwięku, którego się spodziewamy, wybija nas ze zwykłych procesów myślo
wych i kieruje w inne rejony.

And indeed, several of these classical techniques or strategies are implemented in my work. 
The delay, present in its title, is the first one. The video camera image is delayed, but we can 
manipulate the delay, which is not typical for the early media art, since it is a contemporary 
digital interactive installation. 

Second, there is another phenomenon that constitutes the basis for delay, namely 
the feedback loop. When some part of the output signal goes back into the system, the phe
nomenon of feedback occurs. The work does make use of feedback loop, but not in a purely 
technical or mechanical sense. Output signal becomes input signal because of our behaviour 
and the peculiar situation in which the viewer influences his or her image that was registered 
by the camera and time buffered. To put it simply, it is not a classical situation in which a cam
era is recording a screen, which in itself is an interesting mechanical strategy that is typical 
of all works that use a closed circuit. One could conclude that Vinyl Video Delay uses an open 
circuit because of the possibility to open the circuit by means of interaction.

The interaction is possible in two ways: First there is the turntable and the record that 
could be manipulated, which results in various visual effects. The turntable itself comes 
as if from a different world, but not entirely because many of the techniques used in early 
video art had been borrowed from the realm of music. A lot of video artists had previously, 
or simultaneously, worked with music – suffice it to mention Nam Jun Paik in this context. 
Those artists had brought with them an entire set of various techniques derived from music.

The installation is controlled by a computer, which means that it can be connected 
to the Internet and then the possibility of interaction via mobile devices emerges. If we 
have a mobile phone, a tablet, or any other device that can be connected to the Internet, 
we can influence the way the installation functions. For example, we can temporarily switch 
off the overwriting of video frames and move exclusively in a resulting permanent buffer.

It is far from obvious that the computer can receive information from mobile devices. In 
order for this to happen, the devices must detect the computer that controls the work. In Vinyl 
Video Delay, I used the same technology and communication protocols that are usually used 
in online shooting games. Therefore another thread emerges in the work – appropriating 
and using the infrastructure of electronic entertainment in a novel way.

The Internet turns out to be the perfect medium in case of those techniques and concepts 
that to a certain extent seem to be a closed game. It is said that video and feedback have been 
used in all possible ways in art; however, if they are accompanied by the interactive possibili
ties offered by the Internet, the situation changes dramatically and new solutions appear.

Music or video are actually difficult to be made interactive. It happens so because they are 
based on an ordered chronological sequence of events. However if we take a closer look at 
these media, we might find certain picklocks in them that could be used to open some gates 
that normally remain locked. Vinyl Video Delay serves the role of such a picklock with reference 
to video art. It means that in this work it is possible to respect the chronological sequence 
of events, and simultaneously tamper with time. Funny enough, the chronological sequence 
of events actually remains unchanged but time itself does change. It is simply the direction 
and speed of the flow of time that is changed, which results in many interesting phenomena.

Although I don’t like such forced references to physics, it is true that in this situation 
the frame of reference in which we normally function splits into two. Relativist phenomena 
occur between these frames because the flow of time and its dilation are totally different.

I would like to share an observation concerning the issue of interaction. Although I have 
been making interactive works for a long time, I have been slow to understand that the audi
ence always struggles with such works. Even if they are fun, they always require an internal 
effort. The recipients have their preferences and they are afraid of certain things more than 
of others. Some people seem to be quite eager to enter structures that interact with their 
bodies – they like it and they consider it natural. Paradoxically, many people find it intimidat
ing to be in a situation that interacts with their bodies in any way. Then it turns out that if 
interaction is intermediated by a device, if it does not involve direct bodily interaction, it is 
capable of opening certain channels in us that lead to full communication. Generally speaking, 
most of my interactive works are intended to foster interpersonal communication, even if it is 
intermediated by a computer, and it usually is. In the case of Vinyl, we actually communicate 
with ourselves. And in order to communicate with ourselves, it is often necessary to bring 
out the big guns because it is most difficult to pick the lock to yourself.

The turntable in this work acts as a mainspring of imagination. It is true to say that 
the turntable in pop culture serves the same role as the guitar used to in the past. Virtually 
everybody knows what to do with this object, it might not have been used by everybody, but 
everybody knows roughly what it can be used for. However there are some chosen ones who 
use the turntable regularly, and there are those who dance to the tune played by the chosen 
ones. In this context, the turntable used in this installation is an interface of culture and its 
certain products. With its aid, we manipulate the material that is us, we influence our own 
selfportraits. This is probably where the biggest potential of this installation lies: by using 
the tools that are normally used to control us in the context of consumerism, it grants us 
control of a certain frame of reference that does not serve the purpose of consumption, but 
a completely different one.

We might say that the work uses objects that are close to us, like the turntable, or the video 
that functions like a mirror, and it touches upon a very broadly defined issue of control – our 
control of something, and something’s or someone’s control of us. All these issues overlap 
in the direct confrontation of us and our mirror reflections.

Vinyl Video Delay could be also interpreted as a performance space . It seems to meet all 
the requirements connected with performance, like the assumption that everyday objects 
should be used and theatricalization should be avoided.

What seems to be most important is the fact that the whole will not work unless a person 
uses it. There are many installations, including interactive ones, which can function without 
the recipient. They just generate something by themselves. In case of Vinyl Video Delay, 
a person must approach it and make some very concrete physical manipulations to see how 
it works. It is necessary to touch it. It is important that it is not just about body movements 
but also about touching a certain item with your own hands. After all, the turntable as an 
interface of creating or transforming music is popular precisely because it works by means 
of physical touch that enables an intimate contact with the music stored on the recording. 
But exactly the fact that contrary to our expectations there are no sounds in my work that 
distorts our ordinary thought processes and steers us into new regions. 

Paweł Janicki, Vinyl Video Delay, fot. E. Jezierska, © WRO Art Center
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Wolf Kahlen (ur. 1940), artysta intermedialny, pionier sztuki mediów w Niemczech i jeden 
z europejskich klasyków w tej dziedzinie. Performer, autor fotografii, zapisów filmowych i wi
deo, instalacji i rzeźb medialnych, pracuje także z klasycznymi technikami malarstwa, rysun
ku i grafiki. Brał udział w ponad 600 wystawach indywidualnych i zbiorowych, a jego prace 
znajdują się w najważniejszych kolekcjach publicznych na świecie. Twórczość Kahlena ma 
źródło w konceptualnych i strukturalistycznych doświadczeniach w zakresie fotografii oraz 
wideo, używanych przez niego zarówno jako media zapisu i transmisji, jak i elementy tech
nologicznego uzbrojenia przestrzeni performansu. Od wczesnych lat 70. Kahlen uczestniczył 
w działaniach artystycznych w Polsce, jako jeden z najważniejszych inicjatorów dia logu i wy
miany artystycznej pomiędzy polskimi i niemieckimi twórcami. Jego performansy – Noli me 
Videre w Galerii Labirynt w Lublinie i Zwiastowanie w Galerii Dziekanka w Warszawie – oby
dwa w zrealizowane 1976 roku – były pierwszymi w Polsce działaniami z użyciem kamery 
wideo i monitora połączonych w obiegu zamkniętym. Wolf Kahlen mieszka i pracuje w Ber
linie oraz na hiszpańskiej wyspie Formentera.

AK-D

Wolf Kahlen (b. 1940), an intermedia artist, pioneer of media art in Germany and one of the Eu
ropean classics in that discipline. He is a performer, photographer creator of film and video 
recordings, who also works with classic techniques of painting, drawing and printmaking. 
He has taken part in over 600 solo and group exhibitions presented internationally, and his 
works are featured in renowned public collections worldwide. His art originates from the con
ceptual and structuralist experience in photography and video: techniques used both as 
media of recording and transmission and as elements of the technological equipment 
of the performance space. Since mid1970s Kahlen has participated in exhibitions and artistic 
actions in Poland as one of the most important initiators of dialogue and artistic exchange 
between Polish and German artists. His video performances – Noli Me Videre at Labirynt 
Gallery in Lublin and The Annunciation at the Dziekanka Gallery in Warsaw (both created 
in 1976 during the same visit to Poland) – went down in history as the first performative 
actions with a video camera realised in Poland. Wolf Kahlen lives and works between Berlin 
and the Spanish island of Formentera.

woLf kAHLen

Noli me videre, 1976, 16˝ 30´

film wideo czarnobiały, bez dźwięku

zdjęcia: Wolf Kahlen i Zygmunt Rytka (dokumentacja performansu 

Observation Camera w Galerii Labirynt w Lublinie, 1976) 

Zapis wideo słynnego performansu, który odbył się w Ga
lerii Labirynt w Lublinie w 1976 roku. Był to pierwszy zreali
zowany w Polsce performans z użyciem kamery przemysło
wej, monitora i obiegu zamkniętego (closed circuit), a jego te
matem stała się relacja ciała artysty do niewidocznego pola 
kontroli generowanego przez przemysłową kamerę wideo. 
Artysta znajdował się wewnątrz białego otwartego do góry 
sześcianu o długości boku ok. 2,50 m, w którym umieszczo
ny był również mały monitor – leżący na podłodze ekranem 
do góry. Można było obserwować na nim obraz z przymoco
wanej do sufitu i skierowanej w dół kamery, która śledziła ar
tystę w tej niewielkiej przestrzeni. Na zewnątrz, przy ścian
kach, zamontowane były schodki, a stojący na nich widzo
wie mogli wpatrywać się w artystę, próbującego znaleźć się 
poza polem widzenia kamery, by uniknąć obserwacji. Noli me 
videre sytuuje się zarówno w obszarze światowej sztuki me
diów lat siedemdziesiątych, jak i historii performatywnych 
oraz konceptualnych działań medialnych w sztuce polskiej.

Praca Noli me videre została zakupiona do kolekcji DTZSP 
jako rzeźba, w postaci spreparowanego historycznego od
biornika telewizyjnego odtwarzającego w pętli zapis wideo. 
Na wystawie in progress prezentowana jest w specjalnie przy
gotowanej kalejdoskopowej konstrukcji, która przywołuje 
i wizualnie wzmacnia sytuację obserwacji i nadzoru, jaką arty
sta wykreował podczas realizacji oryginalnego performansu.

Noli Me Videre, 1976, 16˝ 30´ 

b/w, silent

photo: Wolf Kahlen and Zygmunt Rytka (documentation 

of Observation Camera performance in Labirynt Gallery 

in Lublin, 1976) 

Documentation of the famous performance, which took place 
at Labirynt Gallery in Lublin in 1976. This was the first perform
ance employing an industrial camera, a monitor and closed 
circuit realised in Poland. It explored the relationship between 
the artist’s body and the invisible control area generated by 
the industrial video camera. The artist was located inside 
a white, opentop cube with walls of about 2.5metres. There 
was a small monitor with the screen facing upwards, showing 
the image recorded by the camera that was suspended from 
the ceiling. Pointed downwards, it was following the artist 
in this limited space. Outside, next to the walls, stairs were 
placed to enable viewers to observe the artist, as he was 
trying to avoid the camera’s range in order to escape surveil
lance. Noli Me Videre forms part of both 1970s world media 
art and the history of performative and conceptual media 
actions in Polish art.

The piece was purchased for the collection as a sculpture 
containing the video documentation played in a loop. In 
the in progress exhibition it is shown in a specially designed 
kaleidoscopic construction that refers to and visually expands 
the situation of surveillance created by Wolf Kahlen during 
the original performance.

Angleichung. Körper-Raumsegment 1,5”, 1970, 3˝ 10´

 film 16 mm, czarnobiały, bez dźwięku 

transfer z taśmy 16 mm na DVD

Jedno z ważniejszych działań Kahlena, które zapoczątkowa
ło powstającą przez wiele lat serię prac Angleichungen (Asy
milacje). Dokumentacja (na prawach oryginału) performan

Angleichung. Körper-Raumsegment 1.5”, 1970, 3˝ 10´

b/w, silent, digital copy

This is one of Kahlen’s most important works, which initiated 
the longstanding Angleichungen (Assimilations) series. It is 
an original recording of the eponymous 1970 performance 
which Kahlen realised in Haus am Waldsee in Berlin. The work 
is an example of an ephemeral activity from the realm of per
formance art which due to its film documentation becomes 
an object of the analytical and conceptual current of early 
media art. The attempt at assimilating the body and space, 
mapping and taming these two dimensions, being medi
ated by the film medium, becomes in metaphorical sense an 
exploration of the materiality of the film stock and a space
timeframework captured on it.

The in progress exhibition presents Angleichung. Körper-
Raumsegment 1,5” as a linear digitized documentation to be 
viewed in the videotheque, beyond the form of a vide
osculpture in which the piece was donated by the artist 
to the collection. 

prace/works

su o tym samym tytule, który Kahlen zrealizował w berliń
skim Haus am Waldsee w 1970 roku. Przykład efemeryczne
go działania z obszaru sztuki performans, które dzięki fil
mowej rejestracji staje się dziełem analitycznego i koncep
tualnego nurtu wczesnej sztuki mediów. Próba mapowa
nia i asymilacji ciała i fizycznej przestrzeni, w której się ono 
znajduje, zapośredniczona medialnie staje się – w przeno

śnym sensie – także badaniem materialności filmowej ta
śmy i za pisanego na niej czasoprzestrzennego konstruktu.

Na wystawie in progress praca Angleichung. Körper-Raum-
segment 1,5” jest pokazywana jako linearna dokumentacja 
w wideotece, poza formą rzeźby wideo, w jakiej została po
darowana przez artystę kolekcji DTZSP. 
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igor krenz

Circles & Squares, 2008–2009

instalacja, wideo found footage 18 × 1˝

czarnobiały/kolor, bez dźwięku

Instalacja stworzona dla Treshold Artspace w Perth (Szkocja), 
gdzie sekwencje wideo były jednocześnie odtwarzane na 22 
monitorach zamontowanych w poziomej linii. Każda z se
kwencji przedstawia kółka i kwadraty przegrane ze starych 
kopii filmowych. Większość dawnych filmów jest w swoisty 
sposób ocechowana ręką anonimowych laborantów, któ
rzy na każdej kopii filmowej stawiali kółka i kwadraty będą
ce informacjami dla operatorów obsługujących projektory 
kinowe (stanowiące sygnał synchronizacji dla kolejnej szpu
li z taśmą filmową wyświetlaną z kabiny projekcyjnej). Do
konując wydobycia, skondensowania i powiększenia owych 
znaków graficznych, Krenz buduje abstrakcyjną, a jednocze
śnie konkretną formę w duchu kina absolutnego lat 20. i 30. 
XX wieku. W przestrzeni Muzeum Współczesnego Wrocław 
praca prezentowana jest w formie matrycy złożonej z 9 mo
nitorów, z których każdy wyświetla dwie sekwencje wideo.

Circles & Squares, 2008–2009

installation, wideo found footage 18 × 1˝

black&white/colour, no sound

The installation was originally created for a specific space 
of the Treshold Artspace, Perth, Scotland, where it was pro
jected simultaneously on 22 monitors placed in a horizontal 
line. Each of the sequences shows circles and squares copied 
from old film reels. Most old films are peculiarly marked 
by the hand of anonymous technicians, who would place 
circles and squares on each film copy. These did not belong 
to the film itself, but contained information for cinema pro
jector operators (a signal to synchronise another roll of film 
reel projected from the cabin). By extracting, condensing 
and enlarging these graphic signs, Krenz creates an abstract 
and at the same time concrete form in the spirit of absolute 
cinema of the 1920s and 1930s. In the space of the Wrocław 
Contemporary Museum the work is presented in the form 
of a matrix made up of 9 monitors, each of which shows two 
looped video sequences.

Igor Krenz (b. 1959), a graduate of the Faculty of Painting, Academy of Fine Arts in Warsaw, 
works with video, film and photography. Krenz has been making videos since 1990. These 
works are usually concise and formally toneddown recordings of the artist’s experiments/
performances conducted in his workshop against a white wall. The camera only bears witness 
to actions performed using readymade objects and/or primitive devices of his own design. 
Krenz defined his own style based on ascetic, literal recordings, as if casually bringing to life 
complex systems of references and relations full of syllogisms, tautologies and an endear
ing sense of humour. His works were presented at such venues as the Städtisches Museum 
Abteiberg in Mönchengladbach, Ujazdowski Castle in Warsaw, at the International Video
Art Biennal Videozone in TelAwiw, Museum of Art in Łódź, WRO Art Center in Wrocław or 
the Garash Gallery in Mexico. Igor Krenz lives and works in Warsaw.

Mirosław Emil Koch (ur. 1962) – fotograf, autor realizacji filmowych i wideo, absolwent Stu
dium Fotografii w Łodzi. Jego pierwsze realizacje wideo eksploatują nowe wówczas w Pol
sce możliwości rejestracji i obróbki obrazu, zaś dokumentacje fotograficzne i filmowe, w tym 
akcji artystycznych i koncertów, doskonale ilustrują rzeczywistość lat 90., oddając proble
my transformacji społecznej i politycznej. Prace Mirosława Kocha znajdują się w zbiorach 
Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Centrum Sztuki 
Współczesnej w Warszawie, Centrum Pompidou w Paryżu. Jego praca wideo Raj 69 zosta
ła nagrodzona podczas pierwszej edycji Festiwalu Wizualnych Realizacji Okołomuzycznych 
WRO w 1989 roku. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

MS

Mirosław Emil Koch (b. 1962), a graduate of the Photography School in Łódź, creates films, 
videos and photographs. The artist’s first video tapes explored the possibilities of image 
capture and processing – a novelty in Poland at that time – while his documentaries, also 
of artistic performances and concerts, provide a splendid illustration of the reality of the 1990s, 
reflecting the various problems connected with social and political transformation. Mirosław 
Koch’s works are in the collections of the Contemporary Art Museum in Łódź, the National 
Museum in Poznań, the Centre for Contemporary Art in Warsaw and the Centre Pompidou 
in Paris. His video Raj 69 was awarded at the first edtidion of the WRO 89 Sound Basis Visual 
Art Festival in 1989. He lives and works in Wrocław.

mirosłAw emiL kocH

Kormorany, 1990, 44˝ 4´

wideo sVHS, kopia cyfrowa, kolor, dźwięk

Jak zapowiada czołówka, film „dokumentuje multimedialne akcje grupy Kormorany”, legen
dy wrocławskiego undergroundu, z którą autor związany był przez kilka lat. Ze względu na 
oprawę muzyczną zespołu, niebanalne scenerie oraz formalne preparacje obrazu, film prze
radza się w trash punkową operetkę, która – mimo ogólnej stylistycznej anarchii, licznych 
epizodów i przemieszania wątków dokumentalnych z eksperymentem wizualnym – ukła
da się w konkretną całość. Pierwszy kadr filmu to szum ekranu; motyw, który z dodatkiem 
elementarnej grafiki przewinie się w filmie jeszcze wielokrotnie. W tle słychać psychode
liczną muzykę Kormoranów, krzyk i jęk oraz dźwięki gitary basowej i perkusji. Muzycy grają 
w mrocznej przestrzeni, prawdopodobnie na jakimś poddaszu. Trudno określić, czy to jest 
tylko próba, czy grają już dla publiczności. Dokumentacja koncertu z listopada 1989 pt. Dwo-
rzec Główny stanowi wyjątkową realizację. Performans grupy miesza się tu z szarą rzeczy
wistością końca epoki komunizmu, ukazując sceny koncertowe, obrazy z baru mlecznego 
i u fryzjera, dworcową toaletę i przechowalnię bagażu oraz zróżnicowaną publiczność sta
nowiącą spektrum ówczesnego społeczeństwa: od punkowców poprzez przypadkowych 
przechodniów do marginesu społecznego. W Kormoranach przejścia między kolejnymi epi
zodami i koncertami grupy są dość łagodne. Spajają je mroczne kompozycje zespołu oraz 
ciemne, niedoświetlone albo prześwietlone kadry autorstwa Kocha, oddające realia miejsc, 
w których odbywały się koncerty. Kontrastują fragmenty eksperymentalne, charakteryzują
ce się szybkimi i abstrakcyjnymi ujęciami, w których wrocławskie ulice pokazane są w trybie 
przyspieszonym, oraz fragmenty czysto dokumentalne i zrealizowane w otwartej przestrze
ni, oświetlonej naturalnym światłem, jak w przypadku autonomicznego epizodu Dym. Jest 
to siedmiominutowy fragment performansu Kormoranów z udziałem publiczności, przed
stawiający paradoksalną sytuację, w której w atmosferze zabawy i beztroski publiczność 
spontanicznie prowokuje straż pożarną i milicję.

The Cormorants, 1990, 44˝ 4´

sVHS video, digital copy, colour, sound

In the opening credits of the film, we read that it "documents the multimedia performances 
of the band Cormorants", a legendary formation from the Wrocław underground, with whom 
the artist was connected for a few years. On account of the group’s musical style, distinctive 
settings and formal image preparation, the film turns into a trash punk operetta, forming 
a coherent whole despite the general stylistic anarchy, the multitude of episodes and the com
bination of documentary topics with visual experimentation. The first frame of the film is noise 
from the screen – which, enriched by basic graphics, is an oftrecurring motif in the film. In 
the background, we hear The Cormorants’ psychedelic music, screams, groans and the sounds 
of bass guitar and drums. The musicians play in a dimlylit space, most likely an attic. It is hard 
to say whether this is just a rehearsal or whether they are playing in front of an audience. On 
another occasion, The Cormorants played at the Wrocław railway station. The concert documen
tary filmed in November 1989 and entitled Central Station is a rather unique work. The group’s 
performance is combined with the grim reality of the final days of the communist era, concert 
scenes are interspersed with images from a milk bar, a hairdresser’s salon, the station toilets, 
left luggage office and the varied audience forming the spectrum of the then contemporary 
society: from punk subcultures through accidental passersby to the social outcasts. In The Cor-
morants, the transition between subsequent episodes and the group’s concert is rather gentle. 
The scenes are linked by the band’s dark music and the gloomy, dimlylit or overexposed frames 
shot by Koch, reflecting the reality of the concert venues. A contrasting effect is provided by 
experimental fragments, characterised by fastpaced abstract shots showing Wrocław streets 
in fast forward motion and purely documentary fragments shot in open spaces lit with natural 
light, like the autonomous episode Smoke. This is a 7minute fragment of The Cormorants’ per
formance in front of an audience, showing a paradoxical situation: in the atmosphere of carefree 
joy the audience spontaneously provoke the fire brigade and militia. 

prace/works

Igor Krenz (ur. 1959), absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
zajmuje się twórczością wideo, filmem i fotografią. Filmy wideo, które Igor Krenz realizuje 
od od 1990 roku, są zazwyczaj lapidarnymi, oszczędnymi formalnie rejestracjami ekspery
mentówperformansów odbywających się w pracowni artysty na tle białej ściany. Kamera 
jest jedynym świadkiem działań, prowadzonych z użyciem gotowych (ready made) przed
miotów i/lub prymitywnych urządzeń własnej konstrukcji. Twórca zdefiniował własny styl, 
opierając się na ascetycznym, dosłownym zapisie, jakby od niechcenia powołując skompli
kowane systemy odniesień i relacji pełnych sylogizmów, tautologii oraz ujmującego humo
ru. Prace artysty można było oglądać w takich miejscach jak: Städtisches Museum Abteiberg 
w Mönchengladbach, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, w ramach International Vide
oArt Biennal Videozone w TelAwiwie, w Muzeum Sztuki w Łodzi, w Centrum Sztuki WRO 
we Wrocławiu czy w Galerii Garash w Meksyku. Igor Krenz mieszka i pracuje w Warszawie.

PK

prace/works



in progress | 13

Insomnia, 1993, 12˝ 38´

wideo sVHS, kopia cyfrowa, kolor, dźwięk, muzyka COIL

Insomnia to poetycka interpretacja rzeczywistości lat dzie
więćdziesiątych, wykorzystująca dokumentację audiowizu
alną wystaw grafiki i fotografii: Wrocław PKP (1992, wy stawa 
zbiorowa) oraz Poczekalnię Czesława Chwiszczuka (1992). 
M elancholijny nastrój potęguje muzyka grupy COIL. Film 
zrealizowany został w kolorze, ale utrzymany w mrocznej 
tonacji; jest niedoświetlony, sprawia wrażenie szarego, a na
wet czarnobiałego, oddaje ponurość tamtej rzeczywistości. 
Realizowane nocą zdjęcia w zwolnionym tempie pokazują 
snujących się holem dworca przypadkowych przechodniów, 
oczekujących pasażerów, którzy przyglądają się fotografiom 
stanowiącym niejako ich własne odbicie – zdjęcia ukazują 
ludzi zmęczonych z wykrzywionym grymasem na twarzy. 

Insomnia, 1993, 12˝ 38´

sVHS video, digital copy, colour, sound, music by COIL

Insomnia is a poetic take on the reality of the 1990s, using 
audiovisual documentation of graphic design and pho
tography exhibitions Wrocław Railway Station (1992, collec
tive exhibition) and Czesław Chwiszczuk’s Waiting Room 
(1992). Music by the band COIL emphasizes the melancholy 
mood. The film was shot in colour, but presented in dark 
shades; it is underexposed, the images seem grey of even 
black and white, reflecting the grim reality of the day. Night 
shots in slow motion show accidental passersby wandering 
around the main hall of the station and passengers waiting 
for their trains, who look at the photographs and see their 
own reflection, as the pictures too show tired people with 
a twisted grimace on their faces. 

Rozmowa z Kamą Wróbel

Negowaliśmy klasyczne malarstwo sztalugowe i rzeźbę, negowaliśmy konieczność produkcji 
przez artystę tzw. pięknego przedmiotu sztuki, z konsekwencją jego obrotu w handlu obok 
biżuterii i wyrobów z bursztynu. Konieczność studiowania natury i kopiowania załamywa
nia się promieni świetlnych na butelkach czy draperiach martwej natury wydawała nam się 
kompletnie zbędna i zacofana. Nas interesował eksperyment, łączenie różnych mediów: mu
zyki, sztuk wizualnych, performansu i wideo. Niezwykle aktywnie walczyliśmy o powołanie 
na uczelni tzw. pracowni intermedialnej, gdzie można by niejako legalnie i zgodnie z pro
gramem nauczania, a nie poza nim, studiować i poznawać sztukę współczesną. W pracow
ni oczywiste były dwie postawy wynikające z osobowości wykładowców – podejście kon
ceptualne, projektowe, kreowanie idei, koncepcji, mitu, związane z osobą Witosława Czer
wonki, a także pozycja akcjonistyczna, ekspresyjna, transgraniczna, materializacja idei, bu
dowanie obiektów propagowane przez Grzegorza Klamana.

Wideo zdecydowanie nie było powszechne. Przede wszystkim ze względu na brak do
stępu do sprzętu, jak i brak akceptacji wideo jako sposobu wypowiedzi artystycznej. Para
doksalnie dla naszej grupy było oczywiste, że właśnie wideo jest jedną z głównych mate
rii, w której chcemy pracować i się rozwijać. Istot
ną była wizja użycia taśm jako niezależnego sposo
bu obiegu przekazu audiowizualnego i informacji. 
Próba budowania alternatywnego źródła obrazu 
telewizyjnego w stosunku do oficjalnych progra
mów telewizji, gdzie obraz wideo jest traktowa
ny z podobnym namaszczeniem, jak twarz w kla
sycznym portrecie. Chodziło o uwolnienie obra
zu z ram i zerwanie z dyktatem literackiego prze
kazu i formą gadających głów. Widzieliśmy wideo 
jako medium wpływające bezpośrednio podczas 
odbioru przekazu na świadomość odbiorcy, jego 
stan umysłu i percepcji rzeczywistości. Rytm ob
razu wideo, zmieniające się kolory mogą wprowa
dzać odbiorcę w stan swoistej hipnozy. Kamera wi
deo była traktowana jako broń masowego rażenia w dłoniach artysty, w połączeniu z szyb
kim i dość tanim kosztem realizacji i taką też możliwością demonstracji własnych idei. Praca 
z kamerą dawała możliwość kontaktu z ludźmi, eksplorowania świata w przeciwieństwie do 
postawy malarza – samotnika zamkniętego w czterech ścianach swojej pracowni, nurzają
cego się we własnej psychice i w głębi siebie, a nie innych ludziach czy otaczającym świecie. 

Festiwal WRO to moja druga szkoła. Tylko i wyłącznie dzięki niemu miałem możliwość 
poznania twórczości z tzw. świata. Spotkać innych artystów, zobaczyć swoje prace w szer
szym kontekście, na dużym ekranie – i co ważne, razem z widownią – to kompletnie zmie
nia odbiór i ocenę pracy, jej interpretacje i brzmienie. Zawsze negowałem instytucje i nada
ne im prawo do zarządzania sztuką. Miałem i mam problemy ze współpracą z urzędnikami 
sztuki, czyli kuratorami, dyrektorami, krytykami. Niewątpliwie z biegiem lat moja postawa 
uległa liberalizacji. Kiedyś kompletnie i jednoznacznie odrzucałem przestrzeń galerii jako 
pole dialogu oraz produkcję materialnych efektów koncepcji artystycznych. Teraz zaakcep
towałem te formy istnienia artysty. 

Ciało, osoba, definiowanie granic osobowości, zmieniająca się płynna tożsamość, wpływ 
technologii właściwie od początku mojej aktywności twórczej stanowiły punkty moich 
zainteresowań. Po licznych doświadczeniach performansów indywidualnych czy też gru
powych szukałem kolejnych sposobów rozwoju tej formy wypowiedzi. Jedną z możliwo
ści wydało mi się użycie technologii cyfrowych, a dokładnie systemów generowania obra
zu, czy też tzw. wirtualnej rzeczywistości. Innym impulsem było niezwykle silne przekona
nie w owym momencie, iż właśnie cyfrowe technologie mogą zagwarantować nam rodzaj 
nieśmiertelności, czy też wariant przedłużenia życia poprzez symulacje i zapis reprezenta
cji ciała i osobo wości w pamięci komputera. Byłem i dalej jestem pewien, że nasze ciało nie 
ogranicza się jedynie do skórnomięśniowej powłoki. Rozciąga się ono o wiele dalej, a przy 
użyciu technologii, czy też medialnych reprezentacji, może być zwielokrotnione, przeska
lowane, dodane do innych nośników. Uzyskane zaś w ten sposób nowe możliwości i właści
wości, nie będą już czysto ludzkie, ale bliższe maszynom.

Kijów – Wrocław, 2009

In conversation with Kama Wróbel

We negated classical easel painting and sculpture, we negated the necessity of producing 
a socalled beautiful artistic object that would be traded like jewellery or amber products. 
The need to study the nature and copy the way sunrays refract on bottles or drapes in still 
life seemed to us completely useless and backward. What interested us was experimenting 
and combining different media: music, visual arts, performance, video. We fought fiercely 
to establish an intermedia studio at the academy so that it would be possible to study 
and learn about contemporary art “legally”, that is as part of the syllabus. Due to the lecturers’ 
personality, two attitudes prevailed at the studio: Witosław Czerwonka’s conceptual approach, 
connected with creating ideas, concepts and myths, and Grzegorz Klaman’s actionist and ex
pressive position, based on overcoming boundaries, materialising ideas, creating objects.

Video was far from being common, primarily due to the lack of equipment, but also due 
to the lack of acceptance of video as a means of making an artistic statement. Paradoxically, 
it was clear to our group that video was one of the main materials that we wanted to use 
to develop as artists. The perspective of using videotapes as an independent way of circulating 
audiovisual messages and information was important. It was an attempt to construct a source 

of TV images that would be alternative to of
ficial TV programmes, which treated video 
image as solemnly as the face is treated in 
classical portraits. It was about liberating 
the image from the frames and dictate of lit
erary tradition and the talking heads format. 
We perceived video as a medium that influ
enced the viewers’ consciousness, their state 
of mind and perception of reality directly 
during the reception process. The rhythm 
of video image and the changing colours 
can induce a peculiar state of hypnosis in 
the viewer. The video camera used to be 
treated as a weapon of mass destruction 
in artist’s hand, with its fast and relatively 

inexpensive process of production and ease of spreading one’s own ideas.
Working with a video camera made it possible to come in touch with people and explore 

the world, unlike the practice of a solitary painter who is confined to the walls of his studio 
and wallows in the depth of his psychic and his self instead of meeting people and learning 
about the world.

The WRO Media Art Festival was like my second school. It was exclusively due to this festival 
that I could learn about works from the so called “outside world”. I could meet other artists, see 
my works in a broader context, on the large screen and – what is important – with an a udience, 
which completely changes the reception, assessment and interpretation of a work.

I have always negated institutions and their right to manage art. It has been difficult for 
me to deal with art officials, which means curators, directors and critics. True, as time moves 
on my attitude has become more liberal. I used to completely and unequivocally reject 
the gallery as a space for dialogue, I refused to produce material effect of artistic concepts. 
Now I have come to accept this form of artist’s existence. 

Since the outset of my creative activity, issues such as the body, person, defining the limits 
of personality, the changing liquid personality, and the influence of technology have always 
constituted important points of reference. Having carried out numerous individual and group 
performances, I was looking for new ways of developing this form of expression. Among 
the possibilities was using digital technologies, or, to be more precise, image generation 
systems and the socalled virtual reality. Another impulse was provided by an overwhelm
ing feeling that it is digital technologies that are capable of securing a kind of immortality, 
or prolongation of life by simulation and registration of body and personality representa
tions in computer memory. I was and still am sure that our body reaches further, beyond its 
border of skin and muscles. Using technology and media representations, the body can be 
extended, multiplied and added to other carriers. This way, new possibilities and properties 
can be gained – ones that are not fully human but closer to machines.

 
Kiev – Wrocław, 2009

Broń mAsowego rAżeniA w dłoniAcH Artysty
A weApon of mAss destruction in Artist’s HAnd

piotr wyrzykowski
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Andrzej Lachowicz (ur. 1939) – fotograf, grafik, malarz oraz teoretyk sztuki i autor filmów. Ab
solwent Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, członek Związku Polskich Artystów 
Fotografików. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli sztuki postkonceptualnej w Polsce. 
W 1970 założył ze swoją żoną – Natalią Lach, znaną później jako Natalia LL – oraz ze Zbignie
wem Dłubakiem i Antonim Dzieduszyckim grupę Galeria Permafo, funkcjonującą we Wrocła
wiu do 1981. W tym czasie artysta wzbogacił zakres swej twórczości o instalacje, filmy, perfor
manse i teksty teoretyczne, m.in. opracował wówczas koncepcję sztuki permanentnej i zało
żenia interpretacji struktur wizualnych. W latach 1978–1995 działał w Komitecie Organizacyj
nym Międzynarodowego Triennale Rysunku we Wrocławiu. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

AS

Andrzej Lachowicz (b. 1939) is a photographer, printmaker, painter and art theoretician, he also 
works with film. He is a graduate of the State School of Fine Arts in Wrocław and memeber 
of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF). He is recognised as one of the most 
outstanding representatives of postconceptual art in Poland. Together with his wife Nata
lia Lach (later known as Natalia LL), Zbigniew Dłubak and Antoni Dzieduszycki he formed 
the group Permafo Gallery, which functioned in Wrocław until 1981. During that time, the scope 
of his oeuvre extended onto installations, films, performance and theoretical texts. Lacho
wicz developed then the concept of permanent art and the assumptions of visual structure 
interpretation. In 1978–1995, he was an active member of the Organisational Committee 
of the International Graphic Triennial in Wrocław. He lives and works in Wrocław.

AndrzeJ LAcHowicz

z zestawu filmów Galerii Permafo

Cień, 1969 / 1970, 3”16’

film 16 mm, kopia cyfrowa, czarnobiały, bez dźwięku

Cień to jeden z zestawu sześciu filmów Galerii Permafo, utrzy
many w konwencji amatorskiej dokumentacji. Rejestracja wła
snego cienia spacerującego artysty trzymającego w ręku ka
merę. Urządzenie skierowane ukosem w dół rejestruje cień 
autora, czasami cień innej osoby czy fragmenty różnych 
obiektów. Twórca uwiecznił kilka sekwencji takiej wędrów
ki. Wszystkie prace z tej serii odwołują się do koncepcji sztu
ki permanentnej, którą Andrzej Lachowicz sformułował, gdy 
rozpoczynał działalność w grupie Permafo w 1970 roku. Proste 
zapisy banalnych czynności odnosiły się do postulatu ciągło
ści i uniwersalności procesu twórczego. Eksponowane były 
najczęściej w postaci serii fotograficznie reprodukowanych 
kadrów filmowych. Podobne działania, często wspólnie z An
drzejem Lachowiczem, podejmowała Natalia LL. 

from the set of films by Permafo Gallery

Shadow, 1969 / 1970, 3”16’

16 mm film, digital copy, transferred onto DVD 

black and white, silent

Shadow is one of the six black and white films from the set 
of films by Permafo Gallery, following the amateur documen
tary convention. The film shows the shadow of the walking 

ryszArd Jędroś

Bez tytułu (walce), 1996, 1˝ 

wideoinstalacja, telewizory 29”, walce plastikowe, wideo, kopia 

cyfrowa, czarnobiały, dźwięk 

Instalacja wykorzystuje telewizyjne monitory oraz plasti kowe 
walce, które stanowią także wizualny materiał wideo wyświe
tlany w różnych częstotliwościach czasowych na ekranach 
symetrycznie ustawionych telewizorów. Plastikowe walce 
usytuowane na monitorach tworzą pozorną wizualną jed
ność z tymi na ekranie. Wykreowana rzeczywistość staje się 
przedłużeniem przedmiotu realnego, który funkcjonuje za
równo w świecie realnym, jak i w medialnym.

Untitled (cylinders), 1996, 1˝ 

video installation, 29” television sets, plastic cylinders, video, 

digital copy, black&white, sound

Istallation uses television monitors with attached plastic 
cylinders, which are also shown as video at various time fre
quencies on three symmetrically situated TV sets. The plastic 
cylinders placed on monitors create a seeming visual unity 
with those on the screen. The created reality becomes an 
extension of the real object which functions both in the real 
and the media worlds.

Ryszard Jędroś (ur. 1954) – artysta multimedialny, autor instalacji i eksperymentalnych prac 
wideo, związany z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie prowadzi pracownię Kre
acji Przestrzeni Multimedialnej na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów w Katedrze Sztuki Me
diów. Otrzymał kilkanaście nagród i wyróżnień za działalność artystyczną, pedagogiczną 
i organizacyjną, uczestniczył w wielu festiwalach i wydarzeniach związanych z nowymi me
diami. Ważniejsze wystawy, syntetycznie ujmujące jego działalność artystyczną, to Między 
ekranem a wyobraźnią (Galeria Miejska, Wrocław, 2001), Obiekty Monitorowane (BWA Awan
garda, Wrocław, 2008) i Wideoobiekty (Galeria FF, Łódź, 2010). Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

MS 

Ryszard Jędroś (b.1954) is a multimedia artist, who creates installations and experimental 
video works, he is linked to the Academy of Art and Design in Wrocław, where he currently 
heads the Studio of Multimedia Space Creation at the Media Art Department within the Fac
ulty of Graphic Arts and Media Art. The artist received several awards and distinctions for his 
artistic, pedagogic and organisational work. He has participated in many festivals and events 
devoted to new media art. His most important exhibitions, presenting a synthetic view of his 
activity, include Between the Screen and Imagination (Miejska Gallery, Wrocław, 2001), Monitored 
Objects (BWA Awangarda, Wrocław, 2008) and Video-objects (FF Gallery, Łódź, 2010). Ryszard 
Jędroś lives and works in Wrocław.

prace/works

prace/works

artist who is holding a camera in his hand. The camera, di
agonally pointed downwards, records the artist’s shadow 
and sometimes captures a shadow of another person or 
fragments of various objects. The artist shot several se
quences of such wanderings. All films from the set refer 
to the permanent art concept, which was developed by 
Andrzej Lachowicz when he joined Permafo in 1970. Simple 
recordings of trivial activities referred to the postulate of con

tinuity and universality of the creative process. Usually, they 
would be presented as a series of stills of film frames. Similar 
actions, often in cooperation with Andrzej Lachowicz, were 
undertaken by Natalia LL.
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Natalia LL (wł. Natalia LachLachowicz; ur. 1937) jest artystką interdyscyplinarną, autorką fo
tografii, filmów eksperymentalnych i zapisów wideo, instalacji, performansów oraz rzeźb, 
pionierka body artu, sztuki feministycznej i medialnej w Polsce. Absolwentka Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W latach 1970–1981 razem z Andrzejem 
Lachowiczem, Zbigniewem Dłubakiem i Antonim Dzieduszyckim współprowadziła Galerię 
Permafo). Zainteresowała się konceptualizmem, w którym widziała siłę oddziaływania na 
mentalną i intelektualną sferę człowieka. Na początku lat siedemdziesiątych stworzyła ideę 

„fotografii intymnej”, której głównym, kontynuowanym przez następne lata, tematem jest 
codzienność i jej zwykłe wydarzenia: kopulacja, jedzenie, mówienie, sen, wypoczynek. Naj
słynnieszą realizacją tej idei stał się cykl prac fotograficznych i filmowych Sztuka konsump-
cyjna (1972–74). Podstawowym środkiem wyrazu i ważnym tematem intymnej sztuki Natalii 
LL jest ciało, jego medialne przedstawienia i kulturowe konwencje, jakim jest poddane. Od 
połowy lat siedemdziesiątych jej prace są prezentowane w renomowanych światowych in
stytucjach sztuki i znajdują się w wielu kolekcjach. Natalia LL mieszka i pracuje we Wrocławiu. 

KP

Natalia LL (real name: Natalia LachLachowicz, b.1937) is an interdisciplinary artist, creating 
photographs, experimental film and video recordings, installations, performances and sculp
tures. She is a pioneer of body art, feminist art and media art in Poland, a graduate of the State 
School of Fine Arts in Wrocław. In 1970–1981 Natalia LL ran the Permafo Gallery together with 
Andrzej Lachowicz, Zbigniew Dłubak and Antoni Dzieduszycki. She has become interested in 
conceptualism, in which she saw a potential to influence the mental and intellectual sphere 
of man. At the beginning of the 1970s she created the idea of "intimate photography". At 
the same time the main subject of her art emerged, which she has continued to follow over 
the years: everyday life with its common, trivial events, such as copulating, eating, talking, 
sleeping, resting. The most famous manifestation of this subject became series of photographic 
and film works Consumer Art (1972–74). The basic means of expression and a significant subject 
of a profoundly intimate art of Natalia LL is the body, its media representations and cultural 
conventions determining it.Since mid1970s she has presented her works, in the renowned 
art institutions worldwide; they are featured in many public collections. Natalia LL lives 
and works in Wrocław. 

Natalia LL, Rejestracja permanentna czasu, 1970, 21´ 

film 16 mm, kopia cyfrowa, czarnobiały, bez dźwięku

Natalia LL, Rejestracja permanentna co 1 km autostrady E22, 1970, 2˝ 2´

film 16 mm, kopia cyfrowa, czarnobiały, bez dźwięku

 
Celem założonej we Wrocławiu w 1970 roku grupy twórczej 
Galeria Permafo było zbliżenie się do rzeczywistości poprzez 
jej dokładną i precyzyjną rejestrację, nie ulegającą schema
tyczności automatycznego widzenia i myślenia (Manifest 
Permafo, 1970). Efekty tych poszukiwań widać w takich re
alizacjach, jak Rejestracja permanentna co 1 km autostrady 
E22 i Rejestracja permanentna czasu. Są to czarnobiałe fil
my o charakterze dokumentalnym nakręcone na taśmie 16 
mm. Pierwszy rejestruje podróż samochodem z Wrocławia 
wzdłuż autostrady E22. Pasażerowie samochodu są anoni
mowi; oglądamy zmieniający się za oknem krajobraz – naj
pierw ulice Wrocławia, później przydrożne pola. Kolejny 
kilkudziesięciosekundowy film jest zapisem wprawionych 
w ruch wskazówek stopera. 

Obydwie rejestracje są przykładem analitycznostruktu
ralnych eksperymentów z przestrzenią i czasem z wykorzy
staniem kamery filmowej.

From the film set of the Permafo Gallery

Permanent Recording of Time, 1970, 21´

film 16 mm, digital copy, black&white, silent

Permanent Recording at Each 1 Km of the E22 Motorway, 1970, 2˝ 2´ 

film 16 mm, digital copy, black&white, silent 

The Permafo Gallery creative group was founded in Wrocław 
in 1970, the objective of which was to approximate reality 
through its exact and precise recording, which would not 
be influenced by the schematic nature of automatic seeing 
and thinking. The effects of these investigations may be 
seen in works such as the Permanent Recording at Each 1 
Km of the E22 Motorway or the Permanent Recording of Time. 
These are black and white documentary films shot on 16 mm 
tape. The former records a car journey from Wrocław along 
the E22 motorway. The passengers of the vehicle are anony
mous. What we see is a changing landscape seen through 
the window: first the streets of Wrocław, then the roadside 
fields. The second film, lasting ca. 30 seconds, is a recording 
of the moving hands of a stopwatch. Both recordings are an 
example of analytical and structural experiments with space 
and time with the use of a film camera.

zygmunt rytkA

Ciągłość nieskończoności, 1984–1988, 19˝

film wideo, czarnobiały i kolorowy, dźwięk

taśma magnetyczna zdigitalizowana 2007

Film Ciągłość nieskończoności należy do cyklu prac powsta
łych nad tatrzańską rzeką Białka rozpoczęty w 1983 roku. 
Przedstawia owalne wygładzone przez nurt górskiej rzeki 
kamienie, oraz temporalne gesty artysty wpisywane w cią
głość czasową i energetyczną natury. Utopia racjonalności 
konfrontowana z nieskończonością nabiera w tych pracach 
egzystencjalnego i kontemplacyjnego charakteru. Kamienie 
otoczaki wyciągane z nurtu, numerowane, układane w chwi
lowe kompozycje – które i tak zostaną zmienione przez ży
wioł – są fotografowane i filmowane. Rejestracja znakomicie 
wydobywa strukturę granitu i podkreśla jej entropię energe
tyczną, zbliżoną do entropii pikseli składających się na obra
zy techniczne: fotografię, film i wideo.

Continual Infinity, 1984–1988, 19˝

video film, black&white, colour, sound

digitised magnetic tape in 2007

The video Continual Infinity belongs to the cycle of works 
created on the Białka river in the Tatra mountains, begun 
in 1983. It shows oval stones polished by the mountain river 
current and the artist’s temporal gestures inscribed in na
ture’s time and energy continuity. In confrontation with 
infinity, the utopia of rationality takes on an existentialist 
and contemplative character. Pebbles taken out of the river 
and numbered are arranged into temporary compositions 

– which are going to be altered by the water anyway – pho
tographed and filmed. Black and white registration perfectly 
brings out the structure of granite and enhances its energy 
entropy, associated with the entropy of pixels comprising 
technical images: photography, film and video.

Zygmunt Rytka (ur. 1947) – intermedialny artystasamouk , pracuje z fotografią, filmem i wideo, 
tworzy instalacje i zapisy. Jego twórczość wywodzi się z tradycji konceptualnej, pojęciowej 
i analitycznej, którą znacząco uzupełnia fascynacja artysty naturą i ciągłością jej procesów. 
W 1974 roku artysta debiutował w warszawskiej Galerii Remont, w latach 1979–1999 współ
pracował z teatrami warszawskimi i dokumentował życie kulturalne. W latach 1974–2000 re
alizował cykl Kolekcja prywatna – osobiste zapisy fotograficzne kręgu artystów, z którymi był 
związany. W latach 80. współpracował z niezależnym kręgiem łódzkiej Kultury Zrzuty, której 
akcje i sytuacje dokumentował. Uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych i indywidu
alnych. Jego prace znajdują się w licznych kolekcjach, m. in. w Muzeum Narodowym w War
szawie i Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Galerii Wy
miany w Łodzi oraz Centrum Sztuki WRO. Jest m.in. laureatem nagrody artystów im. Katarzy
ny Kobro (2011), medalu ZPAFu (1997) oraz Srebrnego Medalu „Gloria Artis”. Od 2007 miesz
ka i pracuje w Sokołowsku pod Wałbrzychem, gdzie tworzy Laboratorium Kultury “In Situ”.
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Zygmunt Rytka (b.1947) is a selftaught intermedia artist. He works with photography, film 
and video, creates recordings and nstallations. Zygmut Rytka’s art stems from the conceptual 
and analytical tradition, which is significantly supplemented by the artist’s fascination with 
nature and the continuity of its processes.

He debuted in 1974 at the Remont Gallery in Warsaw. In 1979–1999 he cooperated with 
Warsaw theatres as a photographer and documented cultural life. In 1974–2000 he realised 
the Private Collection cycle: personal photographic records of the artistic milieu with which 
he was associated. In the 1980s he cooperated with the independent circle of artists associ
ated with the Łódź based Kultura Zrzuty (Chipin Culture), whose actions and situations he 
documented. He took part in numerous solo and group exhibitions. His works are featured 
in various collections, e.g. in the National Museums in Warsaw and Wrocław, the Museum 
of Art in Łódź, the Centre of Polish Sculpture in Orońsko, the Exchange Gallery in Łódź 
and the WRO Art Center. He is a holder of the Katarzyna Kobro award; the ZPAF medal 
and the Gloria Artis Silver Medal. Since 2007 he lives in Sokołowsko near Wałbrzych, where 
he creates the In Situ Culture Laboratory.
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Józef Robakowski (b.1939) is the key figure and pioneer of media art in Poland, one of the most 
important contemporary Polish artists. He is an artist, an art historian and a creator of films, 
photographic series, video recordings, drawings, installations, objects and conceptual projects. 
He has also initiated numerous important projects and worked as organiser of art events 
and actions. He cofounded several arts groups, such as Zero 61 (1961–1969) and the Film 
Form Workshop (1970–1977). Since 1959, the artist has participated in numerous exhibitions, 
film and new media festivals (e.g. Documenta 6, Kassel; Film As Film, London 1979; Sydney 
Biennial 1982; EUROPA, EUROPA, Bonn 1994; Kurzfilmtage Oberhausen, 2005 and several WRO 
Media Art Biennale editions in Wrocław). His works have also been exhibited by the largest 
museums, including MoMA in New York, Centre Georges Pompidou in Paris and Tate Modern 
in London. His works emanate energy and nativeness, as if created effortlessly as a result 
of the artist’s quest to liberate his work from nonstructural elements. The reference to energy, 
which the artist considers to be characteristic of great masters’ art, is also one of the central 
factors of his work and appears in numerous titles of his pieces. Józef Robakowski lives 
and works in Łódź.

Józef Robakowski (ur. 1939) – czołowy przedstawiciel i pionier sztuki wideo w Polsce, jedna 
z najważniejszych postaci polskiej sztuki współczesnej i światowej klasyki sztuki mediów. Ar
tysta, historyk sztuki, autor filmów, cykli fotograficznych, zapisów wideo, rysunków, instala
cji, obiektów, projektów konceptualnych oraz inicjator wielu ważnych międzynarodowych 
zdarzeń oraz akcji artystycznych. Współzałożyciel kilku grup artystycznych, w tym Zero61 
(1961–1969) i Warsztatu Formy Filmowej (1970–1977).

Od 1959 roku artysta brał udział w licznych wystawach, festiwalach filmowych i nowych 
mediów (m.in. Documenta 6, Kassel; Film As Film, Londyn, 1979; Sydney Biennale, 1982; EU
ROPA, EUROPA, Bonn, 1994; Kurzfilmtage Oberhausen, 2005 oraz wielokrotnie we WRO Me
dia Art Biennale we Wrocławiu). Uczestniczył w licznych wystawach organizowanych przez 
największe muzea, w tym: MoMA w Nowym Jorku, Centre Georges Pompidou w Paryżu, Tate 
Modern w Londynie. Prace Robakowskiego emanują energią i naturalnością, pozornym bra
kiem wysiłku włożonego w ich stworzenie, są efektem starania artysty o uwolnienie dzieła od 
jego niestrukturalnych elementów. Odniesienie do energii, którą twórca uważa za charaktery
styczną jakość dzieł wielkich mistrzów, jest także jednym z centralnych zagadnień jego twór
czości i pojawia się w tytułach licznych jego prac. Józef Robakowski mieszka i pracuje w Łodzi.
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Józef roBAkowski

Gnuśna linia (Wideo-kino-maszyna), 1992, instalacja

taśma filmowa z odręcznym rysunkiem, długość 11,8 m

kamera, projektor, stelaż metalowy 174 × 30 × 57 cm

Idea kątów energetycznych, 1975

tekst, druk cyfrowy, 30 × 40 cm

Kąty energetyczne. Relacje, 1975

3 fotografie w sepii, druk cyfrowy na papierze, 80 × 40 cm

„Prace z cyklu kąty energetyczne są wyrazem fascynacji pro
blemem istnienia KĄTÓW jako swego rodzaju geometrii in
tuicyjnej. Ten wyimaginowany przez umysł człowieka MO
DEL stał się od wielu lat głównym motywem mojej aktywno
ści artystycznej. Zastanawiam się, na ile >>geometria<< ma
jąca przecież jedynie w swej intencji cele praktyczne może 
funkcjonować w sztuce? Aby ten problem stał się istotny po
stanowiłem powołać KĄTY jako energetyczny znak kulturo
wy w formie osobistego fetyszu” (Józef Robakowski, katalog 
wystawy Kąty energetyczne 1975–96, Galeria Kronika, Bytom, 
1996). Ze znajdującego się w kolekcji Dolnośląskiej Zachęty 
zestawu prac obejmujego fotografie z różnych okresów, na 
wystawie in progress prezentowany jest manifest – Idea ką-
tów energetycznych, inicjujące cały cykl trzy fotografie Rela-
cje (1975) oraz instalacja wideofilmowa Gnuśna Linia (1992), 
która w przestrzeni galerii buduje aktywny kąt energetyczny 

Idle Line (Video-Cinema-Machine), 1992, installation

film stock with hand drawing, length 11.8 m

video camera, video projector, metal rack 174 × 30 × 57 cm

Idea of Energy Angles, 1975

text, digital print on paper, 30 × 40 cm

Energy Angles. Relations, 1975

3 photographs, sepiatoned, digital print on paper, 80 × 40 cm

”The series >>energy angles<< represents the fascination 
with the existence of ANGLES as a kind of intuitive geometry. 
This MODEL imagined by the human mind has been the main 
motif of my artistic expression for many years. I wonder, 
to what extent can >>geometry<<, which is solely focused 
on the practical, also function in art? To accentuate the issue, 
I have decided to appoint ANGLES as the cultural energy 
symbol in the form of a personal fetish” (Józef Robakowski, 
Energy Angles 1975–96 exhibition catalogue, Kronika Gallery, 
Bytom, 1996).

The collection holds several works from the Energy An-
gles series created over the years. The in progress exhibition 
presents a selection featuring the manifesto – Idea of Energy 
Angles, the initial 3 photographs entitled Relations (1975) as 
well as the video and film installation Idle Line (1992), which 
constitutes an active energy angle in the gallery space.

Moje wideomasochizmy, 1989, 4˝ 6´

film wideo, kolor, dźwięk

Autor manipuluje przy swojej twarzy różnymi niebezpieczny
mi narzędziami, odgrywając przy tym wizualnie i dźwiękowo 
ból towarzyszący „torturom”. Praca nawiązuje do fotografii 
Witkacego, uważanego za prekursora dokamerowego per
formansu, a także artystę świadomie posługującego się bla
gą, pozą i operującego kpiną ze świata oraz samego siebie. 
Jest to także krytyczny komentarz do działań performerów, 
którzy w czasie akcji destruują swoje ciało. W tekście Sztuka 
do bólu Robakowski wyraża dystans wobec praktyk zaświad
czania autentyczności sztuki przez autentyczność bólu do
świadczaniego przez artystę: „SZTUKA nie boli – nie powin
na boleć. Jest kpiną z realnej boleści, jest zaledwie pozorem 
faktycznego przeżycia artysty” (Józef Robakowski, Sztuka do 
bólu… [w:] Obrazy Pojmane, PGS Sopot, 1999, seria Bibliote
ka żywej galerii, nr 1).

My Video-Masochisms, 1989, 4˝ 6´

video, colour, sound

The artist manipulates around his face with different dan
gerous tools and provides visual and sound background for 
the "torture". The piece was inspired by the photographs 
of Witkacy [Stanisław Ignacy Witkiewicz, 1885–1939], who was 
considered the pioneer of a tothecamera photographic per
formance as well as an artist who deliberately used humbug 
and poseurism, mocking both himself and the world. The work 
also critically comments the activities of performance artists 
who wreck their own bodies during their actions. In the 1999 
publication Art to Pain, Robakowski distances himself from 
the practices of artists seeking to confirm the authenticity 
of their art by the authenticity of their pain: “ART does not 
hurt – it should not hurt. It mocks the real pain, it is a mere 
appearance of the actual experience of the artist” (Józef 
Robakowski, Art to Pain… [in:] Captured Images, PGS Sopot, 
1999, series Live Gallery Library, No 1). 
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A selection of Józef Robakowski’s utterances which he made during artistic and theo-
retical events at subsequent editions of the WRO International Sound Basis Visual Art 
Festivals, which since 1993 has been known as the WRO Media Art Biennale. The edited 
conversations with the artist and a number of his video works selected by Piotr Krajewski 
were included in the multimedia publication Józef Robakowski. Energetic Images: the Bio-
mechanical Recordings 1970–2005.

The fragments of conversations with the artist selected as the contextual material 
for the in progress exhibition focus on the consequences of technology development, 
the new position of artists and their role in the face of these processes. Robakowski 
analyses the contemporaneity in which the art operates and the extent to which media 
machines shape our perception of the world and functioning in society, and finally he 
poses the question: can anybody become an artist?

We have new a set of circumstances now: Machines have mercilessly entered the scene 
and taken us beyond our own imaginations. Painters, poets, writers and filmmakers have 
always worked within the frameworks of their imaginations – but in this new situation our 
human imaginations are just puny little pipsqueaks. How can a person find him – or herself 
in the context of such marvelous devices and the new fairyland they offer? And what role 
does the artist have in this new civilization?

Artists must change their stance and find a new way to function, although I don’t know 
exactly what it would entail. No doubt it would entail grasping that a change has already 
taken place – by shedding one’s old skin and entering the unfamiliar new circumstances. 
All this looks quite positive to me; I’m the kind of guy who’s always looking for the world 
of future. I don’t get into fretting; I reject the idealization of failure that Polish art has built 
on. It’s lazy and cruel – and real art is something else.

Art is building of new possibilities. Not out of mud and drudgery, because then we 
lose our ability to form judgements – we lose our distance and the possibility of going 
a step further.

(WRO 98: Media Expressions)

Complicated new devices have made people dizzy – our imaginations have turned out 
to be so puny in comparison with them. Nowadays we know that the new technology 
can take us beyond the limits of our imagination. Combined with an artist’s perceptive 
abilities, technology offers greater possibilities for getting at reality, exploring it, releasing 
certain energies. We can even put a camera inside a person and reveal what an amazing 
organism he or she has, complete with extraordinary images and sound. The body itself, 
with its vitality and biological energy, can be an instrument with astounding potential.

Basically we have two paths in art: one going in the direction of energy, of dynamic 
activity and nonintellectualism. A person can feel great in that kind of bioenergetic space. 
The other direction is rationalism and treating the world like a script that art is prepared 
to interpret using specific tools. [Look at how microscopes let us get deeper and deeper 
into a mysterious and unexpected reality. But we can also worm our biological energy into 
that reality, and I want to do that!

(WRO 03)

When I started using new technology I kept thinking about how tiresome an excess of in
formation is for me. The new media are loaded with overinformation and intentionality, 
and the selfinterest behind it all gets me down. We’ve gone a step further now, and it’s 
time to take a stand against information. But dispensing totally with information is a luxury 
that we can’t afford yet. Here in Poland we’re racing to catch up with the West, still believing 
that information will enrich us. I’ve been tired of it for a long time now, and I’m looking for 
ways to free my art of intrusive information.

Nowadays it’s not only through the senses that we perceive and experience – it’s through 
our whole organism – the whole soft structure, the organic membrane. Our entire organism 
is involved in experiencing the world. The mass media leach truth from the human organism. 
So we need to be more cautious about taking in all this informational noise. Most people 
don’t understand this problem, but one day it will start to hurt physically. That’s how we 
put a brake on the stress caused by excessive information; and when that happens you 
become conservative, and incredibly picky; you start to save yourself by closing yourself 
up, directing your thoughts elsewhere, and you leave the field of art forever.

The inhabitants of highly developed countries have already had to cope with these 
problems; they have been through this, and they analyzed the threat of communication 
thirty years ago. In different circumstances, of course, and with different tools than we 
have now, but the questions raised were similar.

(WRO2000@kultura)

I have a lot of respect for technology. Once I even wrote a short essay about how machines 
open up new possibilities in art for me. Today I’d probably retract that, although technol
ogy is still very important to me. Video is a medium that allows me to innervate my work, 
to energize it. But even though it gives me so much – the possibility of recording sound 
and image at the same time, electronic processing and so on – I still always want to be 
physically involved in these processes.

(WRO 93)

Wybór wypowiedzi Józefa Robakowskiego, zarejestrowanych podczas wydarzeń arty-
stycznych i teoretycznych odbywających się w ramach kolejnych wydań Międzynarodo-
wego Festiwalu Wizualnych Realizacji Okołomuzycznych WRO, a od 1993 Biennale Sztu-
ki Mediów WRO. Opracowane rozmowy z artystą i program jego prac w wyborze Piotra 
Krajewskiego ukazały się w multimedialnej publikacji Józef Robakowski. Obrazy energe-
tyczne. Zapisy biomechaniczne 1970–2005. 

Fragmenty wypowiedzi artysty, wybrane jako materiał kontekstowy wystawy in pro-
gress, koncentrują się na skutkach rozwoju technologicznych narzędzi, pozycji twórcy 
i jego nowej roli wobec tych procesów. Robakowski analizuje współczesność w jakiej 
działa sztuka, zastanawia się, w jakim zakresie medialne maszyny modelują naszą per-
cepcję świata i funkcjonowanie w społeczeństwie; w końcu, zadaje pytanie: czy każdy 
może być artystą?

Teraz mamy nową okoliczność. Wtargnęły bezlitosne maszyny, które pomogły nam przekro
czyć nasze wyobrażenie rzeczywistości. Każdy malarz, poeta, pisarz, filmowiec – wszyscy 
oni do tej pory pracowali zawsze w ramach swojej wyobraźni. W nowej okoliczności nasza 
wyobraźnia jest człowieczą mizerotą. Jak człowiek ma się odnaleźć w kontekście narzędzi 
tak doskonałych? One to właśnie przybliżają mu świat kolejnej bajki. I teraz: jaką rolę w tej 
nowej cywilizacji ma do spełnienia artysta?

Artysta musi zmienić swoją pozycję, znaleźć nowy sposób funkcjonowania, choć nie wiem 
dokładnie, na czym by to miało polegać. Pewnie na zrozumieniu faktu, że tak już się stało. Na 
porzuceniu starej skórki i wejściu w tę nową, nieznaną do tej pory okoliczność. Według mnie 
to wszystko rysuje się w optymistycznych barwach. Jestem facetem, który ciągle poszukuje 
świata przyszłości. Odrzucam zgryzotę, odrzucam „wartość” niepowodzenia, na której bu
dowana była cała polska sztuka. Gnuśna i okrutna. Ale prawdziwa sztuka jest czymś innym.

Jest budowaniem kolejnej możliwości. I to niekoniecznie w znoju i błocie, bo wówczas 
gubimy możliwość oceny, tracimy dystans i możliwość postawienia kolejnego kroku.

(WRO Ekspresja Mediów 98)

Nowe skomplikowane narzędzia zawróciły w głowie człowiekowi, którego wyobraźnia oka
zała się przy ich funkcji czymś maleńkim. Dziś już wiemy, że dzięki nowej technologii mo
żemy przekroczyć naszą wyobraźnię. Technologia połączona z możliwościami percepcyj
nymi artysty daje większą możliwość docierania do rzeczywistości, odkrywania jej, wy
zwalania pewnych energetycznych sił. Możemy włożyć kamerę nawet do środka człowieka 
i okażę się, że ma on cudowny organizm, opatrzony niezwykłym obrazem i dźwiękiem. Już 
samo ciało, z jego witalnością, z biologiczną energią, może być, jak się okazuje, instrumen
tem o piekielnej potencjalności. 

Zasadniczo mamy dwie drogi w sztuce: po pierwsze, pójście w stronę energetyczności, 
działania witalnego i intelektualnego wyłączenia. Okazuje się bowiem, że człowiek świet
nie się może czuć w takiej energobiologicznej przestrzeni. Drugi kierunek to racjonalizm 
i traktowanie świata jako partytury, którą przy użyciu określonych narzędzi jesteśmy w sta
nie odkrywać.

(WRO 03)

Gdy zacząłem korzystać z nowych technologii, na każdym kroku zastanawiałem się, jak bar
dzo męczy mnie nadinformacja. Nowe media to siedlisko nadinformacji i intencjonalności, 
która deprymuje mnie swoją interesownością. Jesteśmy dzisiaj o krok dalej, czas na moment 
boju z informacją. Ale pozbyć się kompletnie informacji to luksus, na jaki nas jeszcze nie stać. 
My galopujemy za tym światem, ciągle jeszcze wierzymy, że informacja nas wzbogaci. Mnie 
ona już dawno męczy i szukam takich rozwiązań dla mojej sztuki, by ją od tej natarczywej 
informacji uwolnić. Dzisiaj percypujemy doznania już nie tylko przez zmysły, ale całym or
ganizmem, tą miękką strukturą, organiczną membraną. Cały nasz organizm jest wpleciony 
w odczuwanie świata. A mass media bezpardonowo wydzierają prawdę z organizmu czło
wieka. Musimy być zatem bardziej ostrożni w przyjmowaniu szumów informacyjnych. Więk
szość ludzi nie rozumie tego problemu, ale w końcu przychodzi taki moment, w którym za
czyna się fizyczny ból. Mamy bowiem w sobie hamulec na stres powodowany nadinforma
cją. Po takim doświadczeniu człowiek staje się konserwatywny, nieprzemakalny, niesłycha
nie wybredny, zaczyna oszczędzać siebie, zamyka się w sobie, kieruje myśli w inną stronę, 
opuszczając na zawsze pole sztuki.

Z tymi problemami musieli się zmierzyć mieszkańcy krajów wysoko rozwiniętych, oni 
poznali je już trzydzieści lat temu. Wówczas też analizowali zagrożenia komunikacją. Oczy
wiście w innych okolicznościach i innymi narzędziami, niż my teraz. Ale były to pytania sta
wiane podobnie.

(WRO 2000@kultura)

Bardzo szanuję technikę. Kiedyś nawet napisałem krótki tekst, że maszyna to dla mnie ko
lejna możliwość bycia w sztuce. Dziś pewnie bym się z tego wycofał, choć technologia jest 
nadal dla mnie bardzo ważna. Wideo jako medium, które umożliwia to moje unerwienie, ze
nergetyzowanie sztuki. Ale pomimo, że daje mi tak dużo – możliwość równoległego zapi
su dźwięku i obrazu, elektroniczne przetworzenie itd., to i tak zawsze będę chciał być bio
logicznie obecny.

(WRO 93)

Videorozmowy 1989–2005
frAgmenty 1998–2004, seLekcJA 2014

Video conVersAtions 1989–2005
frAgments 1998–2004, seLection 2014
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New art needs unfeeling technology on the one hand, and normal life on the other. Art
ists who have immersed themselves in machines now want to add some kind of organic 
gesture to their work. I think the time has come to find a happy medium.

(WRO 97)

Until the 1970s, film had a similar role to that of video: it documented reality. But because 
of all that complicated machinery, it was a very awkward medium, and it didn’t allow 
for the same kind of artistic confession. Quiet video cameras created new possibilities – 
they’re curious and they can enter any reallife situation. They allow for nearly unlimited 
time, and a different style of recording; they let me make continuous fourhour records 
of reality, which with film would be a backbreaking undertaking. Video cameras are also 
more sensitive; and they let you record even in extreme lighting conditions. And most 
importantly, they’re a tool that lets you very close to a person. Now that digital cameras are 
available, everyone can have a tool like that and record pretty much anything they want. 
So the ideal of One’s Own Cinema has started to come true. Those little cameras have repeated 
the same revolution in thinking that photo cameras started: everyone can have one, so 
the ranks of filmmakers have grown, and the ranks of viewers as well. One’s Own Cinema 
has become a commonplace, and traditional film has retreated to the movie theaters. 
[…] Now, thanks to these practically unlimited possibilities, everyone can be an artist. Of 
course, one is an artist when one’s work is persuasive, when other people want to watch 
the material and consider it important.

These tools allow us to explore other people and their mentality, when we need to. 
Of course, the question of artistic responsibility remains: how we use this tool, and what 
for. An unadorned documentation may turn out to be a masterpiece, because it records 
something very important for humanity. And the documents – of the Moon trips, for ex
ample – are something truly great for us: thanks to these tools, we were there on the Moon 
with the astronauts. And that’s a mighty long way!

(Videoformation, 2004)

My Own Cinema lets you communicate with another person. In My Own Cinema I use the video 
camera to create a new language and stylistic patterns – not just for my own purposes, but 
also in order to go, in public, beyond our imagination and onto the level of the explorer. We 
want to find out as much as possible about the world. But it is not about communicating 
intensions. To get rid of selfserving intentions you have to get your irony in gear – especially 
your selfirony. We don’t see much of that in Polish art. My selfirony isn’t mockery; it’s a way 
of coming to terms with my own convictions, and with my own morality.

(WRO 03)

Nowa sztuka potrzebuje z jednej strony bezdusznej technologii, z drugiej – normalnego ży
cia. Ci, którzy odeszli w stronę maszyn, chcą teraz włączyć do swojej sztuki organiczny gest. 
Myślę, że nadszedł dobry czas na znalezienie złotego środka.

(WRO 97)

Do lat 70. kino pełniło podobną rolę, jak dzisiaj wideo; również dokumentowało rzeczy
wistość. Było jednak medium – z racji całej skomplikowanej maszynerii – bardzo uciążli
we, nie umożliwiało do końca artystycznych spowiedzi. Dopiero ciche kamery wideo dały 
nowe szanse – są one wścibskie i mogą wejść w każdą życiową sytuację, rządzą się zupeł
nie innym, prawie nieograniczonym czasem, innym sposobem rejestracji. Pozwalały mi na 
ciągłą, czterogodzinną notację rzeczywistości, co w wypadku kina byłoby zadaniem karko
łomnym. Kamery wideo są też dużo bardziej czułe, pozwalają na wykonanie zapisu w eks
tremalnych warunkach świetlnych. A co najważniejsze, okazały się narzędziem, które stwa
rza możliwość podejścia bardzo blisko człowieka. Dzisiaj, kiedy weszły na rynek kamery cy
frowe, każdy może mieć takie narzędzie i notować właściwie wszystko, co mu przyjdzie do 
głowy. Czyli idea Kina Własnego zaczęła się od niedawna w pełni realizować. Te małe kamery 
powtórzyły ten sam przewrót mentalny, który zapoczątkowały aparaty fotograficzne. Każ
dy może je mieć. Przez to poszerzył się krąg realizatorów, ale też i odbiorców. Kino Własne 
stało się naszą codziennością, a tradycyjne kino wycofało się do luksusowych sal projekcyj
nych. Do tego Kino Własne połączone z wielkimi ekranami daje nam iluzję tradycyjnego 
kina. Odwrotność nie jest możliwa. Dziś dzięki tej prawie nieograniczonej możliwości każ
dy może być artystą. Oczywiście jest nim wtedy, gdy jego praca jest przekonywająca, gdy 
inni ludzie chcą ten materiał oglądać i uważają go za istotny.

Dzięki narzędziom poznajemy świat z bardzo wielu stron i kontekstów. Analizujemy – gdy 
nam tego trzeba – zachowania i mentalność innych ludzi. Pozostaje oczywiście kwestia ar
tystycznej odpowiedzialności – jak my to narzędzie wykorzystamy i do czego. Może się oka
zać, że sama czysta dokumentacja jest arcydziełem. Bo jest zapisem czegoś bardzo ważne
go dla ludzkości. I te dokumentacje – jak choćby zarejestrowany pobyt na Księżycu – są dla 
nas czymś naprawdę wielkim. Tam, hen, daleko!

(Videoformacja 2004)

Porozumieć się z drugim człowiekiem. Kino Własne potrafi to zrobić. Używam w nim ka
mery wideo do stworzenia nowego języka i figur stylistycznych. Nie tylko dla potrzeb wła
snych, ale także po to, by publicznie przekroczyć naszą wyobraźnię i wejść na piętro od
krywcy. O świecie chcemy bowiem dowiedzieć się jak najwięcej. Ale nie chodzi tu o inten
cjonalną komunikację. By pozbyć się interesownej intencji, należy uruchomić w sobie iro
nię, a właściwie – autoironię. W polskiej sztuce niewiele takich gestów znajdziemy. Moja au
toironia nie jest ani szyderstwem, ani kpiną, lecz rozliczaniem się z własnymi przekonania
mi. Również z własną moralnością.

(WRO 03)

Konrad Smoleński (ur. 1977) – artysta intermedialny, autor fotografii, prac wideo, instala
cji i obiektów dźwiękowych, performansów, a także happeningów i utworów muzycznych. 
W 2002 roku ukończył poznańską Akademię Sztuk Pięknych, gdzie do 2009 roku praco
wał jako asystent w Pracowni Audiosfery prof. Leszka Knaflewskiego. Współtwórca i czło
nek licznych grup muzycznych, m.in. KOT, BNNT, Kristen. Współzałożyciel i członek grupy 
twórczej Penerstwo, animator alternatywnej sceny muzycznej Pink Punk. Smoleński poru
sza się między różnymi mediami i formami twórczej ekspresji, przy czym eksperymental
nie traktowany dźwięk jest dla niego stałym tematem, tworzywem bądź punktem odniesie
nia. Często stosuje ogień i efekty pirotechniczne, charakterystyczna jest dla niego staran
na kompozycja kadru oraz wywrotowa ekspresja i punkowotrashowa estetyka. W swoich 
dźwiękowych wystąpieniach wykorzystuje instrumenty muzyczne wykonane własnoręcz
nie z odpadów i przedmiotów znalezionych. Instalacje jego autorstwa – często monumen
talne i przeskalowane – wykorzystują zestawione w ściany głośniki muzyczne, wzmacnia
cze czy mikrofony lub tylko powtarzają te formy, pozbawiając je utylitarnych funkcji. Smo
leński intensywnie wystawia swoje prace na wystawach grupowych i indywidualnych w naj
ważniejszych muzeach i galeriach w Polsce i za granicą. W 2013 roku reprezentował Polskę 
na 55. Międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji. Jest związany z Galerią Leto; mieszka 
i pracuje w Warszawie i w Bernie.

AK-D

Konrad Smoleński (born in 1977) – intermedia artist, photographer, composer, author of video 
works, installations and sound objects, performances and happenings. In 2002 he gradu
ated from the University of Arts in Poznań, where, until 2009, he worked as an assistant at 
the Audiosphere Studio run by professor Leszek Knaflewski. He is a cocreator and a member 
of numerous music groups, including KOT, BNNT and Kristen. A cofounder and a member 
of the Penerstwo group and promoter of the alternative Pink Punk music scene. Smoleński 
moves between different media and forms of artistic expression, while sound – used in 
experimental way – remains for him a constant subject, material and point of reference. 
He often uses fire and spectacular pyrotechnical effects combined with meticulous frame 
composition, subversive expression and punktrash aesthetics. In his sound works Smoleński 
uses instruments selfmade of waste products and found items. His installations – often 
monumental and rescaled – either use walls of loudspeakers, amplifiers or microphones 
or just repeat these forms, dispossessing them of their utilitarian functions. Smoleński has 
intensively exhibited his works in major museums and galleries in Poland and abroad. In 
2013 he represented Poland at 55th Venice Biennale. He is associated with Leto Gallery, lives 
and works in Warsaw and Bern.

Guard, 2009, 4˝ 30´

instalacja, wideo, ekran, odtwarzacz, metalowe opakowanie

Ustawiona na statywie kamera rejestruje proces spalania 
się zestawu perkusyjnego, usytuowanego na regularnym 
tle przemysłowego hangaru. Ogień powoli zajmuje płoną
cą perkusję. Do akcji wkracza ochroniarz z gaśnicą, lecz nie 
do końca ugaszony płomień, ponownie się wznieca. Ostat
nia, nieco hipnotyczna, sekwencja pokazuje rozrzucone na 
betonowym placu resztki spalonej do szczętu perkusji. Praca 
w przewrotny sposób buduje narrację za pomocą wzbudzają
cej grozę warstwy dźwiękowej. To ona jest właściwym nośni
kiem tej apokaliptycznej wręcz historii. Starannie skompono
wana, wielowarstwowa ścieżka składa się z elektronicznych 
sampli i zgrzytów, a także dźwięków znalezionych – szybkich 
oddechów, zduszonych przerażeniem krzyków, współgrają
cych z choreografią płomieni i strumienia środka gaśnicze
go. Forma instalacji – zniszczone przez nieznaną siłę meta
lowe opakowanie cyfrowego odtwarzacza wideo – odda
je wrażenie niejasnej tragedii, jaka najwyraźniej rozegrała 
się w dziwnej przestrzeni pomiędzy obrazem a dźwiękiem.

Guard, 2009, 4˝ 30´

Installation, video, screen, player, metal case

Video camera on a tripod is records the process of burning 
a percussion instrument situated against a regular back
ground of an industrial hangar. The drum kit slowly catches 
fire. A security guard equipped with an extinguisher takes 
action, but, not completely put out, the fire starts again. 
The final, somewhat hypnotic sequence shows the remains 
of the entirely destroyed instrument scattered across the con
crete floor. The work subversively builds a narrative by means 
of a powerful, fearsome soundtrack – the actual medium 
of this almost apocalyptic story. Carefully composed, mul
tilayered track consists of electronic samples and scratches, 
as well as found sounds – fast breaths and screams stifled by 
terror that ideally harmonize with the choreography of flames 
and stream from the extinguisher. The installation’s form – 
destroyed by an unknown force metal case of the digital 
video recorder – perfectly reflects the impression of the ob
scure tragedy that apparently took place in a strange space 
between image and sound.

konrAd smoLeński

prace/works
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In conversation with Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

The 1990s was a special period in my artistic experiments. It was a time of vigorous action 
and exploration of video as a medium that could be suitable for individual artistic practice. 
The new video technology dominated my practice: it posed a challenge, demanded con
stant effort, and verified my previous knowledge and modus operandi. As a result, I made 
numerous attempts and experiments in order to learn about the new medium, but especially 
to work out original strategies of future action. This is one of the reasons why my works from 
this period are untitled. I thought it was too early to give them titles, and due to their highly 
visual character I did not pay attention to titles. 

These more or less successful attempts were intended to create installations that would 
reveal the relativity of real space and its electronic representation, and show the relativity 
of information oozing out from the TV screen and its proneness to manipulation. They were 
also supposed to widen the sphere of artistic influence and create a new space for dialogue 
with the viewer. Such practice resulted to a certain extent from distrust of and protest against 
the “truths” delivered by the TV; it was an action against the absolute power of the TV, which 
was intended to undermine its authority and influence on the recipients. In later works, 
the reflection on the manipulative nature of television broadcast was deeper – it did not just 
want to expose, but also to create its own world of electronic images. The video installations 
that I created at that time were intended to devise an intrigue at the intersection of two reali
ties – the internal one of the TV and the external, material one, which was represented by 
real objects and items that had often been prepared especially for the occasion. It was a kind 
of game or media play based on attempts to move from one side of the TV screen to the other, 
from one reality to another, which sometimes resulted in lack of knowing which one was 
more real. This relation could be compared to sitting in a train car at a railway station – when 
the train on the next track starts moving, we are overcome by perceptive disorientation: have 
we set off, or is it the world outside the window that has been set in motion? 

Your work is a media installation made up from spatial and sculptural elements, and ele-
ments of video, or is it maybe an animation…?

No, this is a video recording. It went through some postproduction (although this word was 
not used at the time), some transformations, but it is definitely a video recording.

I do not wish to highlight any individual elements of this work. It is an installation, so it is 
supposed to be viewed as a whole. The installation itself is simple and consists of three moni
tors arranged one next to the other, and cylinders placed on top of the screens. The whole is 
accompanied by three video recordings that are a moving complementation of the cylinders. 
Using the screens in such a way was an attempt to overcome the obvious barriers connected 
with receiving the traditional TV broadcast. It was about bursting the closed and unam
biguously defined frame of the screen, and deconstructing the spatial aspect of the TV set 
and the TV broadcast that had been permanently attributed to the television tube, because 
at that time we only used TV sets with big and heavy cathode ray tubes. The desire to burst 
the screen, which was rooted in the spirit of contrariness and insubordination, lay at the core 
of thinking about installations like that one. Another thing worth emphasising is the fact that 
it was one of the first works in which the visual plot was based on balancing at the boundary 
of illusion and reality. It was a play, or a perceptual riddle, which forced the viewer to face 
the question: where does material reality finish and illusion begins, and can the two exist in 
harmony? This is exemplified by another work, in which the flat, kinetic and phantom image 
is unexpectedly combined with the static and spatial image of reality. The former becomes 
an extension of the latter, contrary to logic and our old habits.

What interests me is how you discovered new media, mainly video at that time, as the ri-
ght technology for your work. After all, it was not a field that received a lot of attention 
at the Art Academy.

When I was a student at the Faculty of Graphics of the State Higher School of Visual Arts in 
Wrocław, there was an open and varied syllabus that catered to students’ individual aptitudes 
and allowed a lot of freedom for unconventional solutions within the obligatory assignments. 
I attended Leszek Kaćma’s classes at the Department of Visual Knowledge, which were based 
on rationalism and inventive problem solving and allowed a lot of leeway for creative experi
ments intended to specify the position and ways of using of new media. At this point, it is 
also worth mentioning my graduation work, which I prepared under Jan Jaromir Aleksiun’s 
supervision and which became a peculiar act of insubordination. It was a summary of my 
aesthetic and media preferences which, as it later turned out, set the direction for my future 
experiments. It consisted of a series of static slides, reproductions of film stills and paintings, 
accompanied by film screenings that I had prepared especially for the occasion.

It was at the Department of Visual Knowledge that I was employed after graduation. The 
syllabus assumed the penetration and creative use of new media, especially photography 
and film, but later also video, and in this obvious way I became interested in this medium. 
At that time I had access to video equipment with poor technical parameters, and hence my 
search for means of expression that allowed for imperfections, or even made use of the techni
cal flaws of the equipment. The fact that I did not want to or actually was unable to compete 
with technically flawless TV broadcast prompted me to think in a different way. Other art
ists’ works from that period also frequently explored the flaws of the medium instead of its 
advantages. On the one hand, video provided an easily available and userfriendly method 
of work that made it possible to move freely in the audiovisual environment. It granted 
the possibility of instant registration and playing back, easy montage and permanent control 
over the production process. It allowed for mistakes that could be corrected ad infinitum. 
All these aspects contributed to arousing interest in the equipment and its widespread use. 
It was such an easy and fastworking device!

On the other hand, apart from the utilitarian aspect, the emergence of the new medium 
forced artists to change their point of reference and devise new strategies of action. 

Rozmawia Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka
 

Lata 90. były dość szczególnym czasem dla moich poszukiwań twórczych. Był to okres wy
tężonego działania, eksploracji medium wideo pod kątem jego przydatności do indywidu
alnej praktyki artystycznej. Nowa technika wideo zdeterminowała moją aktywność twórczą, 
stała się wyzwaniem, zmusiła do wysiłku, zweryfikowała moją dotychczasową wiedzę i spo
sób działania. Zaowocowało to wieloma próbami i eksperymentami mającymi na celu nie 
tylko rozpoznanie samego medium, ale przede wszystkim wypracowanie autorskich stra
tegii działania na przyszłość. I dlatego między innymi moje prace z tego okresu nie mają ty
tułów. Uważałem, że to jeszcze nie czas, aby je tytułować; z resztą z powodu ich bardzo wi
zualnego charakteru nie przywiązywałem wtedy szczególnej wagi do tytułów. 

Celem tych mniej lub bardziej udanych prób było tworzenie instalacji ujawniających re
latywność przestrzeni rzeczywistej i jej elektronicznej reprezentacji, pokazywanie względ
ności informacji płynącej z ekranu telewizyjnego i jej podatności na manipulacje. Miały one 
również poszerzać obszar artystycznego oddziaływania, tworzyć nowe pole dialogu z wi
dzem. Praktyka ta wynikała po części z nieufności i buntu wobec „prawd” płynących z tele
wizyjnego ekranu, była działaniem przeciwko absolutnej władzy telewizji, podważaniem jej 
autorytetu i roli, jaką pełniła wobec odbiorcy. W późniejszych pracach refleksja nad manipu
lacyjnym charakterem przekazu telewizyjnego stała się głębsza, nie tylko demaskowała, ale 
i kreowała własny świat elektronicznego obrazu. Instalacje wideo które wtedy realizowałem, 
miały na celu budowanie intrygi na styku dwóch rzeczywistości: wewnętrznej telewizyjnej 
i zewnętrznej materialnej, reprezentowanej przez realne, często specjalnie przygotowane 
obiekty i przedmioty. Był to rodzaj gry czy też zabawy medialnej. Były to próby przechodze
nia z jednej strony ekranu na drugą, z jednej rzeczywistości do drugiej, tracąc czasami pew
ność, która z nich jest bardziej realna. Można tę relację porównać z sytuacją na dworcu ko
lejowym, kiedy siedzimy w wagonie, a pociąg stojący na sąsiednim torze rusza. Przez chwi
lę ogarnia nas percepcyjna dezorientacja. Czy to my jedziemy, czy świat za oknem ruszył? 

A: Pana praca to instalacja medialna, na którą składają się elementy przestrzenne, rzeź-
biarskie i element wideo, czy może jest to animacja…?

RJ: Nie, to jest zapis wideo. Trochę, nazwijmy to, poddany postprodukcji (chociaż wtedy to się 
jeszcze tak nie nazywało), trochę przetworzony, ale jednak zapis wideo.

Jednak nie chciałbym też, aby któryś z elementów tej realizacji był wyróżniony. To jest in
stalacja, powinna więc działać całościowo. Sama praca jest prosta, składa się z trzech moni
torów ustawionych obok siebie, na których umieszczone są walce. Całość uzupełniona jest 
trzema nagraniami wideo, i są to ruchome dopełnienia materialnych walców. Takie użycie 
monitorów było próbą przekroczenia oczywistych barier związanych z odbiorem klasyczne
go przekazu telewizyjnego. Chodziło o wyjście poza zamknięty i jednoznacznie określony 
kadr monitora. Miała to być również próba dekonstrukcji przestrzenności odbiornika i emi
towanego obrazu, który został na stałe przypisany do pudła kineskopowego; wówczas ko
rzystaliśmy tylko z takich telewizorów, z dużymi i ciężkimi kineskopami. Ten rodzaj przekory, 
niesubordynacji chęć wyjścia z działaniem poza ekran, były istotą myślenia o tego rodzaju 
instalacjach. Drugą rzeczą wartą podkreślenia jest fakt, że była to jedna z pierwszych reali
zacji, w której intryga wizualna opiera się na balansowaniu na granicy iluzji i rzeczywistości. 
Taka zabawa, percepcyjna zagadka, zmuszająca do postawienia sobie pytania: gdzie koń
czy się rzeczywistość materialna, a gdzie zaczyna się iluzja i czy one mogą ze sobą współ
grać? Niespodziewane połączenie płaskiego, kinetycznego i fantomowego obrazu ze sta
tycznym i przestrzennym obrazem rzeczywistym, staje się jego wizualnym przedłużeniem, 
wbrew logice i naszym wcześniejszym przyzwyczajeniom. 

A: Ciekawi mnie jak Pan znalazł nowe media, wówczas głównie wideo, jako technologię 
odpowiednią dla własnej pracy, bo chyba nie była to dziedzina o której można się było 
dowiedzieć z zajęć na Akademii.

RJ: Kiedy byłem studentem Wydziału Grafiki PWSSP we Wrocławiu, jednostka ta propono
wała otwarty i bogaty program dydaktyczny, uwzględniający indywidualne predyspozy
cje studenta, dając duży margines dla niekonwencjonalnych i swobodnych rozwiązań w ra
mach stawianych zadań. Miałem również zajęcia w Katedrze Wiedzy Wizualnej, którą kiero
wał wtedy Leszek Kaćma. Jego zajęcia, oparte na gruncie racjonalizmu i inwentyki, dawa
ły szerokie pole poszukiwań twórczych dla określenia miejsca i sposobu wykorzystania no
wych mediów. W tym momencie warto wspomnieć także o moim dyplomie, zrealizowanym 
w pracowni Jana Jaromira Aleksiuna, który stał się swoistym aktem niesubordynacji, bilan
sem określającym moje estetyczne i medialne preferencje oraz wyznaczającym – jak się póź
niej okazało – dalszy kierunek moich twórczych poszukiwań. Był to cykl statycznych prze
źroczy, reprodukcji kadrów filmowych oraz obrazów malarskich, które uzupełniłem specjal
nie przygotowanymi projekcjami filmowymi. 

Po studiach zostałem zatrudniony właśnie w Katedrze Wiedzy Wizualnej. Realizowany tam 
program dydaktyczny zakładał penetrację i twórcze wykorzystanie nowych mediów, a więc 
przede wszystkim fotografii i filmu, ale później dotyczyło to także wideo. I w taki oczywisty 
sposób również ją zainteresowałem się tym medium. W tamtym czasie miałem do dyspozy
cji sprzęt wideo o słabych parametrach technicznych, stąd też poszukiwanie środków wyra
zowych lokowało się raczej po stronie niedoskonałości, czy wręcz wykorzystywało wady tech
nologiczne samego sprzętu. To, że nie chciałem, a również nie mogłem, konkurować z dosko
nałym technicznie przekazem telewizyjnym, wymusiło na mnie inny sposób myślenia. Trzeba 
było znaleźć sposób na wykorzystanie tego medium z jego wszystkimi wadami. Również wiele 
prac innych twórców z tego okresu często eksplorowało wady tego medium, a nie jego zalety. 
Technika wideo stworzyła nowy, ogólnie dostępny i łatwy w obsłudze warsztat który pozwalał 
na szerokie i swobodne poruszanie się w środowisku audiowizualnym. Natychmiastowość reje
stracji i odtwarzania, łatwość montażu, stała kontrola procesu realizacyjnego, prawo do błędu, 
który można było korygować w nieskończoność, wszystko to zadecydowało o szerokim zain
teresowaniu i wykorzystaniu nowego sprzętu. To było proste i szybkie w działaniu urządzenie! 

poczuć się niezALeżnie, dziAłAć swoBodnie
to feeL independent, to Act freeLy

ryszArd Jędroś
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Piotr Wyrzykowski aka Peter Style (ur. 1968) – artysta intermedialny, związany z szeroko po
jętym obszarem sztuk wizualnych, autor performansów, instalacji, prac wideo, projektów 
w przestrzeni publicznej, jak i projektów sieciowych. Studiował architekturę wnętrz, a na
stępnie malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Uczęsz
czał do Pracowni Intermedialnej Witosława Czerwonki, w której w 1995 roku obronił dyplom. 

W latach dziewięćdziesiątych aktywnie uczestniczył w gdańskim środowisku artystycz
nym. Był członkiem Stowarzyszenia Aktywności Społecznej prowadzącym galerię C14, 
współtworzył Fundację Otwarte Atelier (Łaźnia Miejska), pełnił funkcję wiceprezesa Fun
dacji Wyspa – Progress. Debiutował w roku 1990, tworząc wspólnie z Markiem Rogulskim 
duet Ziemia Mindel Würm. W swoich indywidualnych działaniach od 1991 roku wykorzystu
je sztukę wideo, performans, transmisje telewizyjne i media komunikacyjne, często poświę
cając je analizie związku nowych mediów z ciałem oraz zagadnieniu społecznego wymia
ru technologii. Używając nowoczesnych technik, Wyrzykowski stawia pytania o rolę cyfro
wego przetwarzania rzeczywistości i stwarzanie wirtualnego świata; jest autorem jednego 
z pierwszych polskich art CDROMów Cyborg’s Sex Manual oraz interaktywnej rzeźby sie
ciowej There Is No Body (1998).

Rozwijając formułę masowego performansu i wczesnych mediów społecznościowych, 
Wyrzykowski zainicjował w 1995 działalność grupy C.U.K.T. (Centralny Urząd Kultury Technicz
nej), której największe dokonania to: seria performansów Technopera (1995 – 1998), obywa
telski software wyborczy oraz przeprowadzenie kampanii prezydenckiej Wiktorii Cukt – wir
tualnej kandydatki na urząd prezydenta RP w roku 2000. Było to jedno z bardziej znaczących 
dokonań społecznego akcjonizmu, które otworzyło w Polsce dyskusję na temat Internetu 
jako narzędzia obywatelskiego. Do ważniejszych prac wideo Wyrzykowskiego należą: Run
ner (1993), Beta Nassau (1993), Ucieleśnianie (performans telewizyjny zrealizowany podczas 
festiwalu WRO Monitor Polski w 1994 roku), Watch Me (1996) oraz Atomic Love (2002 – we 
współpracy z ukraińskim artystą Ilią Cziczkanem). Strony autorskie Piotra Wyrzykowskie
go to www.peterstyle.eu i http://cukt.art.pl /style/. Mieszka i pracuje w Gdańsku i Kijowie.

PK

Piotr Wyrzykowski aka Peter Style (b. 1968) is an intermedia artist connected to the broadly 
definied field of visual arts. He creates performances, installations, video works, multimedia 
performances, photographs, projects in public space as well as Internetbased works. He 
studied interior architecture and painting at the Gdańsk State School of Fine Arts, and in 1995 
he graduated from the Intermedia Studio headed by Witosław Czerwonka.

In the 1990s Piotr Wyrzykowski was an active member of the Gdańsk art scene. He was 
a member of the Social Engagement Society that ran the C14 Gallery, he cocreated the Open 
Atelier Foundation (Łaźnia Miejska) and was the Deputy Chair of the Wyspa Progress Founda
tion. He debuted in 1990 in a duo Ziemia Mindel Würm created with Marek Rogulski. Since 
1991, he has employed video, performance, TV broadcasts and communication media in his 
individual actions, often using them to analyse the connection between new media, the body 
and the social dimension of technology. By using modern technologies, Wyrzykowski poses 
the question about the role of digital processing of reality and creating a virtual world. He 
is the creator of one of the first Polish art CDROMs Cyborg’s Sex Manual and the interactive 
web sculpture There Is No Body (1998).

In 1995, in an attempt at developing mass performance and early social media, Wyrzykowski 
initiated the C.U.K.T. group (Polish abbreviation for: Central Office for Technical Culture), 
whose greatest achievements include: a series of performances Technopera (1995–1998), 
civil election software and holding the presidential campaign of Wiktoria Cukt – a virtual 
candidate for President of the Republic of Poland in 2000. This was one of the more signifi
cant achievements of social actionism which sparked off the Polish debate on the Internet 
as a civil tool. Wyrzykowski’s most notable works are the following: Runner (1993), Beta Nas
sau (1993), Embodiment (TV performance realised during the WRO Monitor Polski festival 
in 1994), Watch Me (1996) and Atomic Love (2002 – in cooperation with Ukrainian artist Ilya 
Chichkan). Piotr Wyrzykowski’s websites are www.peterstyle.eu and http://cukt.art.pl/style/. 
Piotr W yrzykowski lives and works in Gdańsk and Kiev.

piotr wyrzykowski AkA peter styLe

Z drugiej strony, poza aspektem użytkowym, pojawienie się nowego medium, narzucało 
twórcom zmianę punktu odniesienia i konieczność wypracowania nowych strategii działania. 
Technologia która fascynowała swoją odmiennością, zmuszała do zweryfikowania własnej 
skali wartości, mobilizowała do szukania odmiennego miejsca w sztuce. To też było bardzo 
zachęcające – poszukiwanie czegoś nowego, określenie własnego, autonomicznego kierunku .

Myślę, że ci, których nie interesował klasyczny film narracyjny albo nie chcieli współpraco
wać z telewizją publiczną, znaleźli w technice wideo niszę dla autorskiego i niezależnego działa
nia. Technika wideo we wszystkich przejawach i możliwościach jej wykorzystania jest dla mnie 
synonimem wolności, a uprawianie sztuki z wykorzystaniem tego warsztatu, stało się okazją do 
przekraczania ram własnej wyobraźni. Jest to czas i miejsce, aby poczuć się niezależnie i swobod
nie, działać według własnych reguł, ustalać porządek rzeczy wykorzystując dostępne maszyny 
elektroniczne w indywidualny sposób. Łączenie elementów z różnych obszarów technologicz
nych oraz o różnym stopniu komplikacji tworzy szczególny stan aktywności, który często owo
cuje niekonwencjonalnymi rozwiązaniami, zmusza do ciągłej czujności i gotowości do wykorzy
stania zmiennego i ciągle ulepszanego warsztatu realizacyjnego. Myślę, że stąd wynika koniecz
ność przyjęcia aktywnej postawy, potrzeba ciągłego doskonalenia, aby nie zasklepić się w jed
nym porządku technologicznym. 

AK-D: Główny nurt sztuki współczesnej bardzo się teraz zbliżył do sztuki posługującej się no-
wymi narzędziami i technologiami, sztuki mediów. Kiedyś te dziedziny były od siebie bardziej 
oddalone. Dzisiaj nikogo już nie dziwi, że na wystawie malarstwa są także ekrany i projekcje wi-
deo. Zastanawiam się, czego właściwie sztuka współczesna może się nauczyć od sztuki mediów.

RJ: Rzeczywiście we współczesnym świecie obserwujemy przenikanie się dyscyplin sztuki. W tej 
chwili nie wiadomo, gdzie kończy się malarstwo i rysunek a zaczyna np. wideo. Niektórzy artyści 
uważają, że malarstwo można robić przy użyciu wideo. Być może, nie wiem. Nie chciałbym z tym 
polemizować, ponieważ nie jestem malarzem. Jeżeli jednak mówię już o malarstwie, podam taki 
skrajny przykład. Jeśli ktoś chce namalować obraz przy użyciu farb olejnych, który w finale ma 
przypominać obraz akwarelowy, to nie ma sensu tego robić, po prostu użyjmy do tego celu farb 
wodnych! W tym kontekście bałbym się, przede wszystkim, właśnie takiego bezsensownego wy
korzystania nowych technologii. Czego sztuka współczesna może nauczyć się od sztuki mediów? 
Może aktywnej postawy? W pewnym sensie przeciwstawiania się tradycyjnie rozumianej technolo
gii, odchodzenia od oczywistych, klasycznych sposobów jej wykorzystania. Daje to nie tylko swo
bodę działania i poczucie wolności, ale również szansę tworzenia wartości oryginalnych. Może 
uczyć się także dystansu do klasycznych mediów, poprzez obcowanie z nowymi technologiami?

A: Zastanawiam nad refleksją dotyczącą rzeczywistości poprzez narzędzia jakich używa się 
w sztuce. Działając nowymi technologiami, żeby w ogóle zrozumieć dane medium, artyści mu-
szą analizować często bardzo szerokie zakresy tej rzeczywistości…

RJ: Współczesne technologie wprowadzają nas dzisiaj w szczególny świat, charakteryzujący się 
wyraźną tendencją do przekraczania granic wielu dziedzin i wykorzystywania różnych mediów. 
Wiele z tych działań plasuje się pomiędzy klasycznym wideo a różnymi dyscyplinami sztuki. Po
wstające w realnej przestrzeni aranżacje wielowarsztatowe, instalacje multimedialne tworzą nowy 
rodzaj percepcji i obcowania z dziełem sztuki. Przede wszystkim narzuca to twórcom zmianę my
ślenia i konieczność wypracowania nowych sposobów działania. Tak jak kiedyś obraz domagał się 
dźwięku i koloru, tak dzisiaj narzędzia ekranowe i multimedialne anektują przestrzeń, poszuku
ją właściwego miejsca i oprawy. Chociaż w dalszym ciągu obrazy techniczne stanowią ważny ele
ment wielu realizacji przestrzennych, to jednak tracą swoje pierwszoplanowe znaczenie na rzecz 
polisensoryczności, zatrudniając nasze wszystkie zmysły.

The new technology fascinated with its dissimilarity and necessitated a rethink about indi
vidual sets of values and one’s place within art. It was highly motivating to look for something 
new, to define one’s own autonomous direction of experiments.

I think that video technology provided a niche for original and independent action for 
those who were neither interested in the classic narrative film nor wanted to cooperate with 
the public television. In all its manifestations and possibilities of use, for me video technology 
has become synonymous with freedom, and using its methods provided an opportunity 
to burst the frames of one’s own imagination. It creates the right time and place to feel free, 
play by your own rules, arrange things any way you like and use the available electronic 
machines in an individualized way. Combining elements of different technologies and of dif
ferent levels of complication results in the emergence of a special state of activity that often 
leads to unconventional solutions. This activity calls for constant vigilance and readiness 
to use the changing and constantly improving production workshop. I believe that what 
follows is the need to adopt an active attitude, to constantly selfimprove in order to avoid 
fossilization in one technological order.

The current situation is interesting because the main stream of contemporary art has 
come close to art that makes use of new tools and techniques, to the media art. The-
se fields used to be much further apart. Today it is no surprise when there are screens 
and video projections in a painting exhibition. I was wondering what contemporary art 
can possibly learn from media art?

Indeed, in today’s world we see that different art disciplines permeate each other. For in
stance, we do not know anymore where painting and drawing finishes and video begins. 
Some artists say that painting can be practiced by means of video. I don’t know, perhaps it is 
true. I have no wish to question it because I am not a painter. But while we are on the subject 
of painting, let me give you an extreme example. If a person wishes to make a painting using 
oil paints and intends for it to resemble a watercolour, there is no point doing it, let’s just use 
watercolours! What I want to say is that I am afraid that some artists will use new technologies 
in such a pointless way. What can contemporary art learn from media art? Perhaps an active 
approach? Opposing technology perceived in a conventional way, abandoning the obvious, 
classic ways of using it? That would allow not only freedom of expression and a general sense 
of independence, but it could potentially result in the creation of original value. Perhaps it 
could also teach us how to keep one’s distance from the classic media by coming in touch 
with new technologies?

I’ve been thinking about the reflection on reality that could be achieved with tools which 
one uses for art creation. When using new technologies, artists often have to analyse 
extremely wide ranges of reality just to understand a given medium.

Contemporary technologies introduce us to an unusual world in which there is a marked ten
dency to cross the boundaries between different fields and use various media. Many of such 
actions could be situated at the intersection of classic video and various other art disciplines. 
Multimethod and multimedia installations that are created in real space lead to a new way 
of perceiving and being with an artwork. First and foremost, it forces artists to change their 
ways of thinking and come up with new methods in their practice. There was a time when 
image called for sound and colour to accompany it, and nowadays screens and multimedia 
tools are annexing ever new spaces and looking for the right places and settings. Although 
technical images still constitute an important part of many spatial works, they are losing 
their central importance in favour of polysensory features that would engage all our senses.
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Beta Nassau, 1993, 9˝ 49´

wideo, kolor, dźwięk, muzyka: Ziemia MindelWürm

Beta Nassau to najbardziej malarska praca w historii polskie
go wideoartu, określana bywa jako wideomalarstwo lub na
turalna animacja. Choć wydawać się może abstrakcyjną, oni
ryczną fantazją barw i kształtów, jest fragmentem rzeczywi
stości uchwyconej kamerą za pomocą jednego, trwającego 
ponad 9 minut ujęcia. Ruchoma, dynamiczna i zdawałoby się 
nieprzedstawiająca kompozycja wypełniająca kadr powstaje 
w wyniku przesuwania się burty gigantycznego, wpływające
go do portu w Bremen tankowca przed obiektywem kamery. 
Warstwy farby we wszystkich odcieniach czerwieni i błęki
tu, faktury zamalowań, znaki wykonane ludzką ręką miesza
ją się z plamami rdzy, zaciekami, zwietrzeniami, śladami ak
tywności atmosfery i morskiej wody. Beta Nassau otrzyma
ła pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Biennale Sztu
ki Mediów WRO 1995, znajduje się w kolekcji nowojorskiego 
Museum of Modern Art. 

Beta Nassau, 1993, 9˝ 49´ 

video, colour, sound, music: Ziemia MindelWürm

Beta Nassau is the most painterly work in the history of Polish 
video art, often dubbed videopainting or natural animation. 
Even though it may seem like an abstract, oneiric fantasy 
of colours and shapes, it is a fragment of reality captured on 
camera in one 9minute shot. The moving, dynamic and seem
ingly nonrepresentational composition that fills the frame 

Jacek Szleszyński (ur. 1966), grafik, animator, kompozytor, jest absolwentem Państwowej Wyż
szej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, gdzie w 1990 roku obronił pracę dyplomową 
w Pracowni Projektowania Produktu u profesora Włodzimierza Dolatowskiego. 

Jego pierwsze próby pracy z ruchomym obrazem wynikały z chęci poruszenia materii 
należącej do sfery malarstwa, a stosowane rozwiązania były wynikiem spontanicznej eks
ploracji nowego narzędzia, jakim był wówczas komputer. W jego realizacjach dominowała 
wówczas dynamika obrazu, elektroniczna estetyka i muzyczny rytm. 

Prace Szleszyńskiego były prezentowane na festiwalach i przeglądach sztuki mediów 
w Polsce i na świecie. Artysta jest laureatem międzynarodowych nagród i stypendiów, w tym 
Grand Prix na festiwalu Ars Digitalis w Berlinie w 1996 roku za pracę In progress. Mieszka i pra
cuje we Wrocławiu.

MK

Jacek Szleszyński (b. 1966), is a graphic designer, animator and composer, in 1990 he gradu
ated from the State School of Fine Arts in Wrocław. His first experiments with the moving 
image were an attempt to bring the material qualities of painting to life. The solutions he 
employed at that time were an effect of spontaneous exploration of computer – the new 
creative tool. A dynamics of the image, electronic aesthetics and intensity of musical rythm 
were characteristic for his works from that time.Szleszyński’s works have been shown at media 
art festivals and reviews in Poland and abroad, he received several awards and scholarships, 
including the Grand Prix at the 1996 Ars Digitalis festival in Berlin for his work In Progress. 
Jacek Szleszyński lives and works in Wrocław.

JAcek szLeszyński

Sygnał, 1994, 3˝ 30´

animacja komputerowa, kolor

Sygnał to zapis animacji komputerowej zdeformowanej dźwię
kowo przez zakłócenia pola elektromagnetycznego, spon
tanicznie wygenerowane przez radio stojące obok monito
ra podczas realizacji pracy. Szumy i trzaski tak idealnie zsyn
chronizowały się z ruchem obrazu, na którym obserwujemy 
twarz Szleszyńskiego (sfilmowaną w zbliżeniu przez rybie oko 
i przetwarzaną w geometryczne formy), że autor postano
wił o pozostawieniu utworu w tym kształcie.

Signal, 1994, 3˝ 43´ 

computer animation/DVD, 

Signal is a computer animation recording distorted by elec
tromafgntic field disruptions generated by a radio placed 
next to the monitor, while the artist was working. Cracks 
and whirrs are perfectly synchronised with the movement 
of Szleszyński’s face (filmed in closeup through a fish eye lens 
and processed into geometric forms) – so perfectly in fact, that 
the artist decided to keep the piece in this experimental form.

In progress, 1996, 5˝ 19´

animacja komputerowa, kolor

In progress to wariacja geometryczna, rozpoczynająca się 
mocnym nawiązaniem do Czarnego kwadratu na białym tle 
Kazimierza Malewicza, polegająca na perfekcyjnie skompo
nowanym i zsynchronizowanym nawarstwianiu się dźwię
ków, form geometrycznych i kolorów. 

In Progress, 1996, 5˝ 36´

computer animation/DVD

In Progress is a geometrical variation which begins with a clear 
reference to Kazimir Malevich’s Black Square – a perfectly 
composed and synchronised combination of sounds, geo
metric forms and colours.

prace/works

prace/works

is the representation of a side of a giant ship moving in front 
of the camera. Layers of paint in all shades of red and blue, 
the texture of painting over patterns and signs created 
by human hand are combined with spots of rust, damp or 
weathered patches and traces of the wear and tear suffered 
as a result of the atmosphere and sea water. Beta Nassau 
received the main prize of the 1995 WRO International Media 
Art Biennale and forms part of the collection of the Museum 
of Modern Art in New York.
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Carolee Schneemann (ur. 1939) – artystka interdyscyplinarna, pionierka sztuki feministycz
nej, performansu, body artu i kina awangardowego. Jej nowatorska, radykalna twórczość 
obejmuje malarstwo, fotografię, film, wideo, instalację, tekst, książkę, kolaż, obiekt, rzeź
bę, ale przede wszystkim jednak performans. Koncentruje się na zagadnieniach seksual
ności, tożsamości, ciała, płci kulturowej, przełamywania tabu i tradycji oraz kulturowych 
uwarunkowań historii sztuki. Chociaż jest uznawana za prekursorkę sztuki feministycznej, 
to  recepcja jej prac konsekwentnie wykraczała poza krytyczny dyskurs feministyczny, sy
tuując ją wśród najważniejszych postaci światowej sztuki drugiej połowy XX wieku. Studia 
malarstwa odcisnęły na Schneemann wyraźny ślad, przejawiający się zarówno w jej samo
identyfikacji i formalnym podejściu do mediów sztuki, w tym taśmy filmowej, którą często 
ręcznie koloruje, oznacza, preparuje. W swoich performansach wykorzystywała ciało, ruch, 
tekst, projekcje filmowe, slajdy, dźwięk, ale film był także medium zapisu. Wykonywane 
zwykle w seriach performansy z czasem zaczynają funkcjonować wyłącznie jako zapis fil
mowy, a zapisy wideo stają się elementem rozbudowanych instalacji przestrzennych, któ
re Schneemann tworzy od lat 80.

Wystawiała w najważniejszych światowych muzeach i galeriach. Jest laureatką wielu sty
pendiów i nagród. Mieszka i pracuje w New Paltz w stanie Nowy Jork.

AK-D

Carolee Schneemann (b. 1939) – is an interdysciplinary artist, a pioneer of feminist art, perform
ance and body art and the avanguard cinema. Her groundbreaking, radical art comprises 
painting, photography, film, video, installation, text, books, collage, objects and sculpture, 
however, the main discipline she works with is performance.The artist focuses on such themes 
as sexuality, identity, body, gender, breaking taboos, traditions and the cultural determinants 
of art history. Although she is considered to be a pioneer of feminist art, the reception of her 
works has consistently gone beyond critical feminist discourse, situating Schneemann 
among the most important artists of the second half of the 20th century. Painting studies 
left a distinctive mark on Schneemann, which is visible both in her selfidentification and for
mal approach to the media of art, including the film stock, which she often colours, marks 
and prepares it manually. In her performances, the artist used her body, movement, texts, 
film projections, slides and sound, but the film itself was also a medium of their recording. 
The usually serial performances with time began to function solely as film documentation, 
mainly on optical tape, while the video recordings created since the 1980s became an ele
ment of complex spatial installations. 

Carolee Schneemann has had exhibitions at the most important museums and galleries 
of the world; she’s the holder of numerous scholarships and awards. She lives and works in 
New Paltz, New York.

cAroLee scHneemAnn

Fuses, 1965, 29˝ 51´

film 16 mm, kopia cyfrowa, kolor, bez dźwięku

Klasyczne kontrowersyjne dzieło filmowej awangardy. Okre
ślany jako protofeministyczny, zarejestrowany na przestrzeni 
kilku lat, gęsty wizualnie filmkolaż jest autozapisem intym
nej celebracji aktu seksualnego, w którym artystka sportre
towała siebie i swojego ówczesnego partnera, kompozyto
ra Jamesa Tenney’a. Dosłowność filmowej rejestracji doko
nanej w prywatnej domowej przestrzeni została przełamana 
sposobem kadrowania, montażem i preparacją materialnej 
substancji taśmy filmowej. Zadrapania, perforacja, kolor, li
nie, znaki oraz ślady poddawania wywołanej taśmy działaniu 
wysokiej temperatury i zmiennych warunków atmosferycz
nych tworzą abstrakcyjną malarską warstwę, na którą nałożo
ne są rejestrowane w różnych porach dnia i roku zdjęcia po
ruszających się na wietrze gałęzi, kobiety biegającej po pla
ży, przypadkowych fragmentów krajobrazu. Para filmowa
na jest z wielu różnych ustawień kamery: trzymanej w ręce, 
ustawionej na statywie, zawieszonej pod sufitem. Eksplora
cji seksualności towarzyszy eksperyment z nowym wówczas 
dla artystki narzędziem zapisu – niewielką kamerą 16 mm fir
my Bolex. Film odczytywany bywał jako przejaw rozpasania 
i narcystycznego ekshibicjonizmu. W istocie jest on podję
tą przez artystkę świadomą próbą ustanowienia własnego 
miejsca w obszarze pomiędzy pornografią a sztuką klasycz
ną – dziedzinami, w których ciało kobiety podlega męskiej 
kontroli i fetyszyzacji.

Fuses, 1965, 29”51´

16 mm film stock, transferred to video (1992), colour, silent, 

digitized

A controversial classic of the film avantgarde. This selfshot, 
visually dense filmcollage, viewed as protofeminist, was 
recorded over several years. It shows an intimate celebration 
of a sexual act, in which the artist portrayed herself and her 
thenboyfriend, composer James Tenney. The literal nature 
of the film recorded in the private space of a home was sof
tened by the framing, editing and preparation of the material 

Body Collage, 1967, 3˝ 57´

taśma filmowa 16 mm, kopia cyfrowa, czarno biały, bez dźwięku

Odrestaurowany oryginalny zapis performansu, który odbył 
się w nowojorskiej pracowni Schneemann. Nośnikiem, a jed
nocześnie podmiotem tego działania jest ciało artystki pokry
te białawym klejem przypominającym biologiczne wydzie
liny. Ciało to upada i podnosi się w konwulsyjnych ruchach, 
tarza po podłodze pokrytej poszarpanym jedwabistym pa
pierem, pokrywa się kolejnymi jego warstwami, zamieniając 
się w trójwymiarowy, ucieleśniony kolaż, estetyczną figurę 
niosącą wiele znaczeń. Sama artystka podkreślała politycz
ny kontekst performansu, przeciwstawiając obraz swojego 
pokrytego warstwami papieru ciała medialnym wizerunkom 
okaleczonych ciał ofiar wojny w Wietnamie.

Body Collage, 1967, 3˝ 57´

16 mm film stock, transferred to video, black and white, silent

A restored version of the performance, which took place at 
the Schneemann’s New York loftworkshop. The medium 
and subject of the artist’s performance was her own body, 
covered with whitish glue, which resembled biological dis
charges. That body fell and rose convulsively and rolled 
around the floor that was padded with torn silky paper. It 
accumulated its subsequent layers, turning into a three
dimensional, personified collage, an aesthetic figure that 
carried a variety of meanings. Schneemann herself under
lined the political context of her performance, juxtaposing 
the image of her papercovered body with media images 
of mutilated victims of the Vietnam war.

substance of the film stock. Scratches, perforation, colour, 
lines, marks and traces of the tape being subjected to high 
temperatures and changeable weather conditions create an 
abstract painterly layer, with superimposed images, shot at 
various times of day and year, showing branches moving 
in the wind, a woman running across the beach and ac
cidental landscape fragments. The couple is filmed from 
various angles: the camera is handheld, placed on a tripod 
or suspended from the ceiling. The exploration of sexuality 

is accompanied by experimenting with a then new recording 
device: a small 16 mm Bolex camera. The film was interpreted 
as an expression of sexual debauchery and narcissistic ex
hibitionism. In fact, it was the artist’s conscious attempt at 
asserting her place between pornography and classical art, 
i.e. disciplines, in which the female body is subject to male 
control and fetishising.

prace/works
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Zbigniew Warpechowski (ur. 1938) – performer, poeta, teoretyk sztuki i malarz, jeden z pio
nierów sztuki performans w Polsce i na świecie. Początkowo związany z malarstwem, w cza
sie studiów na krakowskiej ASP zwrócił się w stronę poezji, a następnie w kierunku wyrasta
jących z niej działań performatywnych. Od 1985 roku członek Grupy Krakowskiej, a od 1986 
aktywny uczestnik międzynarodowej inicjatywy performerskiej Black Market International. 

W swoich działaniach Warpechowski odnosi się do poezji (performans jako realność po
etycka), autentyzmu ekspresji, indywidualności i odpowiedzialności artysty, czego wykładnię 
stanowi jego pierwszy manifest teoretyczny pt. Artysta jest (1971). W imię zachowania praw
dy performatywnego gestu artysta nie stroni od radykalnych operacji na swoim ciele, do 
repertuaru jego działań należy samookaleczanie, biczowanie się, nakłuwanie, podpalanie. 

Od swojego debiutu w 1967 roku wykonał ponad 260 performansów prezentowanych 
na całym świecie, m.in. w De Appel w Amsterdamie (1979), na documenta w Kassel 8 (1987), 
pierwszego Biennale Sztuki Eksperymentalnej EDGE’88 w Londynie (1988), podczas festiwali 
sztuki performans w Chicago (1990), w Nowym Jorku (1991), w Quebecu (1994) czy Cleveland 
(1995). Prace jego autorstwa znajdują się w licznych kolekcjach, m.in: w Muzeum Sztuki w Ło
dzi, Muzeum w Koszalinie, Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Warszawie, Muzeum Sztu
ki Nowoczesnej w Warszawie. Zbigniew Warpechowski mieszka i pracuje w Sandomierzu.

KW

Zbigniew Warpechowski (born in 1938) – a performer, poet, art theorist and painter, one 
of the pioneers of performance art in Poland and in the world. Initially working with paint
ing, during his studies at Krakow’s Academy he turned to poetry, and then to performance 
which stems from it. Since 1985 he has been a member of the Krakow Group, and since 1986 
an active member of a performance initiative Black Market International. In his actions, 
Warpechowski refers to poetry (performance as poetic reality), authenticity of expression, 
individuality and responsibility of an artist, which is reflected in his first theoretical manifesto 
An Artist Is (1971). In the name of preserving the truth of a performative gesture, the artist 
does not shy away from radical operations on his own body, the repertoire of his actions 
includes selfmutilation, flagellation, puncturing and burning.

Since his debut in 1967, Warpechowski did over 260 performances presented, among other, 
at: De Appel, Amsterdam (1979), documenta 8 (1987), the first Biennale of Experimental Art 
EDGE’88, London (1988), and at performance art festivals in Chicago (1990), New York (1991), 
Quebec (1994) or Cleveland (1995). His works are included in numerous collections, such as 
the Museum of Art in Łódź, Museum in Koszalin, National Museum in Wrocław and Warsaw, 
and the Museum of Modern Art in Warsaw. Zbigniew Warpechowski lives and works in 
Sandomierz.

zBigniew wArpecHowski

Krótka love story z elektrycznością, 1979, 5˝ 24´

film 16 mm, kopia cyfrowa na DVD, kolor, dźwięk 

Zapis wystąpienia Zbigniewa Warpechowskiego w ramach 
głośnej wystawy Works and Words zorganizowanej przez ku
ratora Franka Griblinga i Fundację De Appel w Amsterdamie. 
Od 15 do 30 września 1979 roku – kilkudziesięciu progresyw
nych artystów, teoretyków i krytyków z Holandii, Niemiec 
Wschodnich, Polski, Węgier i Jugosławii w eksperymental
nej, otwartej formule warsztatowoprocesualnej prezento
wało swoje wykłady, instalacje, performansy, zapisy fotogra
ficzne, filmowe i wideo. 

Przewrotnie zatytułowane działanie Warpechowskiego 
obrazuje opresyjny potencjał technologii. Zbigniew Warpe
chowski: „Mam trzy żarówki (jedna duża, dwie małe). Ponie
waż mam dużo miejsca, wykonuję świetlną linię, biegając 
z zapaloną żarówką tam i z powrotem, inne figury, a w koń
cu okręg świetlny, powiększający się w miarę jak popusz
czam kabel z żarówką. Potem wykonuję ruchy frykcyjne z ża
rówkami. Wysiadają. Zostaje jedna duża. Mam jeszcze jed
ną żarówkę zawieszoną u sufitu na długim kablu, a żarówka 
jest tuż przy ziemi. Puszczam tę żarówkę w ruch wahadło
wy i stoję pomiędzy tym wahadłem a ścianą. Na ścianie po
wstaje mój olbrzymi cień, ale ruch wahadłowy żarówki daje 
efekt, że to człowiekcień się powiesił i dynda, ponieważ da
lej wychyla się cień moich nóg niż głowy. Wahadło ustaje. Ja 
rozdeptuję żarówkę. Koniec.” (Zbigniew Warpechowski, Za
sobnik, Gdańsk 1998, s. 51.)

The Short Electrical Love Story, 1979, 5˝ 24´

16 mm film, DVD digital copy, colour, sound

Documentation of performance by Zbigniew Warpechowski 
held within the framework of the famous exhibition Works 
and Words, curated by Frank Gribling organized by De Ap
pel Foundation in Amsterdam. From 15th to 30th September 
1979, several dozen progressive artists, theorists and crit
ics from the Netherlands, West Germany, Poland, Hungary 
and Yugoslavia presented their lectures, performances, 
photographs, films and videos in an experimental, open, 
processual and workshopbased form.

Subversively titled, the action by Warpechowski illus
trates the oppressive potential of technology: “I’ve got three 
light bulbs here (one big and two small). As there’s plenty 
of space around, I can create a luminous line by running 
around with a lit light bulb, and make other figures to finish 
with a circle of light, which grows as I loosen the light bulb 
wire. Then, I make friction movements with the bulbs. They 
crash. There’s only one big bulb left. I have another light 
bulb hanging on a long wire from the ceiling to right above 
the floor. I swing the bulb and stand between the pendulum 
and the wall. A large shadow of myself appears, the swinging 
light of the bulb makes it look like a hanged man because 
the shadow of my legs swings further than the shadow of my 
head. The pendulum stops. I step on the light bulb. The end.” 
(Zbigniew Warpechowski, Zasobnik, Gdańsk 1998, p. 51).
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The exhibition opens with an interactive installation Vinyl Video Delay (2012) by Paweł J anicki. 
The most recent chronologically and the most sophisticated in terms of technology, it draws 
together a number of phenomena, techniques and strategies of key importance to media art. 
This work provides the experience of interactivity, cocreation of its shape by participants 
through play with their own image captured in time. Here the intuitive interface consists 
of a DJ turntable and a vinyl record. Manipulating them, we can shape our own telepresence 
frozen in a strange electronic space. What is more, this telepresence can also be sh aped by 
means of the internet. To create software for the installation, Janicki used communication 
protocols usually applied in games industry, transferring them from the field of electronic 
entertainment into the electronic art discipline.

The video installation Untitled (1996) by Ryszard Jędroś investigates the borders of reality 
and media illusion. Playing with perception, it brings the flat video image out of the screen 
and provides it with spatial materiality, discretely revealing the manipulative nature of broad
cast media. The body of the structure – composed of a monitor and a pedestal, an image 
of a moving cylinder and an actual immobile cylinder placed on the monitor – becomes 
an autonomous sign independent from its components. This work, an analogue simulacrum 
form the 1990s heralds the approaching emergence of highresolution digital images that 
constitute an obvious element of visual culture today.

A group of works by Józef Robakowski from Energetic Angles (1975–1992) series applies 
the means of expression used in early media art at a time when artists were investigating ideas, 
structures and tools. Text, photography, film tape, light, camera and projector presented here 
play the role of a complex set of instruments for analytic exercises and experiments. By their 
use, Robakowski analyses the ways how an angle – energetic sign devoid of its geometrical 
utility – can function in art. Idle Line (Video Cinema Machine) is a spatial emanation of anangle 
stretched between concentric circles in the museum space. The work refers to the history 
of film avantgarde: the trace of an artist’s gesture in a form of an unconstrained line drawn 
directly on the film tape, looped and treated with energy of light, becomes a source of a primal, 
vital cinema here. Shimmering rhythmically, the abstract image is a contemporary realization 
of the ideals of absolute cinema from the 1920s and 30s, using both the materiality of a film 
tape, as well as the immediacy of video. 

The installation Circles & Squares (2009) by Igor Krenz that has been situated on the axis 
of Video Cinema Machine also refers to the absolute cinema. This work uses found footage – 
material found by the artist on the peripheries of history of film culture. Cue marks placed 
on film t apes, used in the past to synchronize a cinema screening from different reels, copied 
together with whole films onto DVDs, have become the main characters for Krenz. The art
ist emphasizes and exposes them. Scraps of narratives unsuccessfully try to compete with 
circles and squares which – due to the intervention of the artist – have regained their primary 
aesthetic quality of geometrical figures.

Two films, which technique and subjectmatter are technologically mediated observation 
and control – Fuses (1965) by Carolee Schneemann and Noli me videre (1976) by Wolf Ka hlen

– are projected on monitors placed in a specially designed kaleidoscopic construction. Fuses 
is still a controversial piece, a radical selfobservation and selfrecord. Sch neemann willingly 
exposes herself and her partner to the camera in order to understand a phenomenon of en
ergy of a sexual act and to reconstruct it in the field of art. For that she uses the materiality 
of a film tape, editing and painting techniques. The result of these operations is a thick film 
collage on a manually prepared tape. Literality of film documentation gives way to a sovereign 
gesture of a female artist, who creates an image of her own sexuality on her own terms. She 
consciously submits herself to observation and controls its mediumbased effect.

Wolf Kahlen arranges a completely reverse situation: in a claustrophobic space monitored 
by a camera he unsuccesively tries to evade its gaze, while being observed by the gathered 

audience. Noli me videre – do not look at me – this request cannot be complied with in 
the reference system created by the artist. Especially that the video recording made during 
this performance, now multiplied in a mirror box, is observed by the viewers looking inside 
this peculiar panopticon. 

The final piece presented in the external circle of the exhibition space is Beta Nassau 
(1993) by Piotr Wyrzykowski. It is a genially simple example of the genuine power of video: 
one take of a camera set on a tripod in a particular place and time extracts a trivial event 
from reality and transforms it into a topclass aesthetic experience. Wyrzykowski’s work is an 
essence of video, a pure recording with no editing effects, which works like a magnifying 
glass for discovering beauty.

The inner circle houses a videoteque. A group of available linear works comprises 
the ocumentation of performances and tocamera actions, analyticalstructural conceptual 
recordings, computer animation and works of documentary character. There are works by 
prominent pioneers as well as pieces by youngergeneration artists. Archival, contextual 
m aterial from the WRO Art Center’s collection stress the significance of media documenta
tion as a form accompanying the original artwork or taking its function – as it is in the case 
of documentations of ephemeral practices. Another piece included there is Videoformation, 
a TV programme realized in 2004 by Violetta and Piotr Krajewski for the cultural daypart on 
a nati onal television channel TVP2. This documentary illustrates issues, values and occurrences 
that shaped the phenomenon of Polish video art after 1989, as well as the place and meaning 
of television itself in the context of these processes.

From the videoteque, the route leads to the work by a Canadian artist Adad Hannah 
Ascending/Descending (from Museum Stills series), who, working with video, treats the phe
nomenon of time in a particular way. His expanded stills are in fact simulated scenes with 
models frozen to the spot, captured in a live frame. Hannah utilizes a popular 19thcentury 
parlour game of living pictures, but his contemporary, technologically mediated tableaux 
vivants disturb with their apparent stillness.

The manipulative potential of media is also a subject of the installation Guard (2009) 
by Konrad Smoleński, which subversively uses the form of narrative cinema. Here, charged 
action is constructed by carefully composed soundtrack – a collage of jarring samples 
and utilized dialogues from Bclass horrors. This perfectly designed high resolution piece is 
at the same time a contemporary example of an intermedia work, which quality is located 
in space between its components: image, sound and their material form of a case.

The point of departure for a computer animation In progress (1996) by Jacek Szleszyński 
is one of the icons of 20thcentury pa inting, Black Square by Kazimir Malevich. While Ma
levich enclosed the whole potentiality of painting imagery in this extremely reduced form, 
Szleszyński cheerfully opened it, propoing a series of colour and rhythm variations both 
in visual and sound layers. Aesthetically, this work is an expression of computer practices 
of the e arly 1990s, at the same time referring to the sequential images of expressionist av
antgarde cinema from the beginning of the 20th century.

The exhibition concludes with a screening of Interrupted Line (1970) by VALIE EXPORT, 
an analytical record of a dynamic spatiotemporal system. A camera placed inside a mov
ing car seems to be the symbolic present, anchored to a physical place. The image behind 
the windscreen represents the future, irrevocably becoming a domain of past events seen 
in the rearview mirror. These layers of time overlap smoothly, they result from one another. 
At the same time – reading the piece by VALIE EXORT in a literal context of the exhibition 
and the works it is composed of – it shows how impermanent the moment of the present 
in art is, how fast the subjects and phenomena appearing on the horizon disappear in its 
a rchives. Yet, even if what we see in the rearview mirror is just a part of the way we came, 
we are aware that progress and continuation do exist in art.

Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka
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Kama Wróbel, Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

Art for cyBernAted Life1

Art for Cybernated Life1ubickaDzieduszycka

in progress, the exhibition of works from the collection of the Lower Silesian Society for 
the Encouragement of Fine Arts Zachęta, has been conceived as a multithreaded tale 
of the new media art history, illustrated with works show within the exhibition rooms 
of Wrocław Contemporary Museum. This relatively small selection from the vast Lower 
Silesian Zachęta’s collection of media works – chiefly consisting of film recordings as well as 
linear and installationbased video works – attempts to bring attention to particular stages 
of the discipline’s development. And this – being situated on the edge of seemingly contradic
tive fields: art and contemporary music, high and popular culture, technology of broadcast 
and communication media and electronic entertainment – although already welldescribed 
and catalogued, still can be problematic in perception. Therefore, we propose a short outline 
of its historical development, at the same time bringing closer the specifics of Polish media 
art as well as its relations to the main stream in the international contemporary art.

The beginnings of art based on technological tools take place in the period of popu
larization of television as the first audiovisual broadcast medium of truly international 
potential, which was hoped to create a space for intellectual exchange above the divisions 
of the ColdWar world. One may also seek them in the twentiethcentury trends that re
evaluated the existing modes of thinking about an artwork, as well as in the creative process 
itself and, above all, in conceptualism and similar trends of performative and processual 
nature. According to Ewa Wójtowicz, "the conceptual approach included artists educated 
in traditional media, […] transposing the sculptural perception of a space onto the medium 
of photography or film"2. This means that the transformation movements existing since 
the second half of the 20th century were a natural consequence of research made by artists 
for whom the concept of art – traditionally considered as creation of material, aesthetically 
attractive objects – was no longer sufficient.

At the same time, in various places around the world were emerging ephemeral artistic 
live events, such as happenings, performances and artistic actions (Vito Acconci, Carolee 
Schneemann, Nam June Paik, Wolf Vostell, Bruce Naumann, Dick Higgins, VALIE EXPORT 
and Peter Weibel). There was Fluxus, mail art, installation art, as well as extremely reductionist 
art phenomena, which at their conception referred to the notion of nothingness and chance 
operations as a creative strategy (John Cage, Yves Klein, Ben Vautier, Ray Johnson, Bob 
Law). One could say that "at a certain point in the 1960s the work of art as such disappeared, 
became absent in a way: it could not be located and we were only left with two elements 
on which to rely for understanding: the concept of the work of art, i.e., something that was 
there before, or the documentation, all sorts of traces, relics of undertakings, photographs, 
films."3 It is worth noting that the tools entitled to describe the conceptual artistic practices 
were initially text and photography, which served for a neutral, extremely objective record 
of fleeting gestures, this way losing their inherent function of a tool for artistic creation. 
Therefore, conceptual art and documental role of the medium contributed to "the departure 
from the material work of art towards the dematerialization and incorporation of the time 
factor (time based media)"4, which in turn opened the door for media performance, video 
art, as well as subsequent intermedia and interactive practices.

The person considered as the creator of media art as a separate discipline is Nam June 
Paik (1932–2006), a Korean artist and visionary. "Paik started out as a classically trained mu
sician and composer, and then turned to provocative, aggressive actionist music that lies 
between traditional genres. He worked with the Fluxus group as a performer and organizer, 
and in March 1963 his landmark exhibition entitled Exposition of Music – Electronic Television 
opened at Galerie Parnass in Wuppertal, launched media art as a broad and evolving field. "5 

Paik performed numerous pioneer gestures that designated reference points for sub
sequent generations of media artists, starting from the creation of Participation TV (1963) 

– the first interactive media installation, composed of prepared TV sets that used live televi

1  Nam June Paik: „Cybernated art is very important, but art for cybernated life is more important, and the latter 
need not be cybernated.”, Cybernated Art, 1966 [in:] Theories and documents of contemporary art. A source 
book of artists’ writings, ed. by Kristine Stiles and Peter Selz, University of California Press, 1996, p. 433.

2  Ewa Wójtowicz, Net Art, Rabid, Kraków 2008, p. 142.

3  Novelty in Art is the Measure of the Artist’s Imagination. Jerzy Ludwiński talks to Paweł Polit [in:] 
Notes from the Future of Art: Selected Writings by Jerzy Ludwiński, ed. by Magdalena Ziółkowska, 
Eindhoven Rotterdam: Van Abbemuseum, Veenman Publishers, 2007, p. 106.

4  Ewa Wójtowicz, Net Art, Rabid, Kraków 2008, p.145.

5  Susanne Rennert, On Sunny Days, Count the Waves of the Rhine, on Windy Days, Count the Waves of the Rhine. 
Nam June Paik’s Early Rhineland Years (1958–1964) [in:] Widok. WRO Media Art Reader 2. Nam June Paik. Driving 
Media, ed. by Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, Krzysztof Dobrowolski, Wrocław 2009, p. 129–130.

sion signal and in order to achieve the intended audiovisual aesthetic effect required active 
participation of the viewers. Nam June Paik is also the author of the first art video recording 
made by a portable Sony Portapak video camera (1965), the first video synthesizer (in col
laboration with the engineer Shuya Abe, for WGBH television station in Boston), monumental 
installations made of numerous TV sets, the first art robot K456 and world’s first satellite 
transmission of artworks at Documenta 6 (with Joseph Beuys and Douglas Davies). Wulf Her
zogenrath, a distinguished expert in Paik’s output – a curator of his first European exhibitions 
in the 1970s – describes his position in art this way: "In 1963, at the very beginnings of video 
art, Paik was the first artist to demonstrate – in public and in a documented manner – a series 
of artistic uses of the television medium. Not only that, but unlike anyone else in the field 

of visual arts, he predicted and then shaped the technological, philosophical and social 
development of media like television, video, the computer and laser. This has for decades 
been acknowledged by other artists as well as by art historians. It’s not always the case that 
artists who discover something new or develop new methods or media are later regarded 
as important personalities. But Paik remains highly regarded, because he countered every 
new technology with something extremely different – with reduction, minimalization or 
rejection. Just as yin and yang complement each other, the synchronicity excess and insuf
ficiency is characteristic of Paik’s works."6

6  Wulf Herzogenrath, An East-West Nomad Secluded in the Global Net [in:] Widok. WRO Media Art Reader 2. Nam 
June Paik. Driving Media, ed. by Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, Krzysztof Dobrowolski, Wrocław 2009, p. 156.

Wolf Kahlen, Noli me videre, fot. Zygmunt Rytka, © Galeria Labirynt
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Therefore, art of new media stems from the fascination with a new tool that video camera 
and the whole film apparatus was, and since the middle 1960s also with television and video 
technology. It offered a relatively easy way to record events, images and information, as 
well as to freely form a new, autonomic reality, creatively using the documentation features 
of the new medium. Image recorded with a camera could be modified through editing, which 
provided it with completely new qualities and meanings. Equally important aspect that influ
enced the shaping of critical and emancipatory attitudes was also the later "disappointment 
related to the intellectual disrepute of television."7 Video was something "unprecedented; 
spontaneous, direct, multifaceted, adaptable; a real chameleon"8, and such qualities as its 
immediateness, precision, insight, userfriendliness, easiness to edit and manipulate the im
age enabled it to establish a position as rightful means of artistic expression, which brought 
a true revolution in art.

In Poland, the history of media art dates back to the early 1970s and derives from previous, 
local experimental practices, which is accurately synthesized by Ryszard Kluszczyński, who 
writes that "light experiments by Andrzej Pawłowski, animation by Jan Lenica and Walerian 
Borowczyk, photography by Bronisław Schlabs, Zdzisław Beksiński, Zbigniew Dłubak and Zero
61 group, as well as films and videos by Warsztat Formy Filmowej (Film Form Workshop) 
advanced the process which lead to successive saturation of Polish art with modern media 
technology. After mechanic media there came electronic media, after the analogue came 
the digital, after documental – virtual, after contemplative – interactive".9 This evolution was 
largely determined by the development of the technological sector itself, which provided 
the artists with new tools applied in creative process.

In the early days, next to experimental film recordings by Natalia LL and Andrzej Lachowicz, 
Zdzisław Sosnowski and Teresa Tyszkiewicz, an important impact on the shaping of the new 
language of media art was made by Film Form Workshop . It was an interdisciplinary art group 
active between 1970–1977, started as a section of a student research group at the National 
Higher School of Film, Television and Theatre in Łódź. The group consisted of the then stu
dents and graduates of the Łódźbased school, among others Józef Robakowski, Ryszard 
Waśko, Paweł Kwiek, Wojciech Bruszewski, Zbigniew Rybczyński, Janusz Połom, Antoni 
Mikołajczyk, Kazimierz Bendkowski and Andrzej Różycki, who were the first ones in Poland 
to start systematic work with film, photography and video in artistic context, rejecting their 
traditional narrative and illusory dimension in favour of investigating their conceptualanalytic 
and structural potential as well as new forms of their presentation – from media and spatial 
installation to performance, including tocamera actions. In an international context, the work 
of Film Form Workshop "was linked to achievements of Michael Snow, George Landow, Paul 
Sharits. It is noted that by fitting in this trend, they were able to take up the tradition of Polish 
and Russian art of the 1920s and 30s in an interesting way. Hence the ideology and practice 
of constructivism became an important source of artistic and theoretical inspiration for 

the members of Warsztat Formy Filmowej"10 It was also within that circle that the first Polish 
artistic film recorded on magnetic video tape – Pictures Language by Wojciech Bruszewski, 
Piotr Bernacki and Paweł Kwiek – was created in 1973.

Growing since the middle 1970s, the group of artists interested in the new medium 
(among others Grzegorz Zgraja, Marek Kołaczkowski, Jadwiga and Jacek Singer, Jolanta 
Marcolla, Janusz Szczerek, Janusz Kołodrubiec, Lech Mrożek, Andrzej Paruzel as well as 
Anna and Romuald Kutera) largely expanded the range of subjects and research issues. The 
conceptualanalytic trend that dominated at that time was focused on experiments broaden
ing the knowledge on artistic possibilities of the electronic device, as well as on the analysis 
of visual language in context of its opposition to film and television language. Explored 
were also the issues concerning the possibilities of TV technique and transmission, as well 
as the impact of the new device on society. Manipulative, oppressive character of the me
dium was gradually provoking the artists to start a valuating dialogue with the propaganda 
language of television broadcast of the day, which was later demonstrated in realizations 
clearly negating political TV message (Józef Robakowski, Art Is Power, 1985, In Memory of L. 
Brezhnev, 1982, Zygmunt Rytka, Retransmission, 1979–1983). In the brochure accompanying 
Video Art symposium at Labirynt Gallery in Lublin, 1976, Józef Robakowski wrote "video art 
is […] an artistic movement, which independence exposes the mechanism of controlling 
people, putting pressure on them by telling them how they should live."11

7  Marek Wasilewski, Dlaczego wideo?, "Zeszyty Artystyczne", no. 7, ed. by Marek Wasilewski, Poznań 1994, p. 10.

8  Erkki Huhtamo, Play! Stop! Forward! Rewind! Reflections on Tape as a Medium [in:] Widok. WRO Media Art Reader 1. 
From Absolute Cinema to Future Film, ed. by Piotr Krajewski, Violetta Kutlubasis-Krajewska, Wrocław 2009, p. 18.

9  Ryszard W. Kluszczyński, Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1998, p. 7.

10  Lechosław Olszewski, Gdzie jest człowiek. Akcyjna działalność Warsztatu Formy Filmowej, "Zeszyty Artystyczne", 
no. 7, ed. by Marek Wasilewski, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, Poznań 1994, p. 19.

11  Józef Robakowski, 1976 (unnumbered print).

The introduction of the martial law in 1981 started the process of radical transformations in 
art, including video art. Due to the growing invigilation, increased censorship, manipulation 
and other forms of enslavement of the individual, artistic circles largely rejected national 
artistic institutions, thus creating a socalled second circulation. Artists working with video 
began to shift away from the analytical exploration of the medium towards attitudes com
menting, contesting and expressing emotions, while the medium itself became a tool for 
selfcreation. As Piotr Krajewski writes, in the middle 1980s, "[…] we can clearly see how 
much the creative approach had shifted in the intervening years: how strong the emotional, 
personal element had become – how important the artist’s presence was – how the camera 
had ceased to be a tool for objective recording, and had become an element of a new bio
mechanical relationship."12

What is interesting, Polish art criticism almost completely ignored the then thriving video 
art trend, even heralding its imminent end. Until the end of the 1980s, neither official social
ist art circulation within galleries, nor the oppositional church venues for art presentation 
existing in the period of martial law provided artists working in video with any opportuni
ties, in a way condemning them to nonexistence and no contact with the audience. The 
protest against and distrust for the institutions lead the independent artists to the need for 
collaboration, selforganization and establishment of a space for presentation and discus
sion. Extremely important at that time was the attitude of Józef Robakowski, who effec
tively attempted to integrate artistic circles and popularize this form of art on a wider scale. 
Between 1983–1985 in Łódź, Robakowski organized Nieme Kino (Silent Cinema), a regular 
review of radical films, actionist performances and manifestos, and then from 1987 to 1989 
an international festival Video-Art-Clip. It took place at Galeria Wymiany (Exchange Gallery) 
located in his private flat – as well as during guest presentations in independents centres in 
other cities – where he presented works by international video artists that were distributed 
within the Infermental movement. This international artistic initiative started in Budapest in 
1981 by Gábor and Vera Bódy, Dóra Maurer, Paweł Kwiek, Ryszard Waśko, Józef Robakowski 
and Małgorzata Potocka – a continuation of mail art movement, until 1991 released video 
tapes with an underground art magazine devoted to electronic art, each issue featuring 
a few hours of the most recent international video art. It is often stressed that it was Józef 
Robakowski and Ryszard Waśko, who, as the most active members of Infermental, animated 
Polish artistic circles. Meetings and presentations organized by them enabled establishing 
contacts and international intellectual exchange.

In the second half of the 1980s a new device – a computer – enters Poland. Models from 
that time were, by today’s standards, somewhat clumsy, yet they gained attention from art
ists due to their programmability that used to create personalized tools for a specific artistic 
practice. The first wave of home computers consisted of 8bit ZX Spectrum, Commodore 64 
and the Atari family. Yet what really evoked interest among the artistic circles was the emer
gence of Amiga computer, which because of its numerous technical amenities and ease 
of integration with television equipment was often used in actions aiming at the expansion 
of video’s possibilities. Wojciech Bruszewski was a pioneer in strictly computerbased activities 
in Poland. In 1988, together with Wolf Kahlen, he created the first computerradio installa
tion in the history of Polish art: Radio Ruiny Sztuki (Radio Ruins of Art). It was located in public 
space of Berlin, and used radio, the old type of centralized broadcast medium. Radio Ruins 
of Art, broadcast nonstop between 1988–1993 over German public airwaves on VHF 97, 2 MHz, 
fully used the possibilities of sound synthesis that Amiga offered. The computer constantly 
emitted two voices – male and female – pronouncing random quotations from the classics 
of world philosophy13. Amiga computer, thanks to its impressive – at that time – graphic 
and sound possibilities, was used by artists working on socalled expanded video, modified 
with digital media, as well as by those interested in computer animation and audiovisual 
forms, which expansion took place in the late 1980s and the 1990s. 

The important breakthrough in existing artistic practices in media art happened in 1989. 
In December of that year the first edition of the international Sound Basis Visual Art Festival 
WRO 89 took place in Wrocław. It was Poland’s first regular review of media art and interdis
ciplinary practices organized on such a scale beyond officially operating cultural institutions 
by the independent cooperative Open Studio WRO (Violetta KutlubasisKrajewska, Piotr 
Krajewski, Zbigniew Kupisz). The pioneer formula of the festival was based on presentation 
of art combining image and sound created by the use of electronics. Video devices and com
puters, although already used in art, were not commonly associated with artistic creation. 
Electronic art was virtually nonexistent in the official circulation. After years of isolation, 
Wrocław welcomed almost one hundred progressive artists from all around the world, as 
well as important art institutions, such as Centre Georges Pompidou. This fact, as well as great 
audience interest, were noticed by the press and TV. As a result, subsequent experimental 
artistic activities carried out by WRO in coproduction with the public television, as well as 
reports from the most important international media art festivals and exhibitions, were given 
television coverage. "In addition to attracting wider public interest in Polish new media art, 
the early WRO festivals provided a forum for presenting current art from around the world 
as well as the debuts of many significant Polish artists. The 1989–1991 editions of WRO 
played a huge role in the formation of the Polish new media scene in an era of major politi
cal and social change, and in the (self)recognition of the potential of international newart 
milieus. Since 1993 the international WRO festivals have been held every two years; in the in
termediate years 1994 and 1996, the WRO Polish monitor was organized: a survey of Polish 
video art, including tapes, installations and performances, as well as video TV transmissions 
and the first presentations of net art. WRO’s various undertakings have played a vital role 
in promoting new media art in Poland."14 WRO Festival and then WRO Media Art Biennale 
became the most important and the oldest regular event presenting technological art in 
Poland, situated by American art historian Edward A. Shanken on equal footing with such 
artistic events as Ars Electronica Festival in Linz, the Art Biennale in Venice, Elektra Festival in 
Montreal or the International Symposium of Electronic Art. "[…] These events played a major 
role in developing an international community with a common interest in the intersections 
between art, science and engineering and in forging the practical and theoretical and insti
tutional foundations of what has become known as new media."15

12  Piotr Krajewski, An Outline of the History of Polish Video Art 1985–1995 [in:] The Hidden Decade. Polish 
Video Art 1985–1995, ed. by Piotr Krajewski, Violetta Kutlubasis-Krajewska, Wrocław 2010, p. 178.

13  See: Piotr Krajewski, Violetta Kutlubasis-Krajewska, Monitor Polski, "Exit", 1994, no. 4 (20), p. 868.

14  Piotr Krajewski, An Outline of the History of Polish Video Art 1985–1995 [in:] The Hidden Decade. Polish Video 
Art 1985–1995, ed. by Piotr Krajewski, Violetta Kutlubasis-Krajewska, Wrocław 2010, p. 1989–1990.

15  Edward A. Shanken, Art and Electronic Media, Phaidon, London-New York 2009, p. 49.
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Gradually improving during the 1990s, the country’s economical situation and increased 
import of goods resulted in the fact, that video camera – so far virtually unattainable – was 
becoming more and more available, just like new computer technologies providing so far 
unknown possibilities of image manipulation. This breakthrough effected also in changes 
of artistic attitude. The new generation of artists, experimenting with new ways to use 
the medium of video more boldly, made itself heard. Previously existing restrictions, caused 
by the political and economical situation in the country, paradoxically had a positive impact 
on shaping of the specific character of Polish works, as WRO’s foreign guests commented: 

”[Polish artists] are the masters of low budget high tech out of necessity. With incomparably 
lower technical means at their disposal, they achieve artistically significant results.”16 The 
decline of censorship brought freedom of speech on hitherto forbidden subjects, and so
cioeconomic opening up to the West transplanted the issues related to pressure of mass 
and consumerist culture on to the Polish ground. Public institutions, not interested in 
electronic art so far, slowly began to get to know it and accept it. Increasingly widespread 
presence of the medium revolutionized Polish higher artistic education, which resulted in 
emergence of visual arts, intermedia and multimedia departments and studios, such as Artur 
Tajber’s Intermedia Studio at the Visual Arts Department, Academy of Fine Arts in Krakow, 
Witosław Czerwonka’s and Wojciech Zamiara’s Intermedia Workshop at the State Higher 
School of Visual Arts in Gdańsk (1992), Wojciech Bruszewski’s Computer Graphics and Design 
Workshop (1989), and, since 1990, Antoni Mikołajczyk’s video workshop at the State Higher 
School of Visual Arts in Poznań. In Wrocław, the students of the Department of Visual Knowl
edge founded by Leszek Kaćma worked with video equipment already in 1988, this medium 
also became one of the primary tools used at the Sculpture Department run by Grzegorz 
Kowalski at Warsaw’s Academy of Fine Arts. The increase of individual approach and original, 
so far uncommon formal investigations, not infrequently touching the intermedia practices, 
was noticeable within artistic circles.

Transformational movements did not evade the television system, in which new struc
tures began to form – commercials and music videos, as well as experimental dayparts 
devoted to contemporary and new media art (Inne Kino by Jerzy Kapuściński, Video-Art-Clip 
by Józef Robakowski, Pasmo hipermultimedialne by Marcin Krzyżanowski, Art Noc by Jerzy 
Kapuściński and Marcin Krzyżanowski and WRO: taśmy mieszane by Violetta and Piotr Kra
jewski, to name a few).

Those phenomena had an indirect impact on shaping the interests of the new genera
tion of artists, which shifted away from the analytical and conceptual tendencies and moved 
towards social, critical, audiovisual problems, as well as issues related to the computer art 
scene, including animation and emerging interactivity. The 1990s marked the debut of young 
artists using video, to a large extent educated by the first generation of Polish media creators. 
These were, among others, Piotr Wyrzykowski, Mikołaj Jurkiewicz, Marek Wasilewski, Igor 
Krenz, Jarosław Kapuściński, Barbara Konopka, Marta Deskur, Alicja Żebrowska, Małgorzata 
Kazimierczak, Katarzyna Kozyra, Artur Żmijewski, Paweł Althamer, Krzysztof Skarbek, Mirosław 
Emil Koch, Andrzej K. Urbański, Wspólnota Leeżeć, Łyżka czyli Chili and Grupa Piniszczy.

The form of the video recordings itself gained new features as well. Broadly understood 
sound began to play a significant part. Initially the image was created according to struc

16  Violetta Kutlubasis-Krajewska, Sztukotechnika, „Enter”, no. 2, 1991, p. 11.

ture of a linear narrative that very often a resulted from observation of the outside world, 
to evolve next towards structures that were multileveled and complex. Analytical explora
tion of the medium and strictly theoretical issues gave place to the increased expression, 
dynamics and spontaneous search for new audiovisual poetics. The art of new media went 
down the route of a multithreaded development. Video which previously existed as an au
tonomous form transformed into – especially in the Internet era – a part of various different 
artistic installations, experimental art films as well as bigger multimedia and audiovisual 
undertakings of performative and interactive character.

In progress exhibition features examples of almost every practice described above, which 
reflects the significant potential of the Lower Silesian Zachęta collection of media works, de
spite being not remotely complete. It is incomplete especially in respect to the most recent art: 
current formal solutions and strategies as well as the subjectmatter. The Wrocław’s collection 
lacks works referring to the issues of media convergence and global networks, the relations 
between art and science, mixed and expanded analoguedigital reality, algorithmic strategies 
of image and sound creation, works depicting the development of a specialized subgenre 
which is the design of strategies for humancomputer interaction and interfaces or present
ing contemporary practices subverting and contesting the main trends in technological art.

Nevertheless, the exhibition provides an insight into the development of media art in 
the richness of its subjects and morphological forms – from early conceptual and analyti
cal film and photo recordings, to documentations of performative actions and ephemeral 
community events, to tocamera performances, realizations that investigate cinematic ap
paratus, structure and materiality of the medium itself or voyeuristic and oppressive potential 
of video, to computer animation, found footage and video installation. This selection presents 
a certain extract from the discipline’s history, showing the aesthetic and notional refine
ment it underwent during a half of a century of its existence, and at the same time it points 
at the chronological and thematic correspondences between its international and Polish 
lines. The progress in the title thus refers both to the constantly actualizing discipline itself, 
as well as to the collection, which aims at presentation of the multifaceted dimension of con
temporaneity through current art, which after all applies technological tools for creation 
and presentation in an increasingly obvious way.

Nam June Paik, Driving Media, WRO Art Center, fot. M. Koch, © WRO Art Center

Piotr Krajewski, Interview with Ryszard Jędroś, WRO Monitor Polski, 1996, © WRO Art Center

Agnieszka KubickaDzieduszycka (ur. 1968), absolwentka Filologii Germańskiej 

UWr jest kuratorką sztuki mediów i menadżerem międzynarodowych projektów 

kulturalnych i wydarzeń artystycznych. Od 1994 roku jest związana z B iennale 

Sztuki Mediów WRO Media Art Biennale, współkształtując program jego kolej

nych edycji. Tłumaczka i redaktorka tekstów teoretycznych, opracowała publi

kację z serii „Widok. WRO Media Art Reader” – „Nam June Paik: Driving Media”. 

Członkini Rady Artystycznej dolnośląskiej Zachęty i wykładowca w Katedrze 

Mediacji Sztuki ASP we Wrocławiu. 

Agnieszka KubickaDzieduszycka (b. 1968), a graduate of German Philology 

at the Wrocław University is media art curator and manager of international 

cultural projects and artistic events. Since 1994 she’s connected with the WRO 

Media Art Biennale coshaping the program of its successive editions. As 

a translator and editor she prepared the multimedia publication Nam June Paik: 

Driving Media from the WRO Media Art Reader series. She’s member of the Art 

Council of the DTZSP and works as academic scholar at the Art Mediation Faculty 

at the Academy of Fine Arts in Wrocław.

Kama Wróbel (ur. 1986) – jest absolwentką Instytutu Historii Sztuki Uniwersy

tetu Wrocławskiego. Zajmuje się analizą zjawisk na rynku sztuki, jako niezależ

na kuratorka zorganizowała szereg wystaw sztuki współczesnej. Jej zaintere

sowania badawcze koncentrują sie na nowoczesnych praktykach komunikacji 

wizualnej i sztuce nowych technologii. Publikuje teksty o sztuce w magazy

nach artystycznych i kulturalnych.

Kama Wróbel (b. 1986) – is a graduate of Art History Institute of the Wrocław 

Unviversity. She occupies herself with analyzing various phenomena of the art 

market, as an independent curator she has organized several exhibitions 

of contemporary art. Her research is focused on visual communication practices 

and new media art. her texts on art are being published in art and cultural 

magiznes. 
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Piotr Choromański (ur. 1978) – architekt i scenograf, artysta wizualny, absolwent 

Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (2005). W 2009 roku z ałożył 

a utorską Pracownię Architektoniczną IA. W 2010 roku zadebiutował jako sceno

graf w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Współzałożyciel Idenity P roblem  Gr oup. 

W swoich pracach bada przestrzeń architektoniczną w kontekście t eatru, dźwię

ku i obrazu wideo.

Piotr Choromański (b 1978), architect, scenographer and visual artist. Graduate 

of the Architecture Department of the Wroclaw Polytechnic Institute. In 2009 he 

founded the IA Architectural Studio. In 2010 he made his debut as a scenographer 

in the Polski Theatre in Wrocław. In his work he investigates architectural space 

in relation to movement, sound and video image.
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