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1.  Świat do góry – nogami

Zdolności kreowania przestrzeni leżą w podświadomości, w odległej, pierwszej pamięci 
człowieka. Dom jest kątem świata. Zbyt wielka przestrzeń niepokoi, przekracza możliwości 
percepcyjne. Mamy potrzebę kreowania najbliższej przestrzeni. Pomiędzy miejscami 
idealnymi, buduję również pozorne zakończenia - stały element kreacji – moje transmisje 
rzeczywistości – filaru codzienności, powielonej przy często ironicznym wykorzystaniu 
mediów, które poddaję krytyce – z powodu nadmiernej w nie ufności współczesnej kultury i 
możliwości łatwej manipulacji w każdym dniu...
Przestrzeń od wielu lat jest głównym podmiotem moich rozważań podczas budowania 
instalacji, konstruowania obrazu czy edytowania filmu.
Szczególnie interesujące są zaburzenia percepcji  przestrzeni, prosty zabieg odwrócenia 
obrazów do góry-nogami pobudza nowe doznania. Tak powstał szereg realizacji 
zatytułowanych „Świat do góry – nogami”.  Realizacje te wykorzystują obraz mojego otoczenia 
– ulicy widzianej z okna mojego strychu, latarnię, przypominającą karuzelę, jeśliby spojrzeć 
na nią do góry nogami. 

Szczególne znaczenie ma dla mnie praca „Miasta – Statki”. 
“Karuzela”, instalacja fotograficzna, 2005r.
Festiwal Design Mai, Berlin



Szczególne znaczenie ma dla mnie praca „Miasta – Statki”. 
Ta praca była instalacją zewnętrzną. Ogromnych rozmiarów wydruk cyfrowy statku został 
przyklejony do zewnętrznej ściany kontenera budowlanego nad rzeką Wartą, na poznańskiej 
Czartorii. Pojawiła się tam również ilustracja mapy Czartorii z lotu ptaka, a także z Google 
– z Internetu.   W tamtym czasie (2006r.) instalacja ta miała szczególny wyraz. Statek 
militarny, który „wpłynął” na Wartę, (jej nazwę, na ten czas odszyfrowałam jako strażnik), 
miał pilnować dobra społecznego, dobra miasta i zwrócić uwagę na fakt niewykorzystania 
pięknej części Poznania, w ścisłym centrum, usytuowanej licem do rzeki, nad którą nic się  
nie dzieje. Ponad wszystko najtragiczniejszą sprawą było to, że mieszkańcy  Czartorii byli 
ludźmi żyjącymi w wielu patologiach. Podczas otwarcia wystawy doszło nawet do tragicznej 
bójki pomiędzy mieszkańcami. Niestety Strażnik nie był w stanie wypełnić posłannictwa 
ochrony. Był to tylko wydruk. 

“Miasta - Statki”, instalacja fotograficzna, 
2006r.
Czartoria, Poznań





Ten sam obraz został kolejny raz wyeksponowany na wystawie w M Gallery w 
Berlinie (2006r.), a następnie w galerii Ego w Poznaniu (2007r.). Tym razem statek został 
multiplikowany - obraz dwóch tych samych, lecz przeskalowanych i przeciwstawionych 
do góry nogami względem siebie statków. Pomiędzy nimi znajdowało się morze. W tym 
przekazie kula ziemska bardzo skurczyła się,  na tyle, że jeden image, obraz ukazuje niczym 
atlas geograficzny grawitację ziemską, północ i południe. Pojawia się też linia horyzontu, róża 
kompasowa, zwana różą wiatrów.    Względność linii horyzontu, bezwzględność poziomu 
morza oraz bezwzględność w określeniu realnych kierunków miejsc ekspozycyjnych – 
zderzona z absurdem połączenia się morza północnego z południowym przypominała o 
elementach stałych i niezmiennych historycznie oraz o względności percepcji przestrzeni, 
przemieszczania się człowieka, wymiany informacji.  

“Horyzont”, instalacja fotograficzna, 2008r.
Galeria Ego, Poznań



“Horyzont”, instalacja fotograficzna, 2008r.
Galeria Ego, Poznań



Wersja z Berlina posiadała podtytuł „Latarnia morska czerwona”. W tle, w oddali 
zamieściłam niedostrzegalny czerwony punkcik,  lecz możliwy do znalezienia. 

Podobny zabieg został zastosowany przez Williama Turnera przy „Gwieździe 
porannej”, w obrazie ukazującym morze o świcie. Roman Ingarden wspomina w swoich 
wykładach o przedziwnym zjawisku zaspokajania swoich potrzeb odbioru, przedłużania 
rozkoszy percepcji, konieczności przetwarzania po swojemu. Uległam takiej pokusie przy 
podejmowaniu decyzji o czerwonym punkcie. 

“Horyzont”, instalacja fotograficzna, 2007r.
M Gallery, Berlin







2.  Przestrzeń 

 Postrzeganie przestrzeni zmieniało się przez wieki. Wg Parmenidesa nie istniała w ogóle, skoro nie można było 
jej sobie wyobrazić. Leukippos uważał przestrzeń za rzeczywistość, choć nie miała ona bytu cielesnego. Platon wprowadził 
geometrię jako naukę o przestrzeni. Arystoteles uważał przestrzeń za sumę wszystkich miejsc. W późniejszych teoriach, 
pojmowano ją jako nieskończoną i jednorodna. Dla Kanta była podstawową kategorią ludzkiego rozumu, różniącą się od 
materii. W XX w. za przyczyną teorii względności podważona została geometria euklidesowa. Wszelka geometria jest 
tworem ludzkim, a nie czymś istniejącym w przyrodzie. 

Postrzeganie przestrzeni przez człowieka jest więc procesem złożonym. 
Percepcja jej nie jest dana w formie gotowej. Trzeba ją stopniowo budować w miarę 
pozyskiwania nowych doświadczeń i świadomości. 

 Można więc zasugerować dwie postawy wobec przestrzeni: analityczno - scjentyczną, 
która opiera się na matematyce i przyrodniczych naukach oraz drugą - magiczną ze swym 
źródłem w metafizyce.
 Moje prace są dla mnie terytorium, w których  czuję przestrzeń, świadoma jestem 
faktu, że przestrzeń jest przedmiotem dla rozumu, zmysłów oraz duszy. Moje prace są 
oszczędne, czyste i przejrzyste nawiązujące do minimalizmu oraz do filozofii Zen i kaligrafii. 
Obok czasoprzestrzennych zależności – wykalkulowanych - wprowadzam  element 
kontemplacyjny. 
 Przestrzeń spełnia służebną funkcję wobec człowieka, nie ma w założeniu wybierania 
czy odrzucania audytorium tak bardzo jak sztuka, która uzurpuje sobie prawo do wybierania 
odbiorców. W pracach łączę wspomniane powyżej postawy. Wykreowane formy nakłaniają 
do medytacji, porządkują i podporządkowują przestrzeń przebywając drogę przeistoczenia 
- dekonstrukcji aż do nowych konstrukcji. Zapraszają odbiorcę do czynnego udziału do 
interakcji, dzięki czemu, co jest wielce istotne, można aktywnie uczestniczyć w procesach 
przeobrażeń. 
  Pierwszą potrzebą człowieka jest potrzeba budowania. Kreowania własnych kątów, 
własnej poetyki przestrzeni. Ludzie potrzebują domów, by marzyć, wyobrażać, przypominać 
sobie. Dom jest schronieniem. Nasza egzystencja na ziemi, ściśle związana jest z 
budowaniem.  

 W serii „Świat do góry nogami” stworzyłam także ściśle z miejscem związana instalację 
pt. „Kwiat paproci” w Galerii Fizek, w Poznaniu (2005r). Odwrócony żyrandol wyklejony z 
pojedynczych  klejnotów wydrukowanych w dziesiątkach sztuk. Trzpień żyrandola stykał się 
nie z sufitem, ale został narysowany na ścianie i połączył wyklejone elementy z podłogą. 
Na podłodze natomiast ułożyłam 2 fotografie starego, zniszczonego sklepienia kolebkowego. 
Instalacja rysunkowa, zrealizowana w  czarno-białej tonacji. 
Zabiegi takie stosuję, po to, by przywołać przypomnienie, przeczucie.
Aby łatwiej zrozumieć ten proces można się posłużyć analogią z pismem. Litery i słowa są w 
pewnym rodzaju kodem, które niosą ze sobą pewne znaczenie. Dla nas słowa nie są ciągiem 
znaków tylko każdemu z nich przypisujemy pewien obraz, skojarzenie, wspomnienie itd. 
Oddziałują one we właściwy sposób na mózg osoby czytającej, lecz nie stanowią obrazów 
tego co wyrażają. Kiedy patrzymy na coś, oglądany przedmiot jest przedstawiony we wzorcu 
czynności nerwowej, który dla mózgu staje się przedmiotem. Nie ma natomiast żadnego 
wewnętrznego obrazu.
Błędne jest myślenie, że oczy tworzą w mózgu obrazy. Gdyby tak było w mózgu musiało by 
istnieć wewnętrzne oko które znowu oglądałoby obrazy, z kolei to wskazywałoby na potrzebę 
istnienia kolejnego oka i następnego i następnego... 



“Kwiat paproci”, instalacja rysunkowa, 
2005 r.
Galeria Fizek, Poznań



“Kwiat paproci”, instalacja rysunkowa, 
2005 r.
Galeria Fizek, Poznań







Ten sam motyw,  z „Kwiatu Paproci” lecz w innej dynamice, zastosowałam i 
narysowałam w instalacji eksponowanej na Design Mai – Design City (Międzynarodowy 
Festiwal Design’u) w Berlinie w 2006r..
Powołane zostały nowe przestrzenie, w których istnieje równocześnie świat realny i wirtualny. 
W rezultacie, uczestnicząc w odbiorze opisanych prac, budujemy w naszych umysłach 
obrazy rzeczywistości, które nakładają się na naszą wiedzę o świecie, ulegają przemianom, 
konfiguracjom, potrzebom ludzkim.

“Kwiat paproci”, instalacja fotograficzna, 
2005r.
Festiwal Design Mai, Berlin



Instalacje malarskie – to bardzo ważny i obszerny rozdział w mojej pracy. W 2002 roku 
przeprowadziłam akcję ocieplania ratusza miejskiego w Zielonej Górze w ramach Festiwalu  
„Precedens”. Zaaranżowana instalacja wprowadziła pewne, nieszkodliwe zdezorientowanie, 
nasuwała skojarzenie związane z ocieplaniem domów, także z  „dawnym stylem”  oraz często 
wykorzystywanym przeze mnie motywem wyjścia niejako z wewnątrz na zewnątrz. Tak też 
nazywam swoją akcję z Zielonej Góry. 

Kiedyś wyznaczano dla dzieła sztuki „odpowiednie”  miejsca – kościół, dwór, 
muzeum. Znamienne jest to, iż zaistniała potrzeba pokazywania sztuki w jak najliczniejszych 
kontekstach.  Artyści, kreując swoje realizacje mają świadomość przemijania, nietrwałości. 
Demontaż jest integralną częścią procesu. Pozostaje dokumentacja, katalog. Realizacja 
powraca do dwóch wymiarów – fotografii. 
Reakcje na nieznane, sytuacje, których się nie rozumie, bywają różnorodne – pozytywne  
(zainteresowanie, chęć poznania) i negatywne (krytycyzm, malkontenctwo, agresja). 
Proces „ozdabiania”  Ratusza  przyczynił się do stworzenia bardzo ciekawego reportażu 
oraz poznania typów charakterów  ludzkich. Ogólnie zielonogórzanie to przyjaźni i życzliwi 
ludzie.



“Ocieplanie Ratusza”,
z cyklu “Z wewnątrz na zewnątrz”, 2002r.
Zielona Góra, 









3. Centrum, koło

Kolejna instalacja, prosta, wręcz rysunkowa, ściśle związana z miejscem, budowaniem 
, to praca „Wzmocnienie ścian nośnych” w Galerii stary Browar, 2005r.. 
Zabieg połączenia przeciwległych ścian liną metalową oraz śrubami rzymskim. Wyznaczone 
zostały 2 czerwone punkty, koła właściwie, w których centrum zainstalowałam śruby. 
Historia tamtego konkretnego miejsca – starego browaru zrekonstruowanego, odnowionego, 
częściowo przebudowanego – było inspiracją do powołania mojej pracy. Przykład 
architektonicznej rewitalizacji tego konkretnego obiektu, niebywały rozmach i precyzja 
wywarły na mnie wrażenie, tak duże, że moja realizacja musiała stać się bardzo lapidarna. 
Podzieliłam galerię liną stalową tak, by uniemożliwić swobodne poruszanie się.

Na ścianę prostopadłą wyświetliłam projekcję kamienic nagranych z dwóch kątów, 
naprzemiennie, dość szybko – stroboskopowo wyedytowanych. Projekcja taka stała się w 
formie abstrakcyjna, pozbawiona była motywu narracyjnego.
Wprowadzić miała niepokój i zawirowanie w percepcji, w sposób podobny, jak symulowanie 
w filmie fabularnym trzęsienia ziemi.
Każda taka przestrzeń jest związana z pojedynczymi czynnościami prowadzącymi do swoistej 
pierwotnej centralizacji. Proces ten opiera się na stosunkach takich jak bliskość, oddzielenie, 
kolejność, ciągłość, zamknięcie. Następuje elementarna organizacja centrów, kierunków lub 
dróg, obszarów i pól. By orientować się w tej przestrzeni odbiorca musi doświadczyć tych 
relacji. Wyraźny jest tu związek z pierwotną przestrzenią egzystencjonalną, gdzie centrum to 
miejsce, w którym pojawia się znaczenie.

Najsilniejszy akcent skupiony jest na centrum właśnie. Przestrzeń człowieka jest 
subiektywnie scentralizowana, występuje powszechnie, od stworzenia świata, poprzez 
budowę miast i placów, po mieszkanie każdego z nas. Następnymi siłami tworzącymi powyższą 
instalację to pion i poziom. Pion to łącznik świata ziemskiego z boskim - symbolizuje ludzką 
zdolność do pokonywania natury. Linia pozioma to ziemska linia ludzkiego życia.



“Wzmocnienie ścian nośnych”, instalacja, 
video, 2005 r.
Galeria Stary Browar, Poznań



“Wzmocnienie ścian nośnych”, detal, 
2005 r.
Galeria Stary Browar, Poznań



Pojawiają się łuki, fragmenty koła lub okręgu. Koło jest dynamiczną formą 
mającą wpisany w siebie ruch, dynamicznie rozwijające się centrum, które znajduje 
się w kontraście do statyki ściany.

Koła, okręgi towarzyszą mi od pewnego czasu, jeśli zauważam je w zastanej 
przestrzeni galeryjnej – wciągają mnie. Tak jak w Galerii Kubus (Hannover 1998r.), 
gdzie  zaanektowałam okrągły świetlik w suficie, z którego sprowadziłam plastikowe 
nici, budując ogromną kolumnę światła. Dokonało się przesuniecie kategorii. Przy 
pomocy delikatnych środków i naturalnego światła powstała namacalna forma, zwykle 
budowana z  masywnego materiału. Był to półprzezroczysty rysunek, pionowe linie w 
okręgu narysowane przezroczystymi nićmi plastikowymi w przestrzeni.
  
 W nieistniejącej już „Pracowni Zastępczej” zaintrygował mnie wycinek koła 
– łuk przy typowym piwnicznym łukowym suficie. Zarejestrowałam go odwróconą do 
góry nogami kamerą i połączyłam w falę przy pomocy szeregu monitorów emitujących 
ten sam obraz. Wprowadziłam niebieskie światło wody, nieba, przepływające po 
łuku. Na nieregularnych kamieniach podłogi a raczej ziemi położyłam niebieski 
pigment. Niebieskie światło stało się prawie dotykalne. Wydaje się, że pomalowałam 
pomieszczenie na niebiesko wylewając w nim kolor .1

 Ten sam łuk z pływającym po nim świetle pokazałam kolejny raz w Kunsthaus 
w Wiesbaden w 1999r.. Łuk został przeze mnie „dokończony” zamknięty w okręgi 
rozchodzące się w nieskończoność poprzez domalowanie ich w narożniku, gdzie w 
punkcie centralnym stał monitor. Gest był symboliczny. Namalowanie rozciągłości 
fal wody, światła, dźwięku (w pracy tej dźwięk odgrywał istotną rolę – permanentne 
wybijanie rytmu w wodzie ).

Ta sama praca pojawiła się w „Arsenale” w Poznaniu w 1999 r. ale w sposób 
bardziej syntetyczny. Okręgi były już uporządkowanym błękitnym rysunkiem na 
ścianie, a nie impresyjnym malarstwem jak poprzednio.

 



“Latarnia morska” instalacja malarska, 
1999r.
Galeria Arsenał, Poznań
Kunsthause, Wiesbaden







“Light Column”, instalacja, 1999r.
Galeria Kubus, Hannover



“Latarnia morska”, instalacja malarska, 
video, 1998r.
Pracownia Zastępcza, Poznań



4. Ukrywanie, Odsłanianie

W instalacji „Ukryte kolory” z wystawy towarzyszącej zamknięcie doktoratu interesował 
mnie aspekt ukrywania, odsłaniania. Nasuwają się analogie ukazywania, zachowania i 
zapamiętywania. „Schowane” za „otwartą” ścianą, za łukami z płyt gipsowych, kolory 
sugerują ostrożność i wysiłek dostrzegania, szukania, skupienia. Także przypominania. 
To tak jakby zamknąć oczy, a wówczas kolory wydałyby się  intensywniejsze. Mogą stać 
się ideą koloru, podobnie jak każde przypomnienie – staje się ideą. 



“Ukryte kolory”,
instalacja malarska, 2002 r.
ASP Poznań



“Ukryte kolory”,
instalacja malarska, 2002 r.
ASP Poznań



5. Podróże i obrazy pisane

Podróże na Daleki Wschód rozbudziły we mnie pokorę wobec prostych rytuałów 
codzienności, wobec prostych przekazów, instrumentów, pokorę wobec rytuału eleganckiej 
prostoty szczególnie  nawiązującej do przyrody.

Zetknięcie się odmiennych tradycji w kulturze i obyczajach owocuje mariażem 
nowych jakości - ale czy rzeczywiście nowych, właściwie pogłębia się jakaś wrażliwość czy 
percepcja, raczej już ujawniająca się wcześniej.  Natomiast nowością staje się nomenklatura, 
próby werbalnego  wyartykułowania i nazwania, wyjaśnienia aktu kreacyjnego, działań 
wizualnych.  

Wszyscy zetknęliśmy się z kaligrafią i malarstwem japońskim. Te najpiękniejsze i 
najlepiej rozpoznawane, to Haiga. Termin ten składa się z 2 członów: - hai, pochodzący 
od haiku oraz – ga, znaczący obraz. Zarówno w haiku, jak i obrazach Haiga ważna jest 
spontaniczność i prosta ekspresja, ukazanie codziennych, prostych zjawisk i emocji. Haiga 
to unikatowa forma sztuki, w której poezja, kaligrafia i malarstwo wzbogacają się wzajemnie. 
Haiga łączy słowa i obrazy, ale nie muszą się wzajemnie objaśniać.

Nie twierdzę, że moje obrazy na płaszczyznie to Haiga, nie twierdzę tez, że Haiga była 
inspiracją do ich powstania. Natomiast definicja Haigi najpełniej oddaje moje przeczucia, 
towarzyszące mi podczas powoływania moich obrazów, które

uczestniczyły  w szeregu wystaw, a najwięcej w wystawach malarstwa w Japonii. 



“Horyzont”, akryl na płótnie, złoto, 2004r.
CASO, Osaka, Japonia
1m x 1m



“Trzy słowa”, akryl na płótnie, złoto, 2004r.
CASO, Osaka, Japonia
1m x 1m



“O”, akryl na płótnie, złoto, 2004r.
CASO, Osaka, Japonia
1m x 1m



“Pejzaż”, akryl na płótnie, , 2002r.
CASO, Osaka, Japonia
1,70m x 45cm



no title, akryl na płótnie, 2005r.
CASO, Osaka, Japonia
1m x 1m



“Pejzaż”, akryl na płótnie, , 2002r.
CASO, Osaka, Japonia
1,70m x 45cm



“Słońce”, akryl na płótnie, , 2002r.
CASO, Osaka, Japonia
40cm x 60 cm



“Pejzaż”, akryl na płótnie, , 2004r.
Uehonmachi Gallery, Osaka, Japonia
1m x 1m



“Pejzaż słoneczny”, akryl na płótnie, , 
CASO, Osaka, Japonia
1,40m x 1,40m



“Pejzaż”, akryl na płótnie, , 2004r.
Uehonmachi Gallery, Osaka, Japonia
60cm x 40 cm



“Pejzaż”, akryl na płótnie, , 2004r.
Uehonmachi Gallery, Osaka, Japonia
60cm x 40 cm



Uehonmachi Gallery, Osaka, Japonia
2004r.



Formaty obrazów to najczęściej kwadraty lub formaty wydłużone, wertykalne.
 
Kwadrat jest  formatem bardzo często pojawiającym  się w moich realizacjach - nie 

tylko w malarstwie, ale też w instalacjach szczególnie rysunkowych. Kody estetyczne w 
Azji łatwo można odnieść do tradycji i wpływów Chin lub Japonii. Kwitnącą śliwę upodobali 
sobie Chińczycy, a Japończycy kwitnącą wiśnię (sakura). Symetria jest stałym porządkiem 
estetyki chińskiej – mebli, ceramiki, dekoracji, oraz innych wytworów rzemieślniczych, i 
artystycznych. Symetria uważana za doskonały porządek świata – szczególnie w buddyjskiej 
mandali, a współcześnie jest synonimem doskonałości struktury kryształu. Także spirale, 
faliste linie oraz lekko „przysadziste” kształty, bardziej horyzontalne niż wertykalne – oto 
walory piękna chińskiego – jak twierdzą antropolodzy – związanego z postrzeganiem 
sylwetki ludzkiej na tamtych terenach. Taki ideał piękna był jednak obcy japońskiej kulturze, 
lubującej się w asymetrii wyrażającej dynamikę stawania się, nieprzewidzianych rozwiązań 
przypominających o wiecznym ruchu w kosmosie. Symetrię zaś Japończycy uważali za 
sztuczną regułę kompozycji, martwy porządek, aczkolwiek związany ściśle z intelektem.

Niemniej jednak bez względu na spisane teorie, moje przeczucia krążą wokół form bliskich kwadratowi. 
Chciałabym tutaj przytoczyć realizację z Hannoweru, z galerii Kubus (2000).  Zaintrygował mnie ogrom statycznej ściany 
– prostokąt, który przechyliłam w dół. Ściana osunęła się (zachwiała się nasza percepcja). Dołączyłam do „opadającej 
przestrzeni” ramę - przeczucie potencjalnego otwarcia ściany. Kwadratowa rama podążyła znów do okręgu świetlika w 
suficie i zatrzymała się. Przy posługiwaniu się środkami tak prostymi jak kontrast bieli i czerni pojawił się przestrzenny 
rysunek. W monumentalnych  rozmiarach galerii zastosowane przeze mnie działania –stworzyły wrażenie jakby nałożenia 
na architekturę kalki z rysunkiem. 



“Opadający widnokrąg”, instalacja, video 
2000r.
Galeria Kubus, Hannover



“Opadający widnokrąg”, instalacja, video 
2000r.
Galeria Kubus, Hannover









6.Działalność kuratorska

W ostatnich latach bardzo dużo uwagi poświęciłam działalności kuratorskiej. Projekty 
wystaw są projektami autorskimi, ściśle związanymi z moją interpretacją przestrzeni i człowieka 
w niej. 
Przeprowadziłam kilka międzynarodowych projektów, związanych z aktywnością artystów 
poznańskich, brytyjskich i japońskich.

Zorganizowałam trzy edycje wystawy „ART-POZY” – wystawy polskiej sztuki współczesnej 
w Osace, w Japonii. Pierwsze dwie wystawy odbyły się w CASO (Contemporary Art. Space 
Osaka), a trzecia w OCAC (Osaka Contemporary  Art. Center).

 Tworzenie małych krain, przenoszenie ich z miejsca na miejsce – wydaje się najbardziej 
z cudownych pomysłów ludzkich. W taki sposób fragment krainy naszej zagościł w Osace 
– była to wystawa polskich artystów współczesnych.

 Wystawa „ART-POZY” ukazała wielorakie sposoby przekazywania treści, opowiadania przy 
użyciu różnorodnych technik, często przeplatających się wzajemnie, aczkolwiek artykulacje 
związane były z dwiema płaszczyznami.

Najważniejszym  celem, który wystawy te  stawiały  sobie była KOMUNIKACJA, co jest 
triumfem sztuki nad zamknięciem się i izolacją. 
Pierwsza polska wystawa odbyła się wiosną 2004r., wzbogacona także o sympozjum z głównym 
akcentem panelu dyskusyjnego skierowanym na uczestniczących polskich artystów. Kolejne 
ART-POZY odbyły się w roku 2006 i 2007, również wraz z sympozjami i katalogami. 

Wystawy posiadały honorowy patronat Ambasady Rzeczpospolitej w Tokio i zrealizowane 
zostały przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
Programu Operacyjnego „Promocja kultury polskiej za granicą”, natomiast ze strony japońskiej 
– patronatem wystawę objął dziennik YOMIURI SHINBUN. Współpraca ta przyniosła ogromne 
rezultaty, m.in. stałą, trzymiesięczną wymianę artystyczną pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych 
w Poznaniu a Organizacją A-21 w Osace. Pierwsza dwutorowa wymiana odbyła się w roku 
ubiegłym, 2009.

Społeczeństwo, to coś więcej aniżeli tylko zbiór jednostek. Tym czymś więcej jest kultura, 
sztuka. Kultura lokalna staje się widzialna i charakterystyczna dopiero w konfrontacji z innymi 
„lokalnościami”. Wymiana poglądów, możliwość zobaczenia siebie na tle innych, dialog – jakże 
to inspirujące doświadczenie, to trening tolerancji. Aby nie pozostawać w tyle dobrze jest, co 
jakiś czas, weryfikować ogląd świata.
Nie tylko tak odległa i odmienna kulturowo Japonia jest inspirująca dla nas Polaków, ale i my 
– Polska – jesteśmy wielce interesującym dla niej partnerem. O ile istnieje duża łatwość w 
dostępie do historycznych informacji na temat sztuki Kraju Kwitnącej Wiśni, o tyle należałoby 
poszerzyć zakres informacji na temat współczesnej sztuki japońskiej, udostępnić szerszej 
publiczności.

Sztuka jest formą komunikacji społecznej, towarzyszy w przemianie miejsca w miejsca 
idealne, do którego przybywamy przestępując próg galerii. W taki sposób publiczność „znajdzie 
się” w Japonii, będąc w Poznaniu. 
 W roku 2003 przeprowadziłam w poznańskim Arsenale wystawę 3 współczesnych japońskich 
twórców, a rok później przeniosłam tę wystawę do galerii Program w Warszawie. Była to 
pierwsza wystawa, inicjująca kilka kolejnych ekspozycji japońskiej Organizacji Artystyczne 
A-21 w Poznaniu.

Kolejnym istotnym działaniem kuratorskim było stworzenie przeze mnie Dzielnicy 



polska ekspozycja “ART POZY”, 2004r.
CASO, Osaka, Japonia



polska ekspozycja “ART POZY”, 2006r.
OCAC, Osaka, Japonia



polska ekspozycja “ART POZY”, 2006r.
OCAC, Osaka, Japonia



japońska ekspozycja A-21, 2003r.
galeria Arsenał, Poznań



japońska ekspozycja A-21, 2003r.
galeria Arsenał, Poznań



japońska ekspozycja A-21, 2003r.
galeria Arsenał, Poznań



Kolejnym  istotnym  działaniem kuratorskim było stworzenie przeze mnie Dzielnicy   
Artystycznej na Śródce, Międzynarodowej Wystawy Sztuki w zapomnianych dzielnicach 
Poznania „Re Generacja” I i II.

Wystawa „Re: Generacja” stała się swoistą formą rewitalizacji poprzez sztukę 
zapomnianej dzielnicy Poznania - Śródki, wyjątkowej pod względem historii, uroku, jak i 
tego, iż wyjątkowo czas tu płynie wolniej, niż w innych miejscach Poznania. Projekt Re: 
Generacja stał się regeneracją umysłów, dusz i serc miejscowych ludzi. Wszelkie programy 
rewitalizacyjne, nie zapominajmy, są dla nas – mieszkańców, sąsiadów, którzy mamy obawy 
przed nowymi inwestycjami i zmianami. Chcę wspomnieć, że sama mieszkam na Śródce, w 
samym jej sercu, na Rynku Śródeckim.

Projekt skoncentrowany był na pracy w miejscu specyficznym - społecznej przestrzeni 
a w niej - sztuce publicznej. Przez Śródkę przebiega Trakt Cesarsko-Królewski.

Działania artystów zagościły w dzielnicy dyskretnie, nie chcieliśmy „uszczęśliwiać” 
sztuką współczesną „na siłę” mieszkańców, którym wystawa była dedykowana. Celem było 
zaproszenie Miasta na Śródkę, odwróconą niejako tyłem do centrum, mimo, iż od centrum 
dzielą ją 2 przystanki tramwajowe. 
Jednym z najwartościowszych osiągnięć wystawy jest to, że mieszkańcy i „sąsiedzi dzienni” 
(sklepy, szkoły) włączyli się bardzo życzliwie do wystawy, pomagali, pilnowali sprzętu a 
lokalne sklepiki przechowywały narzędzia podczas prac. Szczególnie osoby bezrobotne, 
żyjące ubogo i bez wyraźnego celu poczuły tożsamość z przedsięwzięciem; odnaleźli pasję i 
radość z niesienia nam pomocy, zapoznali się z artystami, również przybyłymi na wystawę z 
Anglii. W projekt zaangażował się tamtejszy antykwariat „Pokój z Widokiem” oraz kino Malta (w 
związku z przestojem Urzędu Miasta w projektach rewitalizacyjnych, po niewytłumaczalnym 
braku obiecywanych  wcześniej zmian na lepsze - oba miejsca przestały istnieć). Bardzo 
dla mnie ważne było uczestnictwo studentów naszej – VIII Pracowni Rysunku. Program 
„ReGeneracji” zawierał się w programie nauczania pracowni. 

Współdziałanie sztuki i architektury oferują możliwości do prze-projektowania 
centrów miast; destrukcja implikuje rekonstrukcję. Degeneracja może być zmieniona w Re: 
Generację.

Zasadniczym zagadnieniem, którym kierowaliśmy się przy wystawie, było pytanie: 
jakie wartości można znaleźć w procesie przekształcania zde – generowanych obszarów w 
re-generowane centra, za pomocą sztuki publicznej oraz urbanistycznej i architektonicznej 
rozmaitości?
 

Ponieważ nie istnieją na dzielnicy żadne galerie, zaanektowaliśmy na czas wystawy 
miejsca nietypowe dla wystawiania sztuki – jak np. klatkę schodową kamienicy z początku 
XX w. (ul. Ostrówek 10/11), witryny, odbyły się projekcje zewnętrzne na elewacjach kamienic 
i zawisły sztandary na drzewach alejek, ogromne lampiony na kamienicy (projekt studentki 
Wydziału Architektury), instalacje i rzeźby w kominach, stojące „od wieków” kamienie – stały 
się celem artystów; pojawiły się artystyczne znaki drogowe.
Zamierzaliśmy promować twórczością Dzielnicę Artystyczną Śródki, tak, aby stała się ideą 
wolnej myśli, swoistym Hyde Parkiem Poznania. Ustanowiliśmy konkurs wśród artystów i 
studentów na flagę, którą można manifestować swoje przekonania z dbałością jednak o 
najwyższy poziom intelektualny. 



“Re: Generacja”, 2006r.
Dzielnica Artystyczna: Śródka, Poznań



“Re: Generacja”, 2007r.
Dzielnica Artystyczna: Śródka, Poznań



“Re: Generacja”, 2007r.
Dzielnica Artystyczna: Śródka, Poznań





Wystawa stwarzała okazję, by wyrazić kolektywne i indywidualne osiągnięcia lokalnej 
społeczności, jak i - pojmowanej szeroko - lokalności w ogóle. Promowanie sztuki w oparciu o 
historię, architekturę, naukę zgłębia różne aspekty kulturalnego i codziennego życia w małych 
zapomnianych dzielnicach. Odbyły się sympozja, jedno z nich zorganizowane we współpracy 
z Wydziałem Rewitalizacji Urzędu Miejskiego I Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych. 
Takie wydarzenia eksponują postępujący wgląd w re-konstrukcję narodowej i lokalnej 
tożsamości poprzez odkrywanie i re-afirmację historycznych miejsc, zapomnianych jak 
dotąd.

W roku 2006, studentka naszej pracowni zrealizowała mój projekt namalowania 
na elewacji kamienicy malowidła - fresku nieistniejącego Mostu Cybińskiego z r. 1907. 
ściana tej kamienicy stoi licem do miejsca, w którym rzeczywiście ten Most stał, łącząc 
katedrę poznańską ze Śródką. Malowidło to pojawiło się w „przeddzień”  powołania  Mostu 
Cybińskiego do życia po prawie 100 latach. 

W pejzażu współczesnych miast coraz większą rolę odgrywa obecność mediów, 
nowoczesnych technologii i połączeń bezprzewodowych. Designerzy, urbaniści i artyści 
posługujący się nowymi mediami powinni wspólnie pracować nad usprawnianiem komunikacji, 
jej prędkością, opracować sposób na wykorzystanie technologii do celów bezpieczeństwa i 
zdrowia mieszkańców.
Niemiecki filozof Martin Heidegger twierdził, że „Być na Ziemi znaczy też być pod Niebem”. 

Innym ważnym działaniem był mini – festiwal: „Szczerze / Frankly” w  2005r.. 
Krótkotrwałość artykulacji artystycznej oraz konfrontacja „na żywo” wzmaga doznanie 
emocjonalne i intensyfikuje je. Urzeczywistnia i uwiarygodnia.
Czy dlatego bogowie to, co święte, miłują, czy też dlatego coś święte jest, że przez bogów 
umiłowane?
Czy wiadomo jak tworzą się kamienie?, czy istnieją lustra selektywne?, czy malarstwo 
może ukazać ruch?, dlaczego księżyc świeci?, jak drzewa oddychają? Nie straciły nic na 
aktualności powyższe pytania, które już Leonarda frapowały.

Rzeczywistość prawdy zależna od kontekstu, stanu świadomości i zdrowia człowieka 
oraz jego dobrej lub złej woli. Czy istnieje imperatyw prawdy? Jaki jest stosunek prawdy do 
fizycznego i mentalnego dystansu spostrzegającego?
Ukrywanie - ukazywanie. Iluzja. Prawda w sztuce – prawda w życiu.
Takie było motto wystawy.

„Szczerze / Frankly” zaprezentował nowoczesny i tradycyjny mix iluzji i prawdy. 
Wielorakie sposoby przekazywania treści, opowiadania przy użyciu różnorodnych technik, 
często przeplatających się wzajemnie.
Wystawa zakładała sprowokowanie dyskusji i przemyśleń na tematy etyki i rzetelności 
„krytyki artystycznej” oraz na temat form komunikacji, a co za tym idzie na temat tolerancji 
- ignorancji.

„Szczerze / Frankly”, to była druga edycja poznańsko-londyńskiej współpracy 
artystycznej. Wystawa posiadała patronat Honorowego Konsula Wielkiej Brytanii w 
Poznaniu. 

„Szczerze / Frankly” odbyła się w następujących galeriach: Susznia oraz Kotłownia Starego 
Browary, Galeria ON, Galeria Fizek oraz w  Klubie Project.
Ogłoszony został  konkurs na recenzję wydarzenia „Frankly”.
Jury w składzie: Stowarzyszenie InterCity oraz honorowy Członek Komisji, prof. Roman 
Kubicki (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Akademia Sztuk Pięknych, Poznań) wyróżniło 
recenzję Piotra Łukasza Grzywacza Szczerze o „Frankly”.



brytyjska ekspozycja, “Frankly/Szczerze”, 
2005r.
galeria Stary Browar - Susznia, Poznań



brytyjska ekspozycja, “Frankly/Szczerze”, 
2005r.
galeria Stary Browar - Susznia, Poznań



polska ekspozycja, “Frankly/Szczerze”, 
2005r.
galeria Fizek, Poznań



 Miałam przyjemność wziąć udział w kilku sympozjach, w których wyrażałam  moje 
przemyślenia o przestrzeni,  i człowieku w niej.
Jednym z istotniejszych seminariów odbyło się podczas Międzynarodowej Wystawy Malarstwa 
w Contemporary Art. Space W Osace, w Japonii („Impressions About Responsibility Towards 
Space”). Kolejny wykład w Osace w 2007 r. W Contemporaty Thought Centre oraz w OUTOTSU 
Atelier („Culture Condition in Europe”) . W roku 2006 sympozjum związane z wystawą  „Re: 
Generacja”, zorganizowane przez Wydział Rewitalizacji Urzędu Miejskiego i Wyższą Szkołę 
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa („DESIGNMAI Międzynarodowy Festiwal Designu 
DESIGNCITY” oraz „Dzielnica Artystyczna na Śródce”), sympozjum w ramach „Re: Generacji 
II” w 2007r., sympozjum w ramach festiwalu sztuki podczas „Szczerze / Frankly” w 2005 roku 
(„Frank impressions about Communications”).

Poszukuję syntezy różnych dyscyplin artystycznych, takich jak malarstwo i 
instalacje, film. Umożliwia mi to w pełni komunikować. Moje działania przybierają formę 
takiej ekspresji, w której jednym z najważniejszych celów jest KOMUNIKACJA właśnie. 
  Zarówno malarstwo, jak i inne działania zapraszają odbiorcę do czynnego udziału do 
interakcji, dzięki czemu, co jest wielce istotne, można aktywnie uczestniczyć w procesach 
przeobrażeń. Odbiorca rozpoznaje i może określić swoją tożsamość i związki w komunikacji 
z innymi interaktorami oraz posiada odpowiedzialność za kształt przeżycia.
Moja aktywność – zarówno kreacja mojej ręki, jak i praca kuratorska związana jest ściśle z 
przestrzenią, miejscem, budowaniem. Uważam wszelkie budowanie za symbol epoki, znak 
czasów, zwierciadło duchowej kondycji człowieka. Zamieszkiwanie właśnie jest podstawą 
ludzkiego bytu. Budowanie więc własnych kątów świata zapewnia przestrzeń bliską i 
bezpieczną, chroni fizycznie i psychicznie. Również określa czasy i historię.

Katarzyna Kujawska – Murphy, 
Poznań, kwiecień 2010




