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ARTISTS
OFPOLISH
ORIGIN
Gnupa antystow polskiego pochodzenia

z Wielkiej

Br"ytanii

N/uzeum Zamek w Sandomier"zu
lipiec -- sier"piefr 1989

Czym chata bogata, tym rada
Losy artystow polskich, tych 2yjqcych w kraju i tych rozrzuconych
po Swiecie ,przejmujq mnie zawsze. Zawsze mnie cieszy powodzenie,

czy..sukces" Polal<a, obojgtnie jakiej generacji. dyscypliny artystycznej,
czy uprawianego kierunku, nawet wrogo ustawionego przeciw temu.
co sam uprawiam. To jest ten sygnai duchowy, kt6ry nas lqczy. tak jak
lqczy nas nostalgia ipamigi naszych Ios6w. najczpsciej przeciez smutnych. tragicznych nieraz, a czasem wla6nie rozgrzewajqcych. kiedy
przychodzi .,dobra chwila", czy wlaSnie czyjeS powodzenie lub wyroz_
nienie poS16d innych.
Polacy w naturze swojej nie sq narodem stadnym, a czqsto plytko
pojmowany indywidualizm owocuje zawisciq, skryto3ciq
co
w dobie tulaczki po Swiecie, powoduje gorzkie osamotnienie. -a byi
moze i dramaty. kt6rych nikt nie oglqda. nie wsp6lczuje.
Dlatego zaskakuje mnie i cieszy f akt, 2e artySci polskiego pochodzenia,
zyja,cy w Wielkiej Brytanii skrzykngli sig do wsp6lnego wystawiania.
mimo zasadniczych roznic w spojrzeniu na sztukq. Jest to chyba pierwszy tego rodzaju wypadek w naszych dziejach.
Po Polsce, Wielka Brytania jest mi najbardziej znanym krajem w Europie. Wystawialem i wyl<onywalem 40 performances w 1B miastach.
od Londynu. Winchesteru na potudniu. az po Edynburg, Glasgow,
Belfast i Londonderry na Polnocy. Anglicy, Szkoci, Walijczycy i lrlandczycy
ka2da zlych nacji inaczej reaguje na sztukq. Dla ka2dej z nich
sztuka- co innego znaczy. innq rolq siq jej powierza. ze wzglgdu na
historiq. problemy narodowo6ciowe i poziom 2ycia. Nic dziwnego. ze
,,duchowo" nalwigcej sympatii widzialem w oczach lrlandczykow
(tych z polnocy). Londyn zaS jest polem bitwy. terenem rywalizacji,
a artystg tral<tuje sig tam wtaSnie jak zawodnika. Widz 9lo6no wytaza
swoje niezadowolenie i Tqda satys{akcji.
Wielokrotnie, przy ro)nych okazjach mowilem o roznicy w tym.
jakie funkcje (obyczajowo) wyznacza sig arty6cie w ro2nych cywiliza_
cjach, lakie oczekiwania ma spetniai. zaspokajai artysta na tzw. Za_
chodzie i na przyktad w Polsce, czyli jeszcze nie zupelnie na Wscho_
dzie. (W jednym ze swoich dramatdw, S{awomir Mro2ek u2yl zdania,
ze jest to kraj le2qcy na wschod od zachodu i na zachod od wschodu).

i konsumpcji. artystQ traktuje siq
sukces na gieldzie nagradzany
.dopiero
a
uslugowo,
utylitarnie.
bardziej
jest w sposob bezkrytyczny Nasz los. jest losem udrpki, oczekiwai
i nadzrei. dlatego od artysty, oprocz przylemnoSci, oczekuje siq ,,postawy". sumienia. odpowiedzialnoSci. a nawet charyzmy, a idole wydmuchane w sposob sztuczny, szybko idq w zapomnienie.
Polsl<a publicznoSc jest nie tyle tolerancyjna, co niepewna. Niepewna swojej opinii. Jest to efekt kompleksu, ale zwtaszcza Swiadorrro6c
braku informacji. Ze sztukq spotykajq siq sporadycznie, ale taknq zrozumienia, kontal<t6w N/lozna liczyc na sympatiQ iu6miech rowniez
wtedy. I<iedy co6 siq n ie podoba. albo kiedy rzecz jest trud na do
zrozumienia. Jest to wyraz wspolnej tqsknoty do uczestnictwa w sztuce. Tylko w Warszawie, podzielonej na koterie i strefy wp{ywow. moz
na siq nataztc ju2 nie za to co siq robi. pokazuje. ale za to, ze trafilo siq
,,nie tam gdzie trzeba". To jest efekt braku mozliwoSci publicznej
polemiki, Scierania si9 poglqdow na tamach prasy na przyklad. W zwiq
zku z tym ..zalatwia sig" pewne sprawy pocztq pantoflowq i plotkq.
Adresujg to do naszych go6ci, zeby ich uprzedztc, ale tak naprawdq nie
ma czym sig przejmowai.
Proszg mi wybaczyc, ze piszg moze nie na temat, ale to nie jest
wstqp do katalogu, tyll<o jakby list zapraszajqcy. Wigkszo6ci artystow
przecie2 nie znam. a trudno cokolwiek napisac na podstawie zdjqc.
Z czasow polskich znam tylko Andrzeja Borkowskiego. jeszcze jako
czlonka ..Al<ademir Ruchu". i [Vietka Dymnego, mogQ rzec niemal od
dzieciristwa, czyli lat studenckich, jako ucznia Tadeusza Kantora, a brata nieod2alowanej pamigci. wspanialego artysiy Wie6ka Dymnego. Zatujq tez. ze nie we2mie udzialu w tej wystawie Silvia C. Ztranek,
uczestniczyliSmy razem. w ubieglym roku. w lN/iqdzynarodowym
Biennale Sztuki Eksperymentalnej, pod nazwq EDGE BB w Londynie.
Widziaiem Jq tam i dotychczas nie wiedzia{em. ze cokolwiel< tqczylo jq
z Polsl<q. Zyczqc wszystl<im niezapomnianych wtazen z kralu ojcow
dodam: trzymajcie siq rodacyl

W Swiecie rywalizacji. nadprodul<cji

Zbigniew Warpechowski
Sandomierz 9.

05

1989

r.

Grupa. znana p62niej pod nazwq BIGOS. zaczgla siq tworzy6, gdy
Kasia Januszko zamieszkaia przy mojej ulicy. Urodzitem siq w 1948
roku w Londynie, jako syn Polaka iAngielki. Jednakze zawsze dostrzegalem roznicA migdzy sobq a angielskimi rowie6nikami i czulem
potrzebq kontaktowania sie z Polakami. Kasia przychodzila czQsto
i miewata podobne odczucia.
Bylem czionkiem Brixton Artists Collective, majqcej w tym czasie
wspanialq galerig tuz obok glownego centrum handlowego. To dalo
nam mozliwoSc zorganizowania duzej wystawy wkrotce po utworzeniu
siq grupy Wysoki poziom wystawy i pozytywne wypowiedzi krytyki
byty dla nas duzq zachgtq.
Arty6ci czQsto entuzjastycznie reagowali na pierwszy kontakt z gtupE BIGOS, pozwolit im pokazai wazne aspekty ich osobowoSci i dzielii sig tym z innymi. Polska kultura byta realizowana jako zywa i obecna nawet w drugim pokoleniu Polakow. majqcych wzglgdnie maly
kontakt z Polskq.
Byla nie tylko nostalgicznym wspomnieniem tradycji i minionego czasu, miala takze aspekt wspolczesny. Tych z nas. kt6rzy byli odciqci od
polskiej kultury. dziwil fakt, ze to nasza ..PolskoSi" wywarla lakznaczny wptyw na nasze artystyczne wizje.
Niewqtpliwie, gdy BIGOS niejako wr6ci do Polski z ustalonq
w Wielkiej Brytanii renomE, bqdzie gtgboko zmieniony przez nasze
doSwiadczenia N/lam nadziejq, ze mozemy lakze zaoferowai nowe
punkty widzenia Polakom, ktorzy przyjdq na wystawe.
BIGOS jest grupq opartA na glqbokim, wspolnym poczuciu polskoSci. majqcym korzenie w bliskiej idalekiej przeszloSci. Jest to niezalezna grupa utworzona przez arlystow pragnqcych rozwijai te tematykq
na gruncie brytyjskim i komunikowai swoje ..odkrycia" wystawiajqc
swoje prace.

Nie jeste6my zgrupowani wokot wspolnego artystycznego stylu,
filozofii, czy wizji poetycl(iej; lqczymy wiele stylow i typ6w sztuki. Nie
wybierali6my czionkow na podstawie przyjqtych standardow ,,doskonaloSci artystycznej", ale przez wsp6lnq potrzebg poszukiwai i stawienia tej czpSci naszej tozsamo6ci.
To otwarte i ,,bez wylqcznoSci" nastawienie do tworzenia grupy
artystycznej moze byi niepokojqce dla tych, ktorzy przywykli do tradycyjnych grup i kierunkow. W rzeczywistoSci nasze doSwiadczenie
pokazato. ze pomyst zaprezentowania artystow polskiego pochodzenia o ro2nych ukierunkowaniach jest zardwno od6wiezajqcy, jak
istymulujqcy.
Dziqkujemy p. N/larii Jacek z Sandomierza za zaproszenie nas oraz
wielu innym osobom, ktore umo2liwily zorganizowanie tej wystawy,
szczeg6lnie Leszkowi Dqbrowskiemu z BIGOSU, ktory wlozyt wiele
spotecznej pracy w jej organizacjq ze strony brytyjskiej.

'*:il,:;'i;lt":

lwona J uskowial< Abrams
Lydia Bauman
Krystyna Borkowsl<a

Andrzej Borl<owski
Leszel< Dqbrowski

Krystyna Shackleton Dzieszko
Ruth Jacobson
Kasia Januszko
Lou ise Severyn Kosiriska
Pete Kosowicz
Simon Lewandowski
Rosita N/atyniowna

Ewa N/ann
Jamoula IVc Kean
IVaria Pacan
JozeIa Rogocki

Jola

Scicinsl<a

Karen Strang
Stef

an Szczelku n

Janusz Szczerek
Tessa

Wolf

N/urray

IWONA JUSKOWIAK ABRAN/I S
Urodzona

w

1963 roku.

1982 87 Akademia Sztuk Piqknych w Krakowie. Wydzial

w

Grafiki

Katowicach.

Dyplom glowny ilustracja ksiq2kowa.
malarstwo.
Dyplom dodatkowy
Obrona dyplomu z wynikiem bardzo dobrym oraz wyrbznienie w formie medalu za wybitne osiqgnigcia w nauce oraz pracg dyplomowq.
Przyznanie stypendium tw6rczego przez \Ainisterstwo Kultury i Sztuki.
Od 19BB praca dla Printing Company Printronics Covent Garden,
Londyn.

AN D R ZEJ BO R KOWS

KI

Urodzony w 1949 roku w Warszawie.
W latach 1967-11 studiowal na Uniwersytecie Warszawskim w 1975
uzyska{ stopief magistra w dziedzinie sztuki.
W latach 1973-80 cztonek zalozyciel Akademii 'Ruchu w Warszawie, wsp6lpracowal z teatrem, w szczeg6lno6ci badajqc przestrze6
miqdzy teatrem a sztukami pigknymi.
W latach 1977 B2 byl wykiadowcq historii sztuki w Akademii Sztuk
Pigknych w Gdafrsku.
teatr
Demonstracjq
W latach 1982 84 praca nad Wahaniem
wizualny, Londyn.
W Iatach 1984 86 pracuje jako aktor. projektant i krytyk sztuki.

LYD

IA

BAU N/AN

Urodzona w Warszawie w 1955 r., wyjechala z Polski w 1968, przybyta do Anglii w 1971 roku.
W latach 1914-78 studiowata na Uniwersytecie w Newcastle-upon-Tyne i ukoriczyta go otrzymujqc tytut Bachelor of Arts.
W latach 1978-80 studiowaia historip sztuki w lnstytucie Courtauld
w Londynie i uzyskala tytul magistra.
Wiele razy wystawiala swoje prace w Anglii. a takze pracowata jako
krytyk i wyktadowca.
..N/oja praca nie ma specyficznie polskiego charqkteru, czerpig 2rodla
z roznych kultur. Temat jest przypadkowy - gra 6wiatta, struktura
powierzchni i wzor, Eksperymentujg ze Srodkami polprze2roczystymi,
takimi jak gips. wernil<s i wosk".
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KRYSTYNA BO R KOWS KA
w 1954 r. w Warszawie.
1911 B3 studiowata malarstwo i graf il<q \,/ Pat-sl l
Szkole Sztul< Plastycznych w Lodzi W 1 983 rokLr - r :' r'r
Urodzona

magistra sztul< pigl<nych
Od 1983 r mieszka i pracule w Londynic
Zalmuje sig grafikq, fotografiq, malarstwem

i

co lag:

z-ze)

.,cpien

LES

ZEK DAB ROWS

KI

Urodzony w Sandomierzu w 1942 r', w Anglii mieszka od 1946 r'
Studiowat malarstwo w Liverpool College of Art, uzysl<ujqc dyplom
w dziedzinie sztul<i i projektowania orazw 1971 r. dyplom z malarstwa
W latach 1961-14 mieszkal w Londynie. wyl<tadat w Herifordshire'
Od 1914 r. mieszka i pracuje w Boston, Lincolnshire Zajmuje siQ
ro2nymi dziedzinami, jak collage. malarstwo i fotografia.
,,lVoje prace przedstawiajq rodzai dialogu pomiqdzy tym co zewngtrzne
a tym co wewnglrzne, widzialne a niewidzialne, Swiadome a pod
6wiadome; przekazujq wYraz wewnQtrznych doSwiadczefr i obaw, czerpiqc z rzeczywisto6ci Swiata widzialnego jako punktu wyjScia Krajobraz interesuje mnie jedynie jako 2rod{o odniesienia. Zyiemy pod gro2bq totalnego unicestwienia iw stanie ciqglych zmian. Lustro zycia
tworzy swoje wlasne nieuchwytne wrazenia, w ktorych rzeczywisto6i
i wyobra2nia lqczq sip i szepcq sygnaly obaw".

KRYSryNA SHACKLETON DZIESZKO
1965 67 Szkola Sztuki St. N/artins. London.
1961 70 studia w Vlanchester College of Art.
1910-71 studia na Uniwersytecie w

Vlanchester

Dyplom w zakresie pedagogiki.
Prace w prywatnych galeriach w Anglii

i

Europie

R

UTH JACO BSO N

Londynie w 1941 roku w rodzinie polsko-2ydowskiej'
1959-63 studiowala malarstwo i akwafortq w Slade School of Fine
Urodzona

w

Arts, Londyn.

1963-64 studia w

N/lanchester.

moich przodkow'
,;Wydaje mi sig. ze moja praca jest nawiedzona duchami
po.rlq-i niesamowitym charakterem tw6rczoSci lsaaka Bashevisa Singera'
meloiiami piosenek Iudowych, brukowym piqknowstrqtnym igzykiem
hebrajskim, Sladami zydowskich wqdrowek przez Europe' iak rowniez
meloiyjnym jqzykiem polsl<im, tajemniczo6ciq Swiatia i cienia' bezlitosnym
korowodem historii".

KAS

IA JAN U SZKO

Urodzona w 1957 roku w Warszawie. Wyjechata z polski w 1gf1 r.
N/ieszkala 2 lala w Afryce. potem przeniosta sig do Londynu.
Uzyskala stopiefr honorowy Bchelor of Arts, przyznany przez Camberwell School of Art.
Zajmuje siq rysunkiem, fotografiq i grafikq.

PETE KOSOWICZ
w

1959 r.
1918-19 studiowal na Politechnice w Brighton"
Dyplom podstawowY.
1919-BZ honorowy tytut Bachelor of Arts'
1983 B4 podyplomowe Swiadectwo z pedagogiki.
otrzymuje nagrodg dla mlodych tw6rcow nadanq przez Bank
1985

Urodzony

I

I
n

Ll

I

I

-

oyd a.

LOUISE SEVERYN KOSINSKA
Urodzona

w

1959 roku

w

Londynie.

1978 B0 studiowata w Harrow School of Art.
1979
letni kurs wykonywania witrazy w Centrum Badari Srednio-

wiecza-

i

Renesansu. Oxford.

1980 B3 honorowy tytut Bachelor of Arts, Politechnika w

Port-

smouth.

1984-BO G16wna Szkola Sztuki i Projektowania. Londyn. Dyplom
z wilra2y.
1985
uzyskala stypendium Sir Artura Evansa z pzeznaczeniem na

-

pod r6ze.

W roku 1986 podro2owala po Szkocji, Hiszpanii, Francji, byia takze

w

Nowym Jorku.

SIVI

ON LEWANDOWSKI

w Mansfield, Nottinghamshire. w lgbT r.
1970-73 studiowal na Uniwersytecie w Newcastle. na
Urodzony

Wydziale

Sztuk Piqknych.
1981-84 byt cztonkiem teatru Impact Theatre Co-op.
1985
wspolpracowal jako projektant w Almeida Theatre Londvn
- siq malarstwem, grafikq.
Zajmuje
performance.

ROS

ITA \IATYN IOWNA

dla uciekinierow'
Uroclzona w 1961 rol<u w RFN. w polsl<im obozie
w Szkole Sztuki
studia
Od 1963 roku w Anglii W 19BO r' rozpoczQla
School of
Vlartin's
St
w Birmingham. Tytul Bacelor of Arts uzyskata w
Art.
Folklor, mit. oPowie6ci o nieznanYm POKUSA
Kolor, gmatwanina, SlePota, N/ALAR STWO

EWA N/ANN
Urodzona

w

Krakowie

w

1g4B

W 1980 r. przeniosla sig do

r.

Londynu.

1968 76 studiowala malarstwo w Akademii Sztuk pigknych
wie.
Zajmule sig malarstwem i rysunkiem.

w

Krako_

JAIVOU LA MC KEAN
Urodzona w 1948 roku
grafiki w London
uzyskata tytui Bachelor of Arts w dziedzinie
1914
College of Printing
grafika, stypendium w London College of Printing'
1915
- itudiowala typografiq w London College of Printing
1983

-

MARIA PACAN
Urodzila sig

w

Londynie

w

1960 roku

i

nadal mieszka

w

Londynie.

1980-81 fundacja kurs6w sztuki w Hounslow Borough College.
1981-1984 stopier'r kursu sztuki w IVanchester polyf,chnic i kole_

gium sztuki Ravensbourne w Kent.
1985-1986 stopieri kursu sztuki terapeutycznej St. Albans College.

JOLA SCICINSKA
Urodzona w Hammersmith. Londyn. Obecnie mieszka w East Ham,
Londyn. Jako nastolatka uczy{a siq robi6 wycinanki z papieru kopiujqc
i adaptujqc tradycyjne projekty i wzory..
Po studiach w zupetnie innej dziedzinie wrocita do wycinanek. ktore
czasem lqczyla z collage Iub rqcznym wyrobem papieru.
Od czasu pierwszej wystawy w 1983 roku prezentowa+a swoje prace
wiele razy. IViata piqi indywidualnych wystaw, przeprowadzala warsztaty i demonstrowala wycinanki z papieru w brytyjskiej telewizji.

ii

J:

KAR

EN STRAN G

w 1963 roku w Falkirk. w polsko szkockiej rodzinie.
1981-Bb studiowala w Glasgow. School of Arts _ rysunek i malarstwo uzyskala tytul honorowy Bachelor of Arts.
1985-86 studia podyplomowe w Akademii Sztuk pigknych
Urodzona

w

War_

szawie
malarstwo i grafika.
i 985 - nagroda Sir Williama Gillesa; stypendium z przeznaczen jem
na
- medal Newberry, Glasgow
podroze;
School of Art stypendium rzqdu
polskiego przyznane przez lnstytut Brytyjski.
198B
Nagroda dla N/lodych Artystow Edwina IVorgana.
,,SpoglqdalEC na wyplowia*e fotografie mojej polskiej rodziny.
my6lq
o swojej tozsamo6ci; byi moze cierpig na .,Syndrom Drugiego pokolenia" i nie mogq identyfikowai sig ani z przeszlosciq. "kt6ra nie
ma
konkretnego odniesienia do tera2niejszo6ci. ani lqczy'c
bezpoSrednio
z istniejqcq sytuacjq. opartq na karcie obcokrajowca _ odpowiedni
paragraf. przyjqta kultura mogE oddzialywa6
lako czynnik tego stanu.
N/oja babka przeprowadzila sig do nas w ubieglym roku.
ona wlaSnie
wzmocnila to osobiste poczucie ,.wysiedlenia;,. umieszczajqc
wokol
siebie przedmioty mocno zwiqzane ze swojq .,polskoSciq,,.
Ale ..wysredlenie" istniele takze w duzo szerszym sensie.
w kontekScie
polskiej polityki i geografii. W molej pracy zdecydowa{am
sig poruszyc
tg europeJskq kwestig. wlqczajqc bardziej osobisty element, pokazujqc
obrazy zmyle przez czas i miejsce. jako integralne czgsci
Swigto6ci.
podkre6lajqc element religijny".

STEFAN SZC ZELKU N
Urodzony w Hammersmith. Londyn w
1g4B roku.
W latach 1967-72 studiowai na politechnice
portsmouth.
Od 1968 roku zaangazowan1 w dzialalno6i w
awangardowq, poprzez
stosowanie ro2nych Srodk6w. przez muzykg
(Scratci Orchestra) i ta_
niec (X6 i New Dance N/agazine). Jego
dziatalno6ci na polu sztuki
zawsze Lowarzyszylo pisanie. opublikowa
ne w ro2nych formach : ,,Zeszyl przelrwania. schronienie, pokarm
i energia., (Unicom. UK i Schoc_
ken Books. USA. 1gl2_74) i ostatnio
..Uwolnienie artysty. Ogolne
notki igB6" (opublikowane przez autora).
Organizowal angielsko-polskq grupQ artystycznE
w 1984 r.

TESSA WO LF

N/ U R

RAY

1950 r' w lnverness' Szkocla'
podstawowy'
studiowata w Leeds College of Art' kurs
stopieri BacheigTO-73 Ravensbourne College of Art' gdzie uzyskata
(rze2ba)'
tor of .Arts w dziedzinie sztuk piqknych
lgAz-e+ Goldmith College of Art' dyplom zjeceramiki'
z mySlq o PYzeznaczeformq r)e2b' ale projektuje
,,Hrf t. naczynia sq
i odporna na wodq' Dekoniu u2ytkowym. Glina jest mocno wypalana
zdjqi krajobrazowych' jak i faracje powstajq zarowno pod wplywem
uzywam I"o czerr.v"r.ti ausirikcylnym wzorem N/ateria{y'papler'
fl?:"n
wona i biata glina i rqcznie wytwarzany

--:lzona
'ro9-70

w

J O ZEFA ROG OC KI
Urodzona

w

1g57 roku.

1916-19 studiornzala na politechnice w Brighton i uzyskala
tytut Ba_
chelor of Arts w dziedzinie sztuk piqknych.
1979-80 Szkola Artystyczna w Chelsea. tytut magistra sztuk pigknych.
..lVoja praca jest ciqglym collage znalezionych przedmiotow.
st6w
i materialow dostosowanych tak. by utworzyly zmianq w znaczeniu,

umiejscowionq we wspolnym punkcie pomigdzy
wlaSciwymi skojarze_
niami, historiq w obrgbie fragment6w i 6lad6w,
a wlasnym pragnieniem. pamigci i historiq tworcy i interpretatora.
Glowne tematy mojej pracy to stosunek osobistych,
indywidualnych
doSwiadczeri do zbiorowej komunikacji _ alienacju _
,*otnienie _

do6wiadczenie miejsca.
Zajmujq siq umiejscowieniem mojej pracy i osoby
w kontek6cie angielsko-polskim i poszul<iwaniem zwiqzku pomiqdzy
o.oti.,q historiq,
a jej wplywem na rodzaj dociekari w ,.dziele sztul<i,,
w szerszym
kontekscie".

JANUSZ SZCZEREK
1913-78
srudia w polskiej Szkole Filmowej w Lodzi.
1971-78 - byt l<amerzysrq polskiej telewizji w Wytworni
.,poltel,
19!?
rytut magisrra w polskiej Szkole Filmowey w todzi.
- uzyskai
1979-81
byl asystentem profesora i wykladow cq z dziedziny
filmu
i video w -Polskiej Szkole Filmowej w Lodzi.
1980-81
- byt wykladowcqz dziedziny telewizji ifilmu na Uniwer_

sytecie L6dzkim.
.,Zadajqc pytanie tarowro sobie, jak i Swiatu woko{
mnie, probujg
znale2c swoje miejsce. Dla mnie ten proces
ma charakter poznawczy,
co, mam nadziejg. obok swej.intymno6ci rozszerza
na tych. kt6rzy
w rozny sposob w niel uczestniczq. Czgsto uzywamsiq
technil< telewizyj_
nych w przedstawieniu dnia codziennego. jako
instrumentu dla gtgb_
szego spoirzenia i analizy_ WiqkszoS6 moich
koncepcli jest efemeryczna
i dlatego tworzQ rodzaj dokumentacji video. by przekazai dany
stan
SwiadomoSci szerszemu gronu odbiorcow (fragment
z ..Konfrontacji,.
..Rola kontrowersji w sztuce,. projekts Ut< puOtikation).

H,,I,;3,";''STAW

ARTY STY CZNY

TOWARZYSTWO t-ACZNOSCI
.,POLONIA" w Warszawte
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Projekt katalogu
Andrzej Dabek
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