
[PL] 

Z okazji 10-lecia działalności Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną 

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zapraszamy na seminarium: 

 

Odpowiedzialność i odpowiadanie.  

O sztuce udostępniania badań artystycznych i kształtowaniu 

przyszłości 

 

Kiedy: 16 listopada 2021 r., godz. 09.45 

Gdzie: https://us02web.zoom.us/j/87358577250 

Organizator: WZKW ASP, współpraca: dr Karolina Majewska-Güde 

 

Prowadzona w ostatnich latach dyskusja dotycząca badań artystycznych skupiała się przede 

wszystkim na metodologiach, instytucjonalizacji i formatywnym potencjale tych  „dewiacyjnych 

praktyk”. Równocześnie nastąpił jednak szereg zmian w filozofii nauki i ekonomii, które uznano 

za istotne czynniki wpływające na obecny stan akademickich badań artystycznych. Niektóre 

fragmenty toczącej się debaty skłaniają do zastanowienia się nad przyszłością. W jaki sposób 

chcemy używać coraz bardziej wyrafinowanych narzędzi badawczych w celu nauczania i od-

uczania? Czy wiedzę o badaniach artystycznych należy przekazywać z ugruntowanych pozycji 

akademickiego centrum, czy raczej z obrzeży, uniwersyteckich korytarzy i piwnic? Celem 

sympozjum jest krytyczne przyjrzenie się obszarowi leżącemu na styku badań artystycznych i 

praktyk edukacyjnych w Polsce oraz postawienie pytań o istotność i odpowiedzialność w 

kontekście badań artystycznych, rozumianych jako metoda pracy, strategia edukacyjna i 

sposób wytwarzania sztuki. W ten sposób powstanie platforma, dzięki której środowisko 

artystyczne i akademickie uzyska możliwość wymiany doświadczeń edukacyjnych związanych 

z badaniami artystycznymi. 

 

  

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/87358577250&sa=D&source=calendar&ust=1635762968994078&usg=AOvVaw2YHwB7fkoDRDysOENTNpUB


Panel 1: Odpowiedzialność a badania artystyczne 

 

9.45  

Otwarcie seminarium  

prof. Jacek Martusewicz, Prorektor ds. naukowych, ASP w Warszawie 

dr Marika Kuźmicz, Dziekana WZKW, ASP w Warszawie 

dr Karolina Majewska-Güde 

 

10:00 – 12:00 

Moderacja: prof. Luiza Nader 

 

Prelegentki/Prelegenci:  

 

Tom Holert 

Instytut im. Haruna Farockiego, Berlin 

 

BIOGRAM: Tom Holert jest autorem i kuratorem, współzałożycielem Instytutu im. Haruna 

Farockiego w Berlinie (2015), będącego platformą badawczo-twórczą wzorującą się – lecz nie 

bezkrytycznie – na postawie Farockiego. Współkurator (z Anselmem Franke) wystawy pt. 

„Neolityczne dzieciństwo: sztuka w fałszywej teraźniejszości, ok. 1930 r.” w Haus der Kulturen 

der Welt w Berlinie (2018). 

TYTUŁ: Wyższe standardy? Postulaty etyczne i polityka epistemiczna w sztuce współczesnej 

STRESZCZENIE: Postępująca zbieżność sztuki i badań artystycznych, coraz częściej 

obserwowana w instytucjonalnych i parainstytucjonalnych kręgach sztuki współczesnej, 

doprowadziła do wzrostu świadomości w sferze etyki produkcji i odbioru sztuki. 

Modernistyczna koncepcja sztuki jako działania autonomicznego – a więc w istocie wolnego 

od odpowiedzialności – została zakwestionowana przez reguły i zalecenia związane z etyką 

prowadzenia badań. Etyczne ramy twórczości i badań artystycznych, wyznaczane przez coraz 

bardziej odczuwalną konieczność zakwestionowania i od-uczania kodów subordynacji 

narzuconych przez kolonializm, nacjonalizm, kapitalizm i patriarchat, stopniowo stają się 

obszarem kontestacji i negocjacji. Im bardziej wiedza (wytwarzanie) jest postrzegana jako 

kluczowa kompetencja praktyków sztuki współczesnej i instytucji, tym większa jest potrzeba 

przyjrzenia się zjawiskom zachodzącym na styku epistemologii, etyki, estetyki i polityki. 

Wykład skupi się zatem na postulacie odpowiedzialności sztuki z tytułu jej roli jako miejsca 

wytwarzania wiedzy i twórczych poszukiwań w obecnym kontekście niekończących się i 

nakładających kryzysów – łącznie z pytaniem, czy twórczość artystyczną należy traktować jako 

część problemu, czy jego rozwiązanie. 

 

Joanna Zylińska 

BIOGRAM: Joanna Zylińska jest artystką, autorką tekstów, kuratorką, wykładowczynią w 

King’s College London. Autorka wielu książek, m.in. AI Art: Machine Visions and Warped 

Dreams (Open Humanities Press, 2020), The End of Man: A Feminist Counterapocalypse 



(University of Minnesota Press, 2018) oraz Nonhuman Photography (MIT Press, 2017). 

Zwolenniczka „radykalnego otwartego dostępu”, redaktorka serii książek MEDIA : ART : 

WRITE : NOW wydawanej przez Open Humanities Press. W swojej twórczości artystycznej 

eksperymentuje z różnymi mediami operującymi obrazem. W 2013 r. była dyrektorką 

artystyczną Transitio_MX05 Biomediations, największego festiwalu nowych mediów w 

Ameryce Łacińskiej, który odbył się w mieście Meksyk. Obecnie zajmuje się badaniem 

percepcji i poznania jako stref granicznych między inteligencją człowieka i maszyny, 

równocześnie poszukując odpowiedzi na pytanie: Czy fotografia ma przyszłość? 

TYTUŁ: Planetarny performans – etyka i polityka badań opartych na sztuce 

STRESZCZENIE: Zagadnienie odpowiedzialności miało decydujący wpływ na mój rozwój 

intelektualny i postawę artystyczną. W mojej pracy zajmuję się kondycją człowieka zarówno 

jako gatunku, jak i podmiotu historycznego. Przyjmując geologiczną miarę „głębokiego czasu”, 

przyglądam się ewolucji człowieka i używanych przez niego technologii, takich jak narzędzia i 

inne artefakty, lecz także różnych form komunikacji – języka potocznego, storytellingu, etyki, 

sztuki czy mediów. Zajmowałam się również badaniem wzajemnych relacji między ludzkimi i 

nie-ludzkimi formami inteligencji, uwzględniając obietnice i zagrożenia niesione przez sztuczną 

inteligencję. Planetarna perspektywa, którą przyjmuję w mojej pracy, jest równoważona przez 

bieżące społeczno-polityczne niepokoje, przede wszystkim kryzysy ekologiczne i 

ekonomiczne, ale także kwestie związane z genderowo-rasowymi aspektami 

apokaliptycznych narracji powstających w odpowiedzi na te kryzysy. Oprócz badania 

przeszłości ludzi i osób nie-ludzkich interesuje mnie przyszłość naszego gatunku i środowiska. 

Aby ta przyszłość miała szansę zaistnieć, musi być rozważana i doświadczana z 

uwzględnieniem potrzeb i wymagań nie-ludzi – od zwierząt po grzyby, owady, rośliny i skały. 

W moim wystąpieniu przedstawię metodologię pracy, która łączy filozoficzne dociekania z 

praktyką artystyczną wykorzystującą nieruchome i ruchome obrazy. Omówię również mój 

najnowszy projekt pt. Feministka z dronem, który dotyczy kwestii odpowiedzialności, jaką 

ponosimy wobec siebie nawzajem – oraz wobec Ziemi jako naszego środowiska – zarówno 

jako artyści, jak i żywe organizmy.  

 

  



Panel 2: Edukatorki/Edukatorzy – badania artystyczne w Polsce – Porozmawiajmy o 

tym 

12:30–14:30 

Moderacja: dr Karolina Majewska-Güde 

W tym panelu rozmawiamy z praktyczkami i praktykami sztuki zaangażowanymi w działania 

edukacyjne w akademii sztuki i poza nią na temat związku między praktykami obywatelskimi 

a badaniami artystycznymi. Chcemy także dyskutować na temat roli, jaką akademia sztuki ma 

lub może pełnić, jako miejsce, w którym „spotykają się etyczna odpowiedzialność i doskonałość 

artystyczna” (Randy Martin). W centrum uwagi tego panelu jest również kwestia regulacji 

badań artystycznych i ich etyki. Panel koncentruje się na następujących pytaniach: 1. Kto i w 

jaki sposób identyfikuje potrzeby społeczne, dla których formowane są badania artystyczne? 

2. Jak i gdzie można uczyć badań artystycznych? 3. Jakie są narzędzia i metody dydaktyczne 

do nauczania badań artystycznych?  

 

Prelegentki / Prelegenci:  

 

Zofia Małkowicz (kolektyw Czy Badania Artystyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 

Poznań) 

BIOGRAM: Zofia Małkowicz jest badaczką, dydaktyczką i facylitatorką poszukującą 

przestrzeni do spotkania i wymiany na styku socjologii, sztuk wizualnych i performatywnych, 

uniwersytetu, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i sektora innowacji. Jest 

(współ)autorką tekstów naukowych oraz przedsięwzięć inter- i transdyscyplinarnych 

związanych z metodami badań artystycznych, krytyką instytucjonalną, życiem codziennym, 

poznaniem ucieleśnionym i społecznymi systemami nadzoru. Obecnie kończy pracę nad 

doktoratem z socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, w którym analizuje kwestię 

powiązań i zapożyczeń między sztuką a naukami społecznymi. 

TYTUŁ: Wątpliwości dotyczące nieprzewidywalnych problemów natury etycznej 

STRESZCZENIE: W naukach społecznych (i nie tylko) badacze zachowują rygor 

metodologiczny pod względem etycznym, a w niektórych przypadkach wątpliwości rozstrzyga 

komisja ds. etyki. Wypracowane procedury, formuły i rytuały mają z założenia – choć nie 

zawsze ma to miejsce w praktyce – zminimalizować tarcia i zagwarantować bezpieczeństwo 

zarówno badaczom, jak i uczestnikom badań. Ale co zrobić w sytuacji, gdy – jak to ma miejsce 

w artystycznych procesach badawczych – cele, narzędzia i metodologie pracy są 

konstruowane jako wypadkowa maksymalnie dużej liczby czynników? Jak rozmawiać o etyce 

w badaniach artystycznych, jeśli nie umiemy określić kto lub co ma być przedmiotem ochrony? 

Zgodnie z wyznawanym przeze mnie ideałem swobodnego i otwartego dostępu do wiedzy, 

chciałabym omówić model badań polegający na celowym wywoływaniu wątpliwości, który 

stosuję w swojej praktyce dydaktycznej, twórczej i badawczej (naukowej i komercyjnej). Jest 

to drogowskaz, który pomaga mi (jak również moim studentom i współpracownikom) 

każdorazowo mapować obszary, w których mogą pojawić się problemy etyczne, aby na bieżąco 

reagować w ramach złożonych sieci relacji, potrzeb i systemów wartości. 



 

Łukasz Jastrubczak (Akademia Sztuki, Szczecin) 

BIOGRAM: Łukasz Jastrubczak (ur. 1984 w Zielonej Górze) jest twórcą filmów, instalacji, 

rzeźb, koncertów, interwencji, sytuacji, efemerycznych działań w podróży, nagrań muzyki 

intuicyjnej. Indywidualne wystawy jego prac zorganizowano m.in. w Art in General (Nowy 

Jork), Bunkrze Sztuki (Kraków), Galerii Sabot (Kluż-Napoka), CSW Kronika (Bytom). Jego 

realizacje filmowe były prezentowane m.in. w Kinie Arsenal (Berlin), Whitechapel Gallery 

(Londyn) oraz na festiwalu The Images (Toronto). Laureat nagrody „Spojrzenia” Fundacji 

Deutsche Bank (2013). Współtwórca (z Krzysztofem Kaczmarkiem) grupy artystycznej 

Krzysztofjastrubczakłukaszkaczmarek, współautor (z Sebastianem Cichockim) książki i 

wydarzeń pt. „Miraż”. Razem z Małgorzatą Mazur prowadzi tajemniczą instytucję 

CentrumCentrum, zajmującą się sztuką i filozofią. Mieszka w Szczecinie, pracuje na Wydziale 

Sztuki Mediów Akademii Sztuki. Jest współkuratorem Festiwalu Sztuki „Młode Wilki” oraz 

Festiwalu „DUOS”, umożliwiającego wymianę artystyczną między Polską i Kenią.  

TYTUŁ: Sztuka i edukacja jako pozór innej esencji 

STRESZCZENIE: Od 2014 roku współprowadzę (z Małgorzatą Mazur) CentrumCentrum – 

instytucję zajmującą się przede wszystkim upowszechnianiem wiedzy i tworzeniem sieci 

kontaktów. Naszym celem jest przywołanie praktyk z przeszłości i odtworzenie ich krytycznego 

potencjału w obecnej sytuacji politycznej. Jaki jest związek między tą enigmatyczną para-

instytucją a oficjalną akademią sztuki, w której oboje pracujemy? Jak nasze badania i praktyka 

współgrają z oficjalnymi kanonami i „immanentnym” kapitalizmem, który wyznacza standardy 

efektywnej edukacji? 

 

Zofia Nierodzińska (Galeria Arsenał, Poznań) 

BIOGRAM: Zofia Nierodzińska jest feministką, animatorką kultury, autorką tekstów, 

współredaktorką poświęconego sztuce i aktywizmowi Magazynu RTV, ilustratorką, 

wicedyrektorką Galerii Arsenał. Ukończyła studia magisterskie na Universität der Künste 

Berlin oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. 

TYTUŁ: Aktywist(k)a w instytucji 

STRESZCZENIE: Galeria jako przestrzeń wspólna, publiczna, krytyczna i empatyczna 

Na podstawie realizowanych wystaw i wydarzeń przedstawię praktykę korzystania z instytucji 

jako miejsca mobilizacji społecznej, wykorzystywania narzędzi jakie daje sztuka do włączania 

się w aktualne dyskusje. Odniosę się do historii Galerii Miejskiej Arsenał, szczególnie do oporu 

stawianego przez pracowników i pracowniczki planom prywatyzacji instytucji w 2013 roku, a 

rok później sprzeciwowi wobec konserwatywnemu zwrotowi zainicjowanemu przez nowo 

mianowanego dyrektora. Będę sytuować moją praktykę kuratorsko-edukacyjno-aktywistyczną 

jako kontynuację tej historii oporu z podkreśleniem jej feministycznego charakteru. Opowiem 



o wystawach bazujących na procesie i partycypacji, takich jak: "Warsztaty z rewolucji", 

"BEDTIME", "Romantyczne przygody Beth Stephens, Annie Sprinkle i raka piersi", 

"Kreatywne Stany Chorobowe: AIDS, HIV, RAK", "Magiczne zaangażowanie" i "Polityki 

(nie)dostępności", a także o wydawanym przez galerię magazynie o sztuce i aktywizmie 

"Magazyn RTV". Zwrócę uwagę na tożsamość płciową, prekarność, niepełnosprawności i 

chorobę jako czynniki emancypujące, umożliwiające solidaryzację, powstanie wspólnoty 

opartej na słabościach w kontrze do neoliberalnego paradygmatu zdrowia i 

samowystarczalności. W tej optyce galeria, której pracownicy_czki sami_e mierzą się z 

problemem prekarności i wykluczeniami tożsamościowymi, staje się stroną w toczących się 

debatach społecznych, miejscem sporu i być może regeneracji. 

 

Post Brothers (Białystok, wykładowca w Królewskiej Duńskiej Akademii Sztuk Pięknych w 

Kopenhadze) 

BIOGRAM: Post Brothers to krytyczne przedsięwzięcie, do którego należy Matthew Post – 

entuzjasta, autor tekstów i kurator często angażujący się w projekty i współprace artystyczne, 

bądź też zajmujący się drugorzędnymi informacjami dotyczącymi działań w kulturze. W latach 

2016–2019 był kuratorem Kunstverein München w Monachium. Kurator wystaw i projektów w 

Austrii, Belgii, Kanadzie, Chinach, Danii, Estonii, Finlandii, Niemczech, Grecji, W łoszech, 

Łotwie, Litwie, Meksyku, Holandii, Polsce, Portugalii, Szwecji i USA. Jego eseje i artykuły były 

publikowane w licznych czasopismach artystycznych, publikacjach i katalogach wystaw na 

całym świecie. Regularnie uczestniczy w wystawach, na których prezentuje projekty tekstowe 

i performatywne. Pracuje jako wykładowca w różnych instytucjach w całej Europie. Urodził się 

w Los Angeles, uzyskał tytuł magistra w zakresie praktyki kuratorskiej w California College of 

the Arts w San Francisco oraz licencjat w Emily Carr Institute w Vancouver. Mieszka w Kolonii 

Koplany pod Białymstokiem. 

TYTUŁ: „Występujemy jako partia bez-porządku…” 

STRESZCZENIE: W jaki sposób możemy sabotować logikę spuścizny narodowej i 

wykorzystać badania artystyczne do odzyskania rewolucyjnych możliwości w przeszłości i 

teraźniejszości? Wystąpienie będzie refleksją nad inspirowaną historią białostockiego 

anarchizmu powstańczego wystawą pt. Na początku był czyn! (Galeria Arsenał, Białystok, 

kuratorzy: Katarzyna Różniak, Post Brothers). Dzięki wystawie oraz projektowi badawczemu 

pod tym samym tytułem udało się umieścić „peryferyjne” miasto w centrum globalnych ruchów 

robotniczych i ponownie wprowadzić wyparte dziedzictwo białostockiego buntu 

anarchistycznego do lokalnego kontekstu. Posługując się sztuką współczesną jaką łącznikiem 

między przeszłością a obecnymi zmaganiami, projekt miał na celu przyjrzenie się potencjałowi 

tej zmarginalizowanej i niejednoznacznej historii dla współczesnego życia politycznego, 

artystycznego i intelektualnego. W tym celu włączono logikę anarchizmu do zastosowanej 

metodologii pracy i badań. Czas i przestrzeń wystawy wykorzystano w celu zebrania różnych 

materiałów do zbiorowych ćwiczeń z zakresu badań, przekładu i reewaluacji. W ten sposób w 

miejsce autorytatywnej i niepodlegającej dyskusji wykładni stworzono zdecentralizowane 

„archiwum”. W czasie wystąpienia zostanie rozważona radykalność współczesnego 



storytellingu oraz możliwość przekierowania potencjału instytucji kulturalnych na rzecz pracy 

politycznej. Dodatkowym wątkiem będzie omówienie wyzwań stojącym przed cudzoziemcem 

chcącym podjąć pracę w Polsce oraz kwestii odpowiedzialności za tworzenie bezpiecznych, 

oferujących wsparcie przestrzeni uczenia się, solidarności i sprzeciwu. 

 

Dorota Walentynowicz (kolektyw pisze/mówi/robi) 

BIOGRAM: Dorota Walentynowicz jest artystką wizualną, kuratorką i pedagożką, absolwentką 

międzywydziałowych studiów ArtScience (KABK, Haga) oraz Wydziału Fotografii UAM. Jej 

artystyczne i teoretyczne zainteresowania skupiają się na fotografii rozumianej nie tylko jako 

środek tworzenia i dystrybucji obrazów, ale przede wszystkim jako forma badania i 

dekonstrukcji procesu widzenia i bycia widzianym. Znaczna część jej obecnej działalności 

związana jest z praktykami kolektywnymi, służącymi wypracowaniu horyzontalnych i 

heterarchicznych metod funkcjonowania w ramach istniejących modeli produkcji artystycznej. 

Walentynowicz jest członkinią kolektywu pisze/mówi/robi, łączącego badania dialogiczne, 

empiryczne i interpretacyjne w celu analizowania relacji między sztuką i jej lokalizacją, 

twórczością artystyczną i jej kontekstami, a także wytwarzaniem wiedzy i wytwarzaniem sztuki. 

Ostatnio członkinie kolektywu zaangażowały się w kuratorowanie warsztatów dotyczących 

metod i strategii badań artystycznych oraz przekładu artystycznych materiałów archiwalnych. 

TYTUŁ: Widok z marginesu 

STRESZCZENIE: W mojej prezentacji chciałabym omówić program „Laboratorium Research”, 

zorganizowany oddolnie przez kolektyw pisze/mówi/robi. Jest to kilkudniowy cykl spotkań i 

prezentacji poświęcony badaniu metodologii pracy artystycznej i sposobów ucieleśniania, 

reprezentacji i produkcji wiedzy. Projekt ma otwartą strukturę i pomyślany jest jako seria 

tymczasowych platform prezentacji, wymiany i komunikacji, które mają na celu wyróżnienie 

metod pracy twórczej oraz wyodrębnienie i nazwanie praktyk badawczych i powiązanie ich ze 

strategiami artystycznymi. Kontekstem dla tych działań jest postępująca – szybciej lub wolniej, 

w zależności od kraju – transformacja dotychczasowego modelu edukacji artystycznej, w której 

relacja mistrz–uczeń stopniowo ustępuje kształceniu opartemu na modelu seminaryjnym, w 

którym artyści mają status badaczy osadzonych w środowisku akademickim. Ta przemiana 

rodzi pytania o zmieniające się relacje w obszarze wytwarzania i transferu wiedzy, 

demokratyzację i decentralizację wiedzy, a także o kreatywne praktyki wiedzy jako 

przeciwwagę dla tradycji akademickich. 

 

  



Panel #3 Odpowiednie działania. Badania artystyczne a zdolność reagowania 

15:30–17:30 

Moderacja: prof. Jan Sowa, WZKW ASP  

 

Ten panel koncentruje się na możliwych strategiach, które badaczki i badacze mogą przyjąć, 

aby prowadzić odpowiedzialne i odpowiadające na rzeczywiste potrzeby społeczne badania 

artystyczne. Pytamy w nim o to, w jaki sposób praktykować badania artystyczne w kontekście 

neoliberalnej kultury audytu. Interesuje nas także problem dysfunkcji badań artystycznych oraz 

kwestia etyki relacji badaczka – badany (również w przypadku osób nie ludzkich). Panelistki i 

paneliści przedstawią różne artystyczne praktyki badawcze na podstawie których 

porozmawiamy o tym, w jaki sposób badania artystyczne mogą kształtować odpowiedzialność 

i zdolności reagowania na potrzeby społeczne. 

 

Panelistki / Paneliści:  

Alicja Rogalska (Polska/Wielka Brytania) 

BIOGRAM: Alicja Rogalska – urodzona w Polsce, mieszkająca w Londynie i Berlinie 

interdyscyplinarna artystka działająca na scenie międzynarodowej. W swojej twórczości skupia 

się na strukturach społecznych i politycznym podtekście codzienności. Zazwyczaj pracuje w 

określonym kontekście, tworząc sytuacje, performanse, filmy i instalacje we współpracy z 

innymi ludźmi w celu wypracowania emancypacyjnych pomysłów na przyszłość. Rogalska 

uzyskała tytuł magistra kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz magistra sztuk 

pięknych na Goldsmiths, University of London, gdzie obecnie przygotowuje doktorat na 

Wydziale Sztuki w ramach stypendium ufundowanego przez CHASE. Jej prace były ostatnio 

prezentowane m.in. w Kunsthalle Bratislava (2021), Kunsthalle Wien (2020–2021), OFF 

Biennale (Budapeszt, 2020–2021), Tabakalera (San Sebastian, 2020), VBKÖ (Wiedeń, 2019), 

Art Encounters Biennale (Timișoara, 2019), Tokyo Photographic Art Museum (2019), Biennale 

Warszawa (2019), Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Warszawa, 2019), Kyoto Art Center (2019) 

i Muzeum Sztuki (Łódź, 2019). Rogalska obecnie przebywa na rezydencji artystycznej na 

Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Essex (2019–2021) oraz jest stypendystką 

programu DAAD Artists-in-Berlin 2020. 

TYTUŁ: Imaginaria przyszłości: kolektywna spekulacja i radykalna wyobraźnia 

STRESZCZENIE: Żyjemy w czasach kryzysów – kryzysu klimatycznego, ekonomicznego, 

migracyjnego, kryzysu wartości i wielu innych. W kryzysie znajduje się również nasza zdolność 

do wyobrażenia sobie, jak zorganizować społeczeństwo i ułożyć nasze relacje ze światem 

przyrody bez popadania w skrajności oscylujące między utopią a (coraz częściej) dystopią. 

Biorąc za punkt wyjścia przykłady z mojej praktyki artystycznej (m.in. Wyśniona rewolucja, 

Pomnik ofiar kapitalizmu, NOVA), w wystąpieniu skupię się na metodach kolektywnej 

spekulacji i tworzeniu alternatywnych imaginariów politycznych, proponując jednocześnie 

przemyślenie badań artystycznych jako działania zbiorowego. Jak sztuka zaangażowana 

społecznie może ułatwić tworzenie pożądanej wizji przyszłości, wykorzystując radykalny 

potencjał wyobrażonego? W jaki sposób postkapitalistyczne pragnienia i wizje przyszłości 



mogą być kolektywnie wyrażane i opowiadane w sposób jednocześnie dyskursywny, wizualny 

i materialny? Wreszcie, jak prowadzić badania artystyczne w ramach struktur kolaboracyjnych 

i partycypacyjnych oraz jaka jest odpowiedzialność artysty przy tworzeniu takich ram? 

 

Irena Lagator (Czarnogóra) 

BIOGRAM: Irena Lagator Pejović (ur. 1976 w Jugosławii) jest artystką wizualną, 

reprezentantką Czarnogóry na 55. Biennale w Wenecji w 2013 r. (wystawa indywidualna pt. 

Image Think). Jej inne ważne wystawy indywidualne to Società a responsabilità limitata (Villa 

Pacchiani, Santa Croce, 2012) oraz The Society of Unlimited Responsibility (Salon Muzeum 

Sztuki Współczesnej, Belgrad, 2012). Uczestniczka wielu międzynarodowych wystaw 

zbiorowych, m.in. D'une Méditerranée, l'autre (FRAC, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marsylia, 

2017), Normalities (Austrian Cultural Forum, Nowy Jork, 2016), Fiery Greetings (Muzeum 

Historii Jugosławii, Belgrad / Lothringer13 – Städtische Kunsthalle München, 2015), The Sea 

Is My Land: Artisti dal Mediterraneo (MAXXI, Rzym / Triennale di Milano Design Museum, 

2013, 2014), Spring Exhibition (Kunsthal Charlottenborg, Kopenhaga, 2013) oraz Bez tytułu 

(Historia) (12. Międzynarodowe Biennale Sztuki Współczesnej w Stambule, 2011). Jej prace 

znajdują się w kolekcjach wielu instytucji publicznych, m.in. FRAC w Marsylii, Villa Pacchiani 

w Santa Croce, Piza, Muzeum Sztuki Współczesnej w Belgradzie, Muzeum Pieniądza w 

Belgradzie. 

www.irenalagator.net 

TYTUŁ: Społeczeństwo nieograniczonej odpowiedzialności 

STRESZCZENIE: Irena Lagator Pejović to artystka, która swoje badania i postmedialną 

twórczość skupiającą się na relacjach między kapitałem, praktykami politycznymi, przemianami 

społecznymi i sztuką poświęciła współczesnemu społeczeństwu i kulturze. W swojej pracy – 

koncentrującej się na niezauważalnych i paradoksalnych sytuacjach, pozornie nieistotnych 

językowych i systemowych konstrukcjach społecznych – porusza kwestię odpowiedzialności 

społecznej oraz jej widzialności i funkcjonowania w życiu codziennym. Lagator stara się 

stawiać krytyczny opór wobec rzeczywistości, w której żyjemy, odnosząc się do najbardziej 

palących pytań współczesności – o środowisko, niestabilność systemów politycznych i 

ekonomicznych, kruchość ludzkiej egzystencji. Poprzez analityczną i poetycką rekonstrukcję 

rzeczywistości stara się zbadać, jak sztuka może stać się ważnym działaniem społecznym w 

procesie kształtowania przyszłości. Zastanawia się nad indywidualną i społeczną 

odpowiedzialnością w kontekście problemów społecznych, m.in. braku empatii, ze 

szczególnym uwzględnieniem ekonomicznej fenomenologii społeczeństwa ograniczonej 

odpowiedzialności. Posługując się przykładami zrealizowanych przez siebie instalacji, które 

wzbudziły zainteresowanie publiczności powyższymi zagadnieniami, Lagator przedstawi 

procesy kształtowania teraźniejszości i ich wpływ na nasze zmysły, rozwijając i poddając 

krytyce postulat społeczeństwa nieograniczonej odpowiedzialności. 

  



Ágnes Eperjesi (Węgry) 

BIOGRAM: W 1989 r. Ágnes Eperjesi ukończyła nowo powstały, skupiający się na fotografii 

Wydział Komunikacji Wizualnej i Typografii Węgierskiej Akademii Sztuk Stosowanych 

(obecnie MOME). Jest również absolwentką studiów magisterskich w obszarze komunikacji 

wizualnej. W 2010 r. uzyskała tytuł doktora na Węgierskim Uniwersytecie Sztuk Pięknych i 

rozpoczęła pracę na tamtejszym Wydziale Intermediów, gdzie naucza od 10 lat. Równolegle 

wykłada na Uniwersytecie Metropolitalnym w Budapeszcie (METU). Eperjesi zaprezentowała 

swoją pierwszą wystawę indywidualną w 1989 r. i od tego czasu jej prace są regularnie 

pokazywane na Węgrzech i za granicą. Jej wystawa pt. You Should Feel Honored (2019) 

przyciągnęła zainteresowanie szerszej publiczności, kręgów artystycznych i międzynarodowej 

prasy, m.in. ARTMargins. Jej prezentacja na konferencji będzie poświęcona temu projektowi. 

TYTUŁ: Przedstawianie ciała innego człowieka – studium przypadku i dylematy 

STRESZCZENIE: Projekt You Should Feel Honored podejmuje temat wrażliwości kobiecego 

ciała – kwestię, w której tradycyjne przedstawianie kobiet w sztuce nie jest bez winy. Choć 

koncepcja opiera się na obiektywnych badaniach, powstałe prace operują mocnymi i łatwymi 

do odczytania gestami wizualnymi. W skład projektu wchodzi performans You Should Feel 

Honored (październik 2018, Węgierska Galeria Narodowa), wystawa pod tym samym tytułem 

(maj–czerwiec 2019, Klub Artystów Fészek) oraz książka. Trójdzielna struktura stanowi 

rozbudowane studium przypadku, stopniowo odsłaniające interdyscyplinarne tło sprawy i jej 

złożony kontekst. Punktem wyjścia jest konkurs Miss Węgier 1985, wygrany przez 16-letnią 

Csillę Molnar, oraz związane z nim anomalie, zwłaszcza dotyczące roli neoawangardowego 

artysty Gyuli Pauera. Jedną z oficjalnych nagród było wykonanie przez Pauera gipsowych 

odlewów nagich ciał zwyciężczyń, a następnie stworzenie na ich podstawie rzeźb. Był to istotny 

aspekt konkursu, jednego z najważniejszych wydarzeń medialnych epoki Kádára, które 

przybrało tragiczny obrót wraz z samobójstwem królowej piękności, wywołując trwające do dziś 

kontrowersje i dyskusje. W moim wystąpieniu krótko przedstawię sytuację i opiszę elementy 

projektu. Podzielę się przemyśleniami związanymi z przedstawianiem nienależącego do mnie 

ciała ludzkiego. Te dylematy, które od początku stanowią nieodłączną część projektu, najsilniej 

wybrzmiały podczas pracy nad książką, mającą ukazać się pod koniec tego roku. 

 

Magda Stanová (Czechy)  

BIOGRAM: Magda Stanová jest artystką i badaczką zajmującą się analizą procesów 

twórczych, postrzeganiem sztuki, teorią fotografii oraz urbanistyką i kartografią, szczególnie z 

punktu widzenia pieszego. W swojej opartej na badaniach twórczości posługuje się takimi 

formami jak esej wizualny czy wydarzenia o charakterze wykładowym. Jest autorką dwóch 

książek – Algorithms in Art (2016) oraz In the Shadow of Photography (2008) a także 

współautorką publikacji The Pedestrian’s Venice (2017). Ukończyła studia magisterskie w 

zakresie nowych gatunków w Instytucie Sztuki w San Francisco, gdzie studiowała jako 

stypendystka Fulbrighta; uzyskała tytuł doktora sztuk pięknych na Akademii Sztuk Pięknych 

w Pradze, gdzie obecnie wykłada na studiach doktoranckich. 



www.magdastanova.sk  

https://www.researchcatalogue.net/view/1223446/1223447  

 

TYTUŁ: Uciekając przed algorytmami w sztuce i na uniwersytecie  

STRESZCZENIE: Kategorie i kryteria tworzone są na podstawie tego, co już było i co uważa 

się za możliwe w przyszłości. Jednak każda wyobraźnia ma swoje granice, a narzucone 

kryteria mogą ograniczać to, co uchodzi za wykonalne. W odpowiedzi na ten problem w 1994 

r. wymyślono program studiów doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze, którego 

nazwę można przetłumaczyć jako „studia doktoranckie w zakresie uprzednio nieustalonym”. 

Pomysł polegał na tym, aby każda rozprawa prowadziła do powstania nowej dyscypliny. 

Program studiów stał się impulsem do działań, które nie mieściły się w tradycyjnej, opartej na 

medium strukturze wydziałów. Jednak wraz z rosnącą liczbą prac doktorskich zaczął rysować 

się kanon, a wraz z nim wkradł się mogący prowadzić do autocenzury strach przed 

odstępstwem. Pytanie „jak to może wyglądać” jest zastępowane przez „jak to powinno 

wyglądać”. W ten sposób badania artystyczne ulegają skostnieniu. 

W moim wystąpieniu skupię się na podobieństwach między algorytmami w sztuce i nauce. Na 

podstawie mojej książki pt. Algorytmy w sztuce pokażę, że nietrudno jest stworzyć coś, co 

będzie przypominało sztukę – wystarczy naśladować już istniejący gatunek lub styl. 

Wyzwaniem jest stworzenie czegoś umożliwiającego doświadczenie sztuki. Równie łatwo jest 

napisać tekst, który będzie brzmiał jak rozprawa naukowa… 

 

Karol Radziszewski (Polska) 

BIOGRAM: Karol Radziszewski (ur. 1980) jest artystą wizualnym, twórcą filmów, kuratorem, 

wydawcą, redaktorem naczelnym DIK Fagazine oraz założycielem Queer Archives Institute. 

W swojej twórczości łączy wątki autobiograficzne z nastrojami społecznymi, podkreślając 

możliwość alternatywnego odczytania historii. Prowadzone przez niego multidyscyplinarne 

badania z wykorzystaniem archiwaliów zawierają wiele odniesień do kultury, historii, religii, 

kwestii społecznych i genderowych. 

Jego prace były prezentowane m.in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Zachęcie Narodowej 

Galerii Sztuki, CSW Zamek Ujazdowski (Warszawa); Whitechapel Gallery (Londyn); 

Kunsthalle Wien (Wiedeń); New Museum (Nowy Jork); VideoBrasil (Sao Paulo); Muzeum TOP 

(Tokio); Kunsthaus Graz; Muzeum Sztuki (Łódź). Brał udział w kilku międzynarodowych 

biennale sztuki, m.in. Performa 13 w Nowym Jorku, 7. Biennale w Göteborgu, 4. Biennale w 

Pradze, 14. Triennale Bałtyckim. 

www.karolradziszewski.com 

TYTUŁ: Badania w ramach Queer Archives Institute 

about:blank
about:blank


STRESZCZENIE: W państwach postkomunistycznych, w których wiele wątków historycznych 

zostało zerwanych bądź nigdy nie miało szansy zaistnieć, podjęto próbę skonstruowania nowej 

tożsamości narodowej i stworzenia świeżych narracji. Historia najnowsza, w tym historia sztuki, 

jest obecnie w dużej mierze przedmiotem (re)konstrukcji i manipulacji. W mojej praktyce 

artystycznej interesują mnie zabiegi takie jak uzupełnianie, przepisywanie i rewidowanie 

historii sztuki z perspektywy queer. W prezentacji skupię się na tym, w jaki sposób sztuka 

oparta na materiałach archiwalnych może oddziaływać politycznie na wiele sfer (kulturowych, 

społecznych, seksualnych) w teraźniejszości i przyszłości. Jako przykład tej metodologii 

przedstawię rozwijany przeze mnie długoterminowy projekt Queer Archives Institute. Jest to 

nieformalna, tworzona przez artystów organizacja non-profit, zajmującą się badaniami, 

gromadzeniem, digitalizacją, prezentacją, wystawianiem, analizą i artystyczną interpretacją 

queerowych archiwów, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej. Od 

czasu powstania w 2015 r. QAI jest nastawiony na międzynarodową współpracę z artystami, 

aktywistami i badaczami akademickimi. W prezentacji omówię różne formy funkcjonowania 

QAI, od wystawy po tymczasowe biuro, publikację, performans czy wykład. Poruszę również 

kwestię relacji między badaczem a badanym, posługując się przykładami z mojej pracy 

dotyczącej historii mówionej.  

 

Zuzana Križalkovičová 

BIOGRAM: Zuzana Križalkovičová jest absolwentką malarstwa, filozofii i kulturoznawstwa; 

ukończyła z wyróżnieniem studia doktoranckie na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W 

swojej pracy artystycznej kieruje się impulsem antymetafizycznym. W związku z tym 

autonomia i materialność ciała ludzkiego – zarówno własnego, jak i cudzego – odgrywają 

istotną rolę jako punkty odniesienia w jej twórczości. Jej sztuka jest próbą zdefiniowania 

kondycji bytu poprzez tworzenie oddziaływań między ciałem artystycznym i ludzkim oraz 

między różnymi stanami materii, zwłaszcza w odniesieniu do koncepcji realizmu agencyjnego 

Karen Barad, w myśl której „człowiek jest częścią dynamicznej struktury ciało-świata”. Prawdą 

jest, że to, co widzimy, odwzajemnia nasze spojrzenie, jak również to, że w obserwowanym 

obiekcie widzimy cząstkę nas samych, choć nie jest on wyłącznie nami samymi. (Synne 

Genzmer) 

zuzana.krizalkovic.com 

TYTUŁ: Odpowiedzialność jako integralna relacja do stawania się świata 

STRESZCZENIE: Performatywność jest trafnym odzwierciedleniem współczesności. Dzieło 

sztuki wizualnej jest swoistą kapsułą czasu – wyraża okres, w którym powstało, świadczy o 

historii i odzwierciedla minione kwestie społeczne, polityczne i kulturowe. 

Współczesna twórczość artystyczna jest zazwyczaj postrzegana jako próba materialnego 

uchwycenia rzeczywistości, nawiązania z nią aktywnej relacji w celu nadania jej konkretnej 

formy. Artyści coraz częściej zmierzają w kierunku przedstawienia performatywnego, w którym 

kolaboratywne praktyki naukowe wiążą się z bezpośrednim, fizycznym zaangażowaniem w 

rzeczywistość. Posługują się przy tym otwartymi, przystępnymi formatami, pozbawionymi 



ograniczeń będących nieodłączną częścią tradycyjnych artystycznych środków wyrazu, takich 

jak malarstwo. 

Tworzywo należy rozumieć nie tylko jako zorientowany na działanie nośnik idei, informacji i 

znaczeń, ale także, opierając się na tradycji posthumanizmu i koncepcji realizmu agencyjnego 

Karen Barad, jako „intra-aktywne stawanie się” w ciągłym ruchu. Według Barad postrzeganie 

i znaczenie tworzywa podlega bezustannym zmianom, jest uzupełniane i redefiniowane przez 

szereg dyscyplin, od humanistyki po nauki przyrodnicze. Jako czynnik oparty na sytuacji 

(rzeczywistości) – dostrzegalny, aktywny i twórczy, postrzegany zmysłami ciał zarówno 

ludzkich, jak i nie-ludzkich – każde tworzywo, oprócz swojej immanentnej jakości sprawczej i 

twórczej, ma w sobie potencjał działania. Koncepcja myślenia materią oferuje możliwość 

interdyscyplinarnego podejścia do relacji między społeczeństwem a naturą i obrazowo opisuje 

aktywne procesy materializacji ucieleśnionej rzeczywistości. 

Powyższa perspektywa daje szansę dostrzeżenia powiązań pomiędzy zbieżnymi, 

postępującymi procesami, co zostanie zobrazowane na przykładzie projektu Northern Lights 

Performance (nagrodzonego przez Fińską Fundację Kulturalną i zaprezentowanego na 8. 

Międzynarodowym Biennale Sztuki w Pekinie w 2019 r.). 

Cel: nowe formy twórczej relacji ze światem, w której dyscypliny stają się pomostami do 

nowego sposobu rozumienia i uwolnienia nowego potencjał. 

 


