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Nothing Is Happening

Over time the purpose of photography has evolved. At its 
genesis, taking a photo was associated with the need to cap-
ture something insignifi cant but worth immortalizing. In this 
way photography and fi lm, because of their mimetic charac-
teristics, became almost synonymous with “bearing witness 
to something,” be it the presence of a person, a phenomenon, 
or relations between the photographed elements.

This transition from functional photography is captured in 
the exhibition “Nic się nie dzieje” (“Nothing Is Happening”), 
created by the students of the Studio of Narrative Photography. 
Through these selected works, the artists are inviting the 
viewer to see everyday life and objects in new contexts, of-
ten changing the narrative from accepted axioms to one that 
challenges reality. By exploring subjects such as body control, 
refl exes, and space, these artists have created two-dimensional 
images that act as a mechanism to unveil hidden tension, thus 
putting our certainties into question and inviting analysis and 
defi nition. These new dimensions of meaning thus provoke 
a change in how we think and defi ne art.

Defi ning new artistic realities is perhaps the main drive for 
creation in the fi eld of visual arts. Simply capturing the object 
is no longer the purpose for art and creation, but rather it is 
the manipulation of context and the acquired meaning which 
holds signifi cance. This view is born from concepts such as the 
avant-garde of the 20th century, when conceptual art gave rise 
to the contemporary view of creation, introducing the cult of 
ideas and communication. Technical precision surrendered to 
conceptual placement, showing a new context in which the 
work of art should be received.

Though we may be mistaken, we all seem to think we know 
the world and how it is perceived. Yet the times when pho-
tography and fi lm verify this understanding are long gone. We 
have reached a new time, when these mediums no longer sim-
ply document our world, but rather are instruments to re-in-
terpret our perception of reality and what we have already 
learnt. In viewing the exhibition one becomes part of an in-
triguing experiment asking the viewer to not only awake from 
a lethargic approach to reality, but also challenge the contem-
porary meaning of popular media entirely. 

Professor Prot Jarnuszkiewicz

Nic się nie dzieje

Żeby stworzyć obraz, żeby zrobić zdjęcie, trzeba mieć po-
wód. Tych powodów od zawsze dostarczał świat.

W fotografi i były nimi zwykle zdarzenia w otaczającej nas 
rzeczywistości, które autor uznawał za istotne i warte zacho-
wania na dłużej, niż pozwala na to percepcja i fi zjologia ludz-
kiego widzenia. Zrobienie zdjęcia wiązało się zatem z potrze-
bą uchwycenia czegoś powszechnie ocenianego jako ważne, 
w sposób przypisany do tego wydarzenia na zasadzie społecz-
nej konwencji. Tym samym fotografi a i fi lm ze względu na swo-
je cechy mimetyczne stały się niemalże synonimem „świadcze-
nia o czymś”. Dowodem na obecność osoby, zjawiska czy relacji 
miedzy sfotografowanymi elementami.

W obrębie wystawy „Nic się nie dzieje” studenci Pracowni 
Narracji Fotografi cznej, posługując się wymienionymi powy-
żej mediami, podejmują dyskusję z właściwościami obrazu 
rzeczywistości i sposobami na ich opowiedzenie. Analizują 
temat nie tyle samego obiektu, co kontekstu, w jakim zostaje 
przedstawiony. Głównym narzędziem staje się zatem zmiana 
w metodzie dobrania sposobu prowadzenia narracji względem 
podmiotu kreowanych obrazów.

Mimo iż prezentowane prace dotykają wielu obszarów 
naszej codzienności, wspólna pozostaje dla nich myśl, iż 
współcześnie rozumiana twórczość to umiejętność stawiania 
zdarzeń i obiektów w (nowym) kontekście. Twórcy, których 
prace zaprezentowane zostały na wystawie, za bezpośred-
ni temat przyjmują kontrolę ciała, odruchów czy przestrze-
ni. Dwuwymiarowy obraz funkcjonuje w tym wypadku jako 
mechanizm ujawniania niewidzialnych napięć. Podważa to, 
co już dawno przyjęliśmy za pewnik. Otwiera pole do analiz 
i wskazuje nowe wymiary znaczeń, prowokując dynamikę my-
śli. Zjawisko o tyle cenne, że w moim rozumieniu to właśnie 
dynamika jest głównym motorem twórczości w obrębie sztuk 
przedstawiających. Dynamika płynąca ze zmiany kontekstu. 
Przestrzenią sztuki i twórczości nie jest już sam obiekt, ale 
nadane mu znaczenie i nowy kontekst odbioru. Wielka awan-
garda XX wieku, zwłaszcza sztuka konceptualna, dała począ-
tek współczesnej myśli o twórczości. Wprowadziła kult idei i
 komunikacji. Precyzja techniczna ustąpiła miejsca precyzji 
usytuowania myślowego i nazywania. Wskazywania nowego 
kontekstu odbioru.

Wszystkim nam wydaje się, nawet jeśli się mylimy, że świat 
już poznaliśmy. Minęły czasy, gdy fotografi a (czy fi lm) była 
narzędziem poznania świata. Myślę, że jesteśmy w momen-
cie, gdy zarówno fotografi a, wideo, jak i sztuka w ogóle są na-
rzędziami do reinterpretacji tego, co postrzegamy, i tego, co 
nauczyliśmy się, często bezwiednie, opisywać tylko w jeden, 
pozornie słuszny sposób. Uczestnicząc w wystawie, stajemy 
się zatem częścią bardzo ciekawego doświadczenia, nie tylko 
wybijającego nas z letargu potocznego stosunku do rzeczywi-
stości, ale także stawiającego pytanie o współczesne znaczenie 
znanych nam mediów.

prof. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz
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Born 1994 in Łódź, Poland. Student of the fourth year of 
Multimedia Art at Academy of Fine Arts in Łódź and Media 
Art at  Academy of Fine Arts in Warsaw. Works mainly in fi elds 
of video and photography. Interested in the rules of how the 
world works.

Participant of the Młode Wilki Festival 2016 in Szczecin, 
34th Władysław Strzemiński Fine Arts Competition  and Lava 
Avant-garde Film Festival 2017.
magdalena.czyzewska@gmail.com
magdalenaczyzewska.tumblr.com

The theory
video, 2017

The absolute truth doesn’t exist. We are all witnes-
ses of diferrent versions of reality, which are happening 
simultaneously.

According to the theory, time fl ies unlike in different parts 
of the universe. What remains of our ability to recognize, when 
basics become unimaginable? 

Magdalena Czyżewska

Urodzona w 1994 roku w Łodzi. Obecnie studentka IV roku 
specjalności Multimedia na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 
oraz Sztuki Mediów na ASP w Warszawie. Głównie posługuje 
się video i fotografi ą. Jest zainteresowana zasadami działania 
wszechświata.

Uczestniczka festiwalu Młode Wilki 2016 w Szczecinie, 
XXXIV Konkursu im. Władysława Strzemińskiego Sztuki 
Piękne oraz Festiwalu Filmu Awangardowego Lava 2017.
magdalena.czyzewska@gmail.com
magdalenaczyzewska.tumblr.com

Teoria
video, 2017

Prawda absolutna nie istnieje. Wszyscy jesteśmy świadkami 
różnych wersji zdarzeń dziejących się jednocześnie.

Zgodnie z teorią czas płynie inaczej w różnych częściach 
wszechświata. Co pozostaje z naszej zdolności poznawania, 
kiedy podstawowe jednostki stają się niepojmowalne? 
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Born in 1993 in Warsaw. She studies New Media Arts at 
the Academy of Fine Arts in Warsaw and Psychology at the 
University of Warsaw. In 2016 she was on an exchange to the 
Royal Academy of Fine Arts in Antwerp.
zuzanna.glod@gmail.com

West

I take portraits of people who, due to various circumstan-
ces, decided to move West. Poles go to Germany, Belgium and 
Great Britain and the Ukrainians and Belarusians come to 
Poland. Depending on the place of origin, everyone has their 
own West.

I photograph people but also spaces in which they are li-
ving, they often refl ect in a symbolic way the situation of their 
inhabitants. Many people with whom I spoke, fi rst went abroad 
for a while, but gradually their stay extended and they ended 
up living there for years. West is a story about beeing in be-
tween two realities and the feeling of temporariness which 
comes with it.

Zuzanna Głód

Urodzona w 1993 roku w Warszawie. Studiuje na Wydziale 
Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i na 
Wydziale Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. W 2016 
roku w ramach programu Erasmus+ spędziła pół roku w Royal 
Academy of Fine Arts w Antwerpii. Zajmuje się fotografią 
i wideo.
zuzanna.glod@gmail.com

Zachód

Portretuje ludzi, którzy z różnych względów decydują się 
wyjechać na Zachód. Polacy wyjeżdżają do Niemiec, Beglii 
i Wielkiej Brytanii, z kolei Ukraińcy i Białorusini przyjeżdża-
ją do Polski. Zależnie od miejsca pochodzenia, każdy ma swój 
Zachód. 

Robię zdjęcia ludziom, ale także przestrzeniom, w których 
żyją, ponieważ często w symboliczny sposób ilustrują ich sytu-
ację. Wiele osób, które fotografowałam początkowo wyjechało 
na chwilę, ale stopniowo ich wyjazd się przedłużał i ostatecz-
nie zostały za granicą na lata. Zachód to opowieść o zawie-
szeniu między dwoma rzeczywistościami i przedłużającym się 
poczuciu tymczasowości, które jej towarzyszy. 
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Monika Karczmarczyk studies at the Faculty of Media 
Arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw. In her practi-
ce she uses video, site-specifi c, performance. In 2014 she re-
ceived her Bachelor’s degree at Professor Grzegorz Kowalski’s 
Audiovisual Space Studio. Finalist of the Młode Wilki com-
petition in 2014. Currently she is finishing the final year of 
the Master’s programme at Professor Mirosław Bałka’s Studio 
of Spatial Activities. She participated in the following exhi-
bitions: Deep water at Gdańsk Municipal Gallery, Deep water at Gdańsk Municipal Gallery, Deep water The waiting 
room at 48 Stunden Neukölln in Berlin, Wola Warm Up in Wola 
district Museum, Test/Exposure at WRO Media Art Biennale in 
Wrocław, Paradox at Centrum Kultury Zamek in Poznań and 
in Up Gallery in Berlin, Mimicry in Etnographic Museum in 
Warsaw and Students/Artists/Teachers. A process of exchange
in Rome.
tinakar44@gmail.com 
http://cargocollective.com/monikakarczmarczyk

The Potentiality of an Event 

The starting point for the project consists of FBI instruc-
tional films from the sixties, which instruct on how to use 
a firearm. The choreography of the body and gestures con-
trasts with the presented tool. Slow movement of the hands, 
which gently move around. 

Monika Karczmarczyk

Studentka Wydziału Sztuki Mediów, Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. W swoich działaniach wykorzystu-
je wideo, site-specific, performens. W 2013 roku obroniła 
dyplom licencjacki w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej 
prof. Grzegorza Kowalskiego. Finalistka konkursu Młode 
Wilki 2014. Obecnie pracuje nad dyplomem magisterskim 
w Pracowni Działań Przestrzennych prof. Mirosława Bałki. 
Brała udział w wystawach m.in. Głęboka woda w Gdańskiej 
Galerii Miejskiej, The waiting room w ramach festiwalu 48 
Stunden Neukölln w Berlinie, Wola Warm Up w Muzeum Woli, 
Test/Exposure na WRO Media Art Biennale we Wrocławiu, 
Paradox w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu oraz w Up 
Gallery w Berlinie, Mimikra w Muzeum Etnograficznym 
w Warszawie, Myths. Students/Artists/Teachers. A process of ex-
change w Rzymie.
tinakar44@gmail.com 
http://cargocollective.com/monikakarczmarczyk

Potencjalność zdarzenia

Punktem wyjścia do projektu są instruktażowe fi lmy FBI 
z lat sześćdziesiątych, dotyczące sposobu posługiwania się 
bronią palną. Choreografi a ciała oraz gestów kontrastuje z pre-
zentowanym narzędziem. Powolne ruchy dłoni, która delikat-
nie przesuwa się po korpusie broni, eksponując poszczególne 
punkty, mogą wskazywać potencjalność np. zagrożenia. 
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Winner of the silver Prix de la Photographie Paris. 
Publications in the Huffi ngton Post Arts and Culture, WIRED. 
According to the magazine F5 he is one of the 10 most inte- F5 he is one of the 10 most inte- F5
resting Polish photographers to follow. Bachelor’s degree at 
the Warsaw Film School. Currently a graduate of the Master’s 
degree programme at the Academy of Fine Arts in Warsaw. 
Exhibited his work in Poland (Warszawa, Gdańsk, Lublin, Łódź, 
Tarnów) and abroad (San Francisco). Loves to sleep. Addicted 
to images.
kamilk00@gmail.com 
instagram.com/kamilkotarba/
fb.com/kotarbakamil

OMG

OMG presents the images of gods of the fi rst world’s pro-
blems. The pantheon answers all the most important needs of 
modern man. OMG, these gods understand us so deeply! When 
we turn to them, they quickly respond to our problems. OMG 
Gods are close to real life – in which, as we know the new pro-
blems still appear. That’s why the pantheon is an open work 
and the new personalities can still reveal in it.

The pantheon contains:
OMG The god of the WIFI’s signal – helps in decisive mo-

ments when we need the Internet but the signal is weak. It 
has the collar supporting WIFI’s waves and an antenna that 
cumulates the signal.

OMG The god of the morning jogging – when we want to 
stay in bed, he gives as a motivation.

OMG The God of fight for eternal youth – cause nobody 
wants to be old, nobody wants to be a dinosaur.

OMG The god of veganism – helps to survive the meat-e-
aters’ jokes. The god unmistakably detects nearby vegetables.

OMG The god of the personal develpment – every day is 
fi ne to get out of your control zone. Take care of your develop-
ment, for the development of your capital.

Kamil Kotarba

Laureat srebrnej nagrody Prix de la Photographie Paris. 
Publikacje m.in. w „Huffington Post”, „Arts and Culture”, 
„WIRED”. Według magazynu „F5” jest jednym z 10 najciekaw-
szych polskich fotografów, których warto obserwować. Dyplom 
licencjacki w Warszawskiej Szkole Filmowej. Aktualnie dyplo-
mant studiów magisterskich ASP w Warszawie na Wydziale 
Sztuki Mediów. Swoje prace wystawiał w Polsce (Warszawa, 
Gdańsk, Lublin, Łódź, Tarnów) i za granicą (San Francisco). 
Miłośnik spania. Uzależniony od obrazów. Dużo fotografuje. 
I coś kręci.
kamilk00@gmail.com 
instagram.com/kamilkotarba/
fb.com/kotarbakamil

OMG

OMG przedstawia wizerunki bożków problemów pierwsze-
go świata. Ten panteon odpowiada na wszystkie najbardziej 
istotne potrzeby współczesnego człowieka. OMG, ci bogo-
wie tak bardzo nas rozumieją! Wystarczy się do nich zwrócić, 
a w mig odpowiedzą na nasze troski. Bogowie OMG są bliscy 
życiu. A w nim, wiadomo, ciągle pojawiają się nowe problemy. 
Dlatego ten zestaw jest dziełem otwartym i mogą objawiać się 
w nim kolejne osobistości.

Panteon tworzą:
OMG_Bożek dobrego zasięgu WIFI – pomaga w krytycz-

nych sytuacjach, gdy brakuje zasięgu, a internet jest tak bardzo 
potrzebny. Ma kołnierz wspomagający fale WIFI oraz antenę 
kumulującą sygnał.

OMG_Bożek porannego joggingu – gdy rano pragniemy tyl-
ko zostać w łóżku, bożek zapewnia nam motywację - poklask 
uznania.

OMG_Bożek walki o wieczną młodość – bo dziś tylko 
młodzi się liczą, nikt nie chce być stary, nikt nie chce być 
dinozaurem.

OMG_Bożek weganizmu – pomaga, gdy szyderstwa mięso-
żerców doprowadzają nas do łez i gdy jedyne, czego chcemy, to 
talerz pełen warzyw. Bożek bezbłędnie wykrywa znajdujące się 
w pobliżu jarzyny.

OMG_Bożek rozwoju osobistego – każdy dzień jest dobry, 
by wyjść ze swojej strefy komfortu. Zadbać o swój rozwój, 
o rozwój swojego kapitału.
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Marta Krześlak was born in 1994 in Wyszków. Student of  
Strzeminski Academy of Fine Arts in Lodz and Academy of 
Fine Arts in Warsaw. In her works Marta uses different me-
dia, such as video and photography, but she also works as 
a performer and vocal artist. She took part in many indivi-
dual and collective exhibitions e.g. Museum of Modern Art in 
Warsaw, Museum of Modern Art in Lodz, Oktogon der HfBK 
Dresden, Labirynt Gallery in Lublin, Academy of Fine Arts in 
Szczecin. Awarded in Młode Wilki 15 Competition, fi nalist of Młode Wilki 15 Competition, fi nalist of Młode Wilki 15
the Hestia Artistic Journey Award in 2017, fi nalist of (Nie)obec-
ność Competition in 2016, participant of Bennale WRO Media 
Art Draft Systems. In 2017 she was awarded Marshal of Lodz 
scholarship and Rector of the Academy of Fine Arts in Lodz 
scholarship for best students.
m.art.a@onet.pl
issuu.com/martakrzelak/docs/marta_krze__lak_portfolio_2017

Seven Days
2017, 30 screenshot photographs

I watched daily news at 7.30 p.m. on random seven days. 
The version with subtitles.  From there I selected single pictu-
res with words said while the pictures were displayed, which 
together created a much more powerful message then the 
sequence of mixed news every evening. 

Marta Krześlak

Marta Krześlak urodziła się 1994 roku w Wyszkowie. 
Studiuje w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. W swojej twórczości używa wie-
lu mediów począwszy od wideo i fotografii po performance 
i działania wokalne. Jej prace pokazy wane były wielo-
krotnie na wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. 
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum 
Sztuki w Łodzi, Oktogon der HfBK Dresden, Galerii Labirynt 
w Lublinie, Akademii Sztuki w Szczecinie. Została wyróżniona 
w konkursie Młode Wilki 15, fi nalistka 16 edycji Artystycznej 
Podróży Hestii, uczestniczka Biennale WRO Draft Systems, fi -
nalistka konkursu (Nie)obecność. W 2017 roku otrzymała sty-
pendium Marszałka Województwa Łódzkiego na Konkursie 
im. Władysława Strzemińskiego.
m.art.a@onet.pl
issuu.com/martakrzelak/docs/marta_krze__lak_portfolio_2017

Siedem dni
2017, 30 fotografi i print screen

Oglądałam codzienne wiadomości o 19.30 przez losowch 
siedem dni, wersję z napisami. Zatrzymałam obrazy, które 
w zestawieniu z wypowiadanymi w danym momencie słowa-
mi tworzą mocniejszy przekaz niż informacja w formie video. 
Wyszczególnione z ciągu obrazy uświadamiają bardziej.
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Media Art student at the Academy of Arts in Warsaw 
(Professor Prot Jarnuszkiewicz’s Studio of Narrative Photography 
and Professor Mieczysław Bałka’s Studio of Spatial Activities). 
Student of Cultural Studies at the University of Warsaw. 

Collaborated with Rozmaitości Theatre, Powszechny 
Theatre, Liberal Culture, Szum magazine, Fibak Gallery.

Her works were exhibited at BWA Jelenia Gora, Labirynt 
Gallery – video news, Lublin, One Pictures Gallery, Lublin, 
Otwock studio, Zoom festival - BWA Jelenia Gora, BWA Zielona 
Gora, Luna Cinema, Warsaw, Institute of Philosophy UW, 
Promocje Gallery, Jelenia Gora, Steinhouse, Bautzen.
a.jagodakwiatkowska@gmail.com

Mimicry

I fi nd things strongly marked with culture, which through 
their semantic meaning refl ect the weight imposed on them. 
Used and properly transformed (e.g. dried or sculptured plant) 
favour creating certain ideas and meanings in religion, cu-
stoms, tradition, magic, etc. Strong rooting in culture can be 
embedded in an imagined web. “We ought to understand in 
this case the sensible coappearance of subjective experiences 
and objective physical events in the manner which is exceeding 
the laws of casuality.”

Jagoda Kwiatkowska

Studentka sztuki mediów na Akademii Sztuk Pięknych 
w Pracowni Narracji Fotograficznej prof. dr hab. Prota 
Jarnuszkiewicza, Działań Przestrzennych prof. Mirosława Bałki, 
studentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. 

Współpracowała z takimi instytucjami, jak: Teatr Roz-
maitości, Teatr Powszechny, Kultura Liberalna, magazyn 
„Szum”, „Szum”, „Szum” Galeria Fibak. 

Jej prace były wystawiane w BWA Jelenia Góra, Galeria 
Labirynt – video news, Galeria Jednego Obrazu, Lublin, Otwock 
studio, Zoom festiwal – BWA Jelenia Góra, BWA Zielona Góra, 
kino Luna Warszawa, Instytut Filozofi i UW, Galeria Promocje 
Jelenia Gora, Steinhouse, Bautzen.
a.jagodakwiatkowska@gmail.com

Mimikra

Znajduję rzeczy silne nacechowane kulturowo, które po-
przez swoje semantyczne znaczenie odzwierciedlają nałożoną 
na nich ciężkość. Wykorzystane i odpowiednio przekształco-
ne (np. zasuszona lub wyrzeźbiona roślina) sprzyja stworzeniu 
określonych idei i znaczeń w religii, obyczajowości, tradycji, 
magii etc. Silne zakorzenienie w kulturze można osadzić na 
wyimaginowanej siatce. „Należy rozumieć w tym wypadku 
sensowne współpojawianie się subiektywnych przeżyć i obiek-
tywnych wydarzeń fi zycznych w sposób przekraczający prawa 
przyczynowości.”1

1. M. Rosen, Żeby znaleźć wyobrażenie rzeczy „niewyobrażalnych”, tłum. T. Mazurkiewicz i J. Prokopiuk, 
„Literatura na Świecie” 1983, nr 4, s. 51.

W pracy wykorzystano: Jarosław Molenda, Historia roślin jadalnych, Bellona, Warszawa, 2014.
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Graduate of American Studies Center at the University 
of Warsaw, student of Faculty of Media Arts at the Academy 
of Fine Arts in Warsaw. In the academic year 2014/2015 and 
2016/2017 she was awarded a scholarship for the best stu-
dents of the Academy and in 2016 she received a grant from 
the Capital City of Warsaw. She is a fi nalist of the 16th Hestia 
Artistic Journey competition. Her diploma project Disciplinary 
mechanisms has received the Chancellor’s fi rst award. 

She participated in numerous group shows, i.a. The world 
we are (Young Professionals, Zingst, 2017), Tarnów (BWA 
Tarnów, 2017), Deep water (GGM1, Gdańsk, 2017), S1_92537 
(Otwock Studio, Warsaw, 2017), Nieobecność (Labirynt Gallery, Nieobecność (Labirynt Gallery, Nieobecność
Lublin, 2016), Recognition (Ney Gallery&Prints, Warsaw, 
2016); as well as individual, i.a. Gentile creature (Mała Czarna 
Gallery, Łódź, 2015). In 2017 she prestented a video in Zachęta 
– National Gallery of Art in Warsaw. Her works were published 
i.a. in MONO quarterly, Woof Woof Arf Arf magazine, Woof Woof Arf Arf magazine, Woof Woof Arf Arf Wczasy 
magazine, Fresh From Poland website.Fresh From Poland website.Fresh From Poland
agmastal@gmail.com
agnieszkamastalerz.tumblr.com
instagram.com/agnieszkamastalerz
vimeo.com/agnieszkamastalerz 

Play down
digital photography, video; 2017
Courtesy of Wechta Stallion Station.

Direction of tension - a study. Observation of the relation-
ship between circular motion and its static central point, the 
changes of body vector in relation to a diagonal form.

Agnieszka Mastalerz

Absolwentka Kulturoznawstwa Stanów Zjednoczonych 
na Uniwersytecie Warszawskim, studentka Wydziału Sztuki 
Mediów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W la-
tach 2013/2014 i 2015/2016 otrzymała Stypendium Rektora 
ASP za wybitne osiągnięcia, w roku 2016 – Stypendium 
m.st. Warszawy. Finalistka 16. edycji Artystycznej Podróży 
Hestii. Za obroniony w czerwcu 2016 roku dyplom licencjacki 
Mechanizmy dyscyplinarne uzyskała wyróżnienie rektorskie. 

Wybrane wystawy, w których wzięła udział to: The world we 
are (Young Professionals, Zingst, 2017), Tarnów (BWA Tarnów, 
2017), Głęboka woda (GGM1, Gdańsk, 2017), S1_92537 (Otwock S1_92537 (Otwock S1_92537
Studio, Warszawa, 2016), Nieobecność (Galeria Labirynt, Lublin, Nieobecność (Galeria Labirynt, Lublin, Nieobecność
2016), Rozpoznanie (Ney Gallery&Prints, Warszawa, 2016), 
Po plenerze w PeGieeRze (Galeria Monopol, Warszawa, 2016). 
W 2017 uczestniczyła w pokazie fi lmów towarzyszącym wy-
stawie Jerzy Jarnuszkiewicz. Notatki z przestrzeni w warszaw-
skiej Zachęcie. Jej prace publikowane były przez m.in. magazyn 
MONO, magazyn Wczasy, portal Fresh From Poland, magazyn 
Woof Woof Arf Arf. 
agmastal@gmail.com
agnieszkamastalerz.tumblr.com
instagram.com/agnieszkamastalerz
vimeo.com/agnieszkamastalerz 

Play down
fotografi a cyfrowa, wideo; 2017
Materiał zrealizowany dzięki uprzejmości Stacji Ogierów Wechta.

Studium kierunku napięcia. Obserwacja zależności pomię-
dzy ruchem po okręgu a statycznym punktem centralnym, 
zmian wektora ciała wobec diagonalnej formy.
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Born in 1992 in Cracow. Currently living and studying in 
Warsaw. Faculty of Media Arts at the Academy of Fine Arts in 
Warsaw. Received a prize at Debuts 2015 contest, organised by Debuts 2015 contest, organised by Debuts 2015
Doc! Photo Magazine. Participant of exhibitions presented in 
Łódź, Warsaw, Wrocław, Gdańsk and Vilnius.
marta.pociecha2@gmail.com

Test

Your living war. You have to exceed yourself. To the point 
where nothing is familiar, to probe the boundary. How easily 
one may disappear, how many times one may fi ll the blanks. 
Can one measure the world only by the length of one’s hand? 
Muscles fi ght the skin, tongue – the saliva, eyes – the eyelids.

Marta Pociecha

Urodzona w 1992 roku w Krakowie. Obecnie mieszka 
i studiuje w Warszawie. Studentka studiów magisterskich na 
Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Laureatka konkursu Debuts 2015 organizowanego przez Debuts 2015 organizowanego przez Debuts 2015 Doc! 
Photo Magazine. Uczestniczka wystaw prezentowanych między 
innymi w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Wilnie.
marta.pociecha2@gmail.com

Próba

Twoja żywa wojna. Trzeba wyjść z samego siebie. Tak dale-
ko, żeby wszystko przestało być znajome, żeby sprawdzić gra-
nicę. Jak łatwo można zniknąć, ile razy można wypełnić braki. 
Czy świat inaczej można zmierzyć tylko długością własnej rę-
ki? Mięśnie walczą ze skórą, język ze śliną, oczy z powiekami. 
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Born 1991. Media Art Student at the Academy of Fine Art 
in Warsaw. Working with photography, video, painting and 
projections for theatre. Exhibited in Monopol Gallery, Studio 
Gallery, Salon Akademii, W-arte Open Art Space (Warsaw), A3 
Gallery (Moscow).
ag.rucinska@gmail.com

Zoom Project

My works are inspired by NASA satellite photos and also 
by photographs made from the sky of places dangered by di-
saster or areas that have been contaminated. Photos of these 
empty and abandoned grounds, which can be seen in Internet 
or media, ale often coupled with graphic signs (such us circle 
and arrow) or zoom effect applied on particular fragment of 
image. This suggests that picture contains the information, 
which can not be seen by the fi rst sight. I am interested in po-
wer of making creations by signifying, building meanings or 
prompting interpretations, using graphic marks. Im my wors 
I am asking what could be reveald if  the indicators were wrong 
or misleading. By manipulating the image, I create the docu-
ments of fi ctional occurances and I name them, insinuating 
the interpretations. The viewer should not recognize the places 
or situations, but he can have connotations of something what 
has happened or could have happened in reality. He can also 
make his own history about what has happened.

Agata Rucińska

Rocznik 1991, studentka I roku studiów magisterskich na 
Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie. Zajmuje się głów-
nie fotografi ą, wideo, malarstwem oraz projekcjami teatralny-
mi. Pokazywała swoje prace m.in. w Galerii Monopol, Galerii 
Studio, Salonie Akademii, W-arte Open Art Space (Warszawa), 
Galerii A3 (Moskwa).
ag.rucinska@gmail.com

Zoom projekt

Moje prace są inspirowane zdjęciami satelitarnymi ze 
zbiorów NASA, a także fotografiami z wysokości obrazują-
cymi tereny dotknięte lub zagrożone kataklizmami (przez to 
opustoszałymi i wymarłymi). W Internecie czy mediach takie 
zdjęcia często występują z komentarzem w postaci fi gur geo-
metrycznych i strzałek, stosuje się powiększanie konkretnego 
wycinka. Zainteresowała mnie kreacyjna rola tych zabiegów. 
Podpowiadają one, że obraz zawiera informację, która nie jest 
dostrzegalna na pierwszy rzut oka. Ów gest grafi czny może nie 
tylko wskazywać treści, ale, co dla mnie najciekawsze, kreować 
je, powoływać do życia. 

W moich pracach zadaję pytanie, co by było, gdyby te wska-
zówki okazały się zwodnicze lub niewiarygodne. Manipulując 
obrazem, tworzę dokumenty fi kcyjnych sytuacji i ich rozpo-
znań, sugeruję interpretacje. Widz nie powinien zidentyfi ko-
wać konkretnych miejsc czy wydarzeń, ale może mieć skojarze-
nia z czymś realnym lub prawdopodobnym. Może też stworzyć 
własną historię. 
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Born in 1983, Grzegorz Stefański graduated from the 
Faculty of Philosophy at the Jagiellonian University in Cracow, 
Poland and Photography at Art University in Poznań, Poland. 
In 2016 he graduated from Professor Mirosław Balka’s Studio 
of Spatial Activities at the Academy of Fine Arts in Warsaw. He 
lives and works in Warsaw and London. 

He creates cinematic and photographic projects as well as 
delegated performances. Protagonists of his works are introdu-
ced to space between private and public. In his works he deals 
with identity, relations and mimesis. He blurs the boundaries 
between documentary and fi ction. His visual aesthetic is sim-
ple and reductionistic. 

He made his debut in 2010 with a solo exhibition empty-
bottles at Goldex-Poldex Gallery in Cracow, Poland. Since then 
his works have been presented during Manifesta 11 in Zurich 
(2016), in MoMa PS1 in New York (2010), in The New Theatre in 
Warsaw (2016), in Pasti cio Cerere Foundation in Rome (20114), 
in, Bloomsbury Theatre, London, in Ethnographic Museum in 
Warsaw (2015) and during Wro Media Art Bienalle in Wrocław 
(2015). 
stefanskigrzegorz@gmail.com
grzegorzstefanski.com

Do–over
one-channel video installation with sound, dimensions variable.

Do-over is a review of few gestures detached from score for 
classical music pieces. Young conductor was asked to remind 
those music scores and play choose measures to the camera. 
Slackened moments of reminding those measures contrast 
with sudden bursts of conductor’s body turning into a medium 
of musical force majeure. The memory is an archive and the 
body becomes a vessel for decontextualized gestures that ap-
pear as abstract choreography of male’s ferocity.

Grzegorz Stefański

Urodzony w 1983 roku, absolwent fi lozofi i na Uniwersytecie 
Jagiellońskim oraz Wydziału Komunikacji Multimedialnej na 
Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (2013). W 2015 roku 
odbył rezydencję w Fundacji Apollonia w Strasburgu. W 2016 
roku zrealizował dyplom magisterski w Pracowni Działań 
Przestrzennych prof. Mirosława Bałki na Wydziale Sztuki 
Mediów ASP w Warszawie. Artystyczną edukację kontynu-
uje jako stypendysta Slade School of Art w Londynie. Mieszka 
i pracuje w Londynie oraz Warszawie. 

W swojej praktyce najczęściej korzyta z medium obrazu 
ruchomego, sytuując się na granicy wideo, fi lmu i dokamero-
wego, delegowanego performansu. Odbiorców oraz bohaterów 
swoich prac wprowadza w dwuznaczną przestrzeń kwestionu-
jąc przyjęte formy społeczne i sposoby widzenia. Eksploruje 
tematy tożsamości, relacji międzyludzkich i mimesis. Jego 
redukcjonistyczna estetyka często obnaża siły stojące za pro-
dukcją obrazów i stawia jednostkę w egzystencjalnej sytuacji 
samookreślenia. 

Debiutował w 2010 roku wystawą indywidualną emptybott-
les w Spółdzielni Goldex-Poldex w Krakowie. Od tamtego cza-
su prace prezentował m.in. podczas Manifesta 11 w Zurychu 
(2016), w MoMa PS1 w Nowym Jorku (2010), w Nowym Teatrze 
w Warszawie (2016), w Fundacji Pasti cio Cerere w Rzymie
(2014), Bloomsbury Theatre w Londynie, Bunkrze Sztuki 
w Krakowie (2014), podczas Wro Media Art Bienalle we 
Wrocławiu (2015). 
stefanskigrzegorz@gmail.com
grzegorzstefanski.com

Do–over
Jednokanałowa projekcja, dźwięk, 1 min. w pętli, wymiary różne, 
zależnie od przestrzeni.

Praca‚ Do-over to jednokanałowa projekcja video; przegląd 
kilku wyizolowanych z muzycznej partytury dyrygenckich ge-
stów. Młody dyrygent został poproszony o zagranie z pamięci 
kilku fragmentów z utworów muzyki klasycznej, które zostały 
wybrane ze względu na siłę cielesnej ekspresji, jakiej wyma-
gają. Chwile pracy pamięci, szukania, są czasem rozluźnienia, 
bezsilności i suspensu kontrastują z momentami energetycz-
nych zrywów w momentach przypomnienia sobie konkretnych 
gestów i wejścia w rolę medium. Pamięć pełni rolę archiwum, 
a brak znanego kontekstu i rozpoznawalnych punktów odnie-
sienia sprawia, ze gesty dyrygenta stają się abstrakcyjną cho-
reografi ą a jej ekspresja zaciekłości.
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A student of the Faculty of Media Art at the Academy of Fine 
Arts in Warsaw since 2013. She received part of her undergradu-
ate education at the University of Fine Arts in Berlin (Universität 
der Künste Berlin) at the Faculty of Visuelle Kommunikation. 
Her diploma work „Set”, which was presented during III Young 
Art Review Videonews received The Rector’s Award for the best 
Bachelor’s degree pieces at the Faculty of Media Arts. She re-
ceived the Rector’s of Academy of Fine Arts in Warsaw schol-
arship for outstanding achievements (2016/2017) as well as the 
President’s of Słupsk Scholarship for the Creators of Culture 
(2017). She is the fi nalist of Hestia’s Artistic Journey.

Her first individual photo/video exhibition took place at 
TURBO Gallery in Warsaw in 2014. She also participated in se-
veral group exhibitions, among others: Absence (ZNP, Warsaw, 
2014), Rundgang (UdK, Berlin, 2015), Rundgang (UdK, Berlin, 2015), Rundgang Recognition (Ney,Warsaw, 
2016), Reconnaissance (Backehause Art Complex, Miami, 2016), 
S1_92537 (Otwock Studio, Warsaw/Otwock, 2016), video show of 
the Faculty of Media Arts students ( Zachęta, Warsaw, 2017) and 
Deep water project which ended with an exhibition at Gdańska Deep water project which ended with an exhibition at Gdańska Deep water
Galeria Miejska. She is the founder and organizer of the resi-
dency for young artists Turnus Słupsk. In November 2016 she 
received four likes on Instagram from Jerry Saltz.
weronika.wysocka@outlook.com 
vimeo.com/user23401990
www.instagram.com/weronika.wysocka/

What we think when we talk about freedom

I have invited friends to talk about what is the meaning of 
freedom for them. Depending on the values, in which they be-
lieve, the word has a different meaning for each person. It is 
impossible to get to its universal meaning nor to its unequivocal 
essence. Despite the obvious variety of experiences of freedom, 
in my action I try to isolate the common parts of each state-
ment. By cutting out the words, leaving only the breath and the 
amplitude of the facial expression, I seek nonverbal interpre-
tation of freedom. By taking away the content of the speech, 
I abridge their individual character. With the total control over 
the material being, I build oppressive and restrictive situation 
for the interlocutor, I deprive him of the possibility of articula-
tion. Standing in the opposition to the object of conversation, 
“censoring” personal speech, I also wonder at the limits of my 
artistic interference. 

One-channel video is a sequence of vertical recordings. By 
arranging, ordering the parts, I value them formally, and I put 
myself in the position of the director. I choose the beginning 
and ending.

Ultimately, if the understanding of freedom is individual, 
the assumptions of my work allow only to show my interpreta-
tion of the freedom.

Weronika Wysocka

Od 2013 roku studentka Wydziału Sztuki Mediów Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2015r. studiowała także na 
Universität der Künste Berlin. Jej praca licencjacka pt. „Zbiór” 
zaprezentowana na III. Ogólnopolskim Przeglądzie Młodej 
Sztuki Wideo „Videonews” wyróżniona została Nagrodą 
Rektora dla najlepszych dyplomów na Wydziale Sztuki Mediów. 
Otrzymała stypendium Rektora warszawskiej ASP za wybit-
ne osiągnięcia naukowe (2016/2017), a także stypendium 
Prezydenta Miasta Słupska dla twórców kultury w roku 2017. 
Finalistka XVI Artystycznej Podróży Hestii.

W 2014 w warszawskiej galerii TURBO odbyła się jej pierw-
sza indywidualna wystawa skoncentrowana wokół medium 
fotografii i wideo. W ciągu kilku kolejnych lat brała udział 
w wielu projektach zbiorowych w Polsce i za granicą. Jej pra-
ce znalazły się m.in. na wystawach: Brak ( ZNP, Warszawa, 
2014), Rundgang (UdK, Berlin, 2015), Rozpozanie (Ney Gallery, 
Warszawa 2016), Rekonesans (Backehause Art Complex, Miami, 
2016). Wzięła udział 6 sezonie projektu Otwock Studio pt. 
„S1_92537”, w pokazie prac video studentów Wydziału Sztuki 
Mediów w galerii Zachęta oraz z projekcie pt. Głęboka Woda
sfi lnalizowanym wystawą w Gdańskiej Galerii Miejskiej. Jest 
organizatorką i pomysłodawczynią rezydencji artystycznej dla 
młodych twórców Turnus Słupsk. W listopadzie 2016 otrzymała 
cztery lajki na Instagramie od Jerrego Saltza.
weronika.wysocka@outlook.com 
vimeo.com/user23401990
www.instagram.com/weronika.wysocka/

O czym myślimy, kiedy mówimy o wolności

Zaprosiłam przyjaciół do rozmowy o tym, czym jest dla nich 
wolność. W zależności od wyznawanych wartości słowo to posia-
da dla każdego inne znaczenie i nie można przypisać mu uniwer-
salnego rozumienia, ani dotrzeć do jego jednoznacznej istoty. 
Mimo oczywistej różnorodności doświadczeń wolności w swoim
działaniu podejmuję próbę wyodrębnienia części wspólnej dla 
każdej wypowiedzi. Wycinając słowa i pozostawiając jedynie od-
dechy oraz oddającą amplitudę emocji ekspresję twarzy, poszu-
kuję niewerbalnej interpretacji wolności. Odbierając wypowie-
dziom treść, ograniczam ich indywidualny charakter. Poprzez 
całkowitą kontrolę nad przetwarzanym materiałem, buduję 
opresyjną i ograniczającą dla rozmówcy sytuację, pozbawiam 
go możliwości artykulacji. Stojąc w opozycji do przedmiotu roz-
mowy, „cenzurując” osobiste wypowiedzi, zastanawiam się rów-
nież nad granicami mojej ingerencji artystycznej.

Jednokanałowe wideo jest sekwencją następujących po so-
bie pionowych nagrań. Układając, porządkując kolejne części, 
wartościuję je pod względem formalnym, a całość zostaje prze-
ze mnie wyreżyserowana. Wybieram wstęp i zakończenie.

Ostatecznie, jeśli rozumienie wolności jest indywidualne, 
to założenia mojej pracy pozwalają jedynie na ukazanie mojej 
interpretacji tego pojęcia.
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