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3PRACOWNIA RELACJI WIZUALNYCH

Pracownia Relacji Wizualnych jest miejscem dyskusji o wideo 
i fotografii, jako o mediach artystycznej ekspresji.

Jest przestrzenią rozwoju myśli, gdzie dominuje przekonanie, że 
bycie twórcą współcześnie to nie tylko techniczne umiejętności, 
ale przede wszystkim sposób refleksji, będącej efektem analizy 
rzeczywistości i emocji towarzyszących temu postrzeganiu.

Prowadząc pracownię proponuję rozumienie twórczości, jako stanu 
umysłu, jako gotowości do dialogu, jako narzędzia rozbudzania 
świadomości i formy nawiązywania kontaktu z otaczającą rzeczy-
wistością poprzez powrót do studiowania otoczenia. Także jako 
sposób postrzegania i analizowania zaobserwowanych w niej reguł.

Forma wideo, jak i fotografia, przez swoją analityczność i koniecz-
ność unikania tautologii, grożącej w wypadku zbyt dosłownego 
odwzorowywania świata, czy zbyt czytelnego przekazu, ćwiczy 
wrażliwość postrzegania, emocjonalność odbioru i umysł w for-
mułowaniu refleksji.

Jest medium specyficznym; aby coś zostało zarejestrowane musi 
wcześniej zaistnieć przed obiektywem. Musimy przez pewien 
czas współistnieć z obiektem w przestrzeni rzeczywistej.

To właśnie ów mimetyzm sprawia, że są to doskonałe narzędzia do 
„stawiania pytań o świat”.

Pracy w tym kierunku i kształcenia takich właśnie umiejętności 
oczekuję od swoich studentów: analizy śladów, świadectw, świa-
domej obecności w rzeczywistości, którą zamieszkują. Indywidu-
alnego postrzegania i interpretacji tych przestrzeni. Akomodowania 
siebie do świata i świata do swoich emocji. Stałego otwarcia się 
na wszelkie bodźce i refleksje rodzące się w kontekście znanych 
i pozornie rozpoznanych obiektów i celów ich obecności oraz 
funkcji w naszym świecie.

Myślę, że stanowi to gwarancję dynamiki i dialogu, który w dzisiej-
szym świecie wizualnym jest jedyną drogą do indywidualności.

Tym razem prezentujemy działania podejmowane w obrębie Pracowni 
pod wspólnym tytułem Re – Tracking. Określenie to wyrasta-
jące z obszaru medium wideo, odnoszące się do mechanizmu 
nadąrzania systemu odczytu ścieżki magnetycznej na taśmie 
magnetowidowej, wydaje się mieć specjalne znaczenie. W kon-
tekście zrealizowanych prac zakłada dopasowanie systemu re-
lacjonowania rzeczywistości do system odbioru, czytnika, uoso-
bionego przez widza. W mojej ocenie przygotowany zestaw prac 
stanowi zatem formę dostrajania się do wspólnej formy komu-
nikacji i jako taki właśnie wydaje się szczególnie interesujący 
i aktualny.

prof. Prot Jarnuszkiewicz

[PL]
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The Visual Relations Studio is a place where video and photography 
are discussed as media of artistic expression.

It is a space for the development of thought, where the prevail-
ing conviction is that being a contemporary creator is not only 
a technical skill, but, above all, a way of reflection, which is the 
result of the analysis of reality and emotions accompanying this 
perception.

Being in charge of the studio, I suggest understanding creativity as 
a state of mind, as a readiness for dialogue, as a tool to awaken 
awareness and a form of establishing contact with the surround-
ing reality by a return to studying the environment. Also as a way 
of perceiving and analysing the rules observed in it.

Video and photography, through their analytical nature and the 
necessity to avoid tautology, which may appear in case of too 
literal reproduction of the world or too clear a message, exercise 
the sensitivity of perception, emotional perception and mind in 
the formulation of reflection.

It is a specific medium; in order for something to be recorded, it 
must exist in front of the lens beforehand. We have to coexist 
for some time with the object in the real space.

It is this mimesis that makes them the perfect tools for “asking 
questions about the world”.

I expect my students to work in this direction and to develop such 
skills: analysis of traces, testimonies, conscious presence in the 
reality in which they live. Individual perception and interpretation 
of these spaces. Accommodating oneself to the world and the 
world to one’s own emotions. Constant openness to all stimuli 
and reflections born in the context of known and seemingly 
recognized objects and the goals of their presence and function 
in our world.

I think it is a guarantee of dynamics and dialogue, which, in today’s 
visual world, is the only way to individuality.

This time we are presenting the activities undertaken within the Stu-
dio under the common title of Re – Tracking. This term stemming 
from the video medium space and referring to the mechanism of 
reading the magnetic path on a video tape seems to have a spe-
cial meaning. In the context of the realized works, it assumes the 
adjustment of the system of reporting reality to the system of 
reception and the reader, personified by the viewer. In my opinion, 
the prepared set of works is a way of adjusting to the common 
form of communication and as such it seems to be particularly 
interesting and up to date.

professor Prot Jarnuszkiewicz

[ENG]
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[PL]

Ur. w 1996 roku w Ostrołęce. Studentka na Wydziale Sztuki 
Mediów warszawskiej ASP. Uczestniczka wystaw m.in. w BWA 
Tarnów, Gdańskiej Galerii Miejskiej, Galerii Labirynt w Lublinie, 
Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego w Królikarni, Galerii Studio 
w Warszawie, Lethaby Gallery na Central Saint Martins, University 
of the Arts w Londynie.
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 
akademickim 2018/19.

BEZ TYTUŁU (I CAN DO THINGS), 
fotografia, 2019

Na zdjęciach są pokazane obiekty zrobione z korków od butelek 
po winie. W procesie rzeźbiarskim uczestniczyły dwa szczury – 
Kora i Zmora.

[ENG]

Born in Ostrołęka in 1996. Student at the Faculty of Media Art at 
the Academy of Fine Arts in Warsaw. Participant of exhibitions at 
BWA Tarnów, Gdańska Galeria Miejska, Galeria Labirynt in Lublin, 
Królikarnia and Galeria Studio in Warsaw, Lethaby
Gallery at Central Saint Martins, University of the Arts in London. 
Scholarship holder of the Ministry of Culture and National Heritage 
for 2018/2019.

UNTITLED (I CAN DO THINGS), 
fotografia, 2019

Photographs show objects made of corks from consumed wine.
Two rats, Kora and Zmora, participated in the sculpting process.

JULIA DOROBIŃSKA

Julia Dorobińska
@juudor
julia.dorobinska@wp.pl
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[PL]

Ur. w 1997 roku. Absolwentka Liceum Plastycznego im. Wojcie-
cha Gersona w Warszawie. Studentka Wydziału Sztuki Mediów 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się zwłaszcza 
fotografią i wideo. Interesuje się głównie ludźmi i ich relacjami 
oraz wynikającymi z tego schematami.

MATKA
wideo, 4’04”, 2019

Wideo to test mojej więzi z matką przeprowadzony podczas dłu-
gotrwałego pozowania do zdjęć, sprawdzającego szczerość na-
szych relacji i umiejętność utrzymania fotogenicznego uśmiechu.

Posiadanie rodziców to oczywistość. Nie każdy chce być rodzicem, 
ale czasami tak się zdarza. Próbuję sprawdzić, czy otrzymałam 
właściwą mamę. Nie chcę być podobna do taty, a odpowiedzi by-
wają różne.

Prawdziwa mama to mama numer trzy.

[ENG]

Born in 1997. Student of the Faculty of Media Art at the Academy
of Fine Arts in Warsaw. Graduate of Wojciech Gerson Fine Arts 
High School in Warsaw. Her main focus is photography and video 
whereas her main interests are people and their relations and 
various resulting patterns.

MOTHER
video, 4’04”, 2019

In this video I am testing the relation with my mother during 
a long-term photo session, checking the sincerity of our relation-
ship and the ability to maintain a photogenic smile. 

Having parents is a matter of course. Not everyone wants to become 
a parent, but it sometimes happens. I want to find out if I’d been 
given the right mum. I don’t want to be like my father, and the 
answers can vary.

The real mom is mom number three.

MARCELINA GORCZYŃSKA

Marcelina Gorczyńska
@marcynia
marcelinagorcz@gmail.com



12 RE_TRACKING 13MARCELINA GORCZYŃSKA



14 RE_TRACKING 15MARCELINA GORCZYŃSKA



16 RE_TRACKING 17ŁUKASZ HORBÓW

[PL]

Ur. w 1995 roku. Studiuje na ASP w Warszawie, gdzie obecnie 
prowadzi badania i pracuje nad projektem dotyczącym przemytu 
na granicy Polski i Ukrainy. Prezentował prace w Polsce i za granicą 
oraz w magazynach na całym świecie.

KONTROLA
wideo, loop, 2019

Użycie schematu przeszukania osobistego w tym projekcie ma 
zwrócić uwagę na pokrewieństwo sposobu działania kontrolera 
do schematu i analizy robota/komputera. Osoba przeszukiwana 
staje się tu obiektem, a kontroler analizuje jej ciało na podstawie 
anatomii człowieka, mechanicznie szukając błędów i zaburzeń, 
jednocześnie podporządkowując sobie przeszukiwanego. Kon-
trola powoduje lęk. Przeniesienie choreografii kontroli na ruchy 
poruszania skanerem 3D podkreśla podobieństwo przeszuku-
jącego do maszyny, jednocześnie nie pozbawiając go czynnika 
ludzkiego. Uchwycenie tej zależności i choreografii – przy użyciu 
nagrania ekranu wygenerowanego przez oko skanera – pokazuje 
relację kontrolera i kontrolowanego, choreografię i sposób dzia-
łania zbliżony do maszyny.

[ENG]

Born in 1995. He studies at the Academy of Fine Arts in Warsaw, 
where he is currently working on a project about smuggling on the 
Polish-Ukrainian border. His works have been presented in Poland 
and abroad as well as reproduced in magazines all over the world.

CONTROL
video, loop, 2019

The pattern of personal search that I used in this project is to draw 
attention to how the way the customs officer works is similar to 
the diagram and analysis of the robot/computer. The searched 
person becomes an object and the customs officer examines his 
or her body on the basis of human anatomy, mechanically search-
ing for errors and disorders while subjugating the searched person. 
The search causes fear. Transferring the choreography of the 
personal search, or control, to the movement of the 3D scanner 
emphasizes similarity of the customs officer, the controller, to the 
machine, without depriving him of the human factor. Capturing 
this dependence and choreography – using a recording of the 
screen generated by the scanner’s eye – shows the relationship 
between the controller and the controlled, choreographies and 
operations similar to those of a machine.

ŁUKASZ HORBÓW

Łukasz Horbów
@curved_walls
lhorbow@gmai.com
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artystycznej impresji i realistycznego dokumentu. Związana jest 
z tym powszechność reprodukcji wpisanej w najbardziej dziś 
popularne medium cyfrowe oraz unikatowości w przypadku kla-
sycznie rozumianego dzieła sztuki (forma pozytywu polaroido-
wego). Pokazywany na wystawie fragment zadania badawczego 
odwołuje się do jednej z serii zrealizowanych prac, czarno-białych 
zdjęć wskazujących na geometryzację przestrzeni.jących na geo-
metryzacje przestrzeni.

[PL]

Studia odbył na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej 
w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej 
im. Leona Schillera w Łodzi na kierunku realizacja obrazu filmo-
wego, telewizyjnego i fotografia, pod kierunkiem m.in. dr Ewy 
Braun, prof. Mieczysława Jahody, prof. Andrzeja Jaroszewicza, 
prof. Witolda Sobocińskiego i prof. Jerzego Wójcika. Profesor sztu-
ki. Dziekan Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie (od 2014)

Działa twórczo na dwóch polach. Pierwszym z nich jest fotografia 
artystyczna. Podczas doskonalenia umiejętności pedagogicznych 
równolegle rozwijał się jako aktywny twórca. Zrealizował liczne 
autorskie projekty fotograficzne, najważniejsze to Portret ro-
dzinny, Trwanie przestrzeni, Nieobecność, Hommage dla Piotra 
Łazarkiewicza czy Perfectly Happy People.

Zorganizował kilkadziesiąt wystaw w Polsce i za granicą. 
Najważniejsze indywidualne pokazy wśród nich to:

2008 Fotografie, Galeria Związku Artystów Fotografików w Wilnie,
2012 Unseen Memories, Galeria Fotografii B&B, Bielsko-Biała,
2013 Fotografie, Galeria Test, Warszawa,
2015 Traces, Patricia & Phillip Frost Art Museum, Miami.

Wybrane wystawy zbiorowe:
2012 The Third Room, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa oraz 

Kunsthalle, Düsseldorf,
2013 Artyści kręgu warszawskiej ASP, Städtische Galerie, Drezno, 
2014 Akomodacja, Nacyjanaĺny centr sučasnych mastactvaŭ Respu-

bliki Bielaruś (Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej Republiki 
Białorusi), Mińsk, 

2015 Pożegnanie Ojczyzny, Maison de l’UNESCO, Paryż.

Autor licznych publikacji, w tym dwóch monograficznych, Prze-
szłość oraz Teraźniejszość (2015).
Prace znajdują się w kilkudziesięciu kolekcjach prywatnych i mu-
zeach w kraju i za granicą.

Drugim torem jego rozwoju artystycznego jest reżyseria światła 
i projekcji wideo w spektaklach teatralnych. Od 2007 roku współ-
pracuje z Teatrem Rozmaitości, Teatrem Wielkim czy Teatrem Na-
rodowym w Warszawie, Teatrem Nowym w Poznaniu, Teatrem im. 
Juliusza Słowackiego w Krakowie. Przez dziesięć lat działalności 
na tym polu zrealizował prawie czterdzieści projektów reżyserii 
światła, pracował z reżyserami: Izabelą Cywińską, Grzegorzem 
Bralem, Zbigniewem Brzozą, Andrzejem Domalikiem, Natalią 
Korczakowską czy Bogusławem Lindą.

Prezentowane na wystawie fotografie powstały w ramach zadania 
badawczego realizowanego na Wydziale Sztuki Mediów warszaw-
skiej ASP, zatytułowanego Unikatowość obrazu analogowego 
w fotografii polaroidowej. Dotyczy on działań mających na celu 
poszerzanie pola analizy związanej z fotografią jako najbardziej 
współcześnie rozwijającym się sposobem relacjonowania rzeczy-
wistości, a także aspektów prezentowania fotografii oraz styku 

PROT JARNUSZKIEWICZ

Prot Jarnuszkiewicz
@jarnuszkiewicz
prot.jarnuszkiewicz@asp.waw.pl

Z serii For a moment I had 
everything, 2018/2019
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Other related topics are the universality of reproduction inscribed 
in the most popular digital medium today and the phenomena of 
uniqueness as a classically understood foundation of a work of 
art (the form of Polaroid positive). In the presented fragment of 
his research project he is referring to one of the series of realized 
works: black-and-white photographs indicating the geometriza-
tion of space.

PROT JARNUSZKIEWICZ

[ENG]

He graduated, from the Faculty of Cinematography and Tele-
vision Production, Leon Schiller National Higher School of Film, 
Television and Theatre in Lodz, where he studied Cinematography, 
Television Image Production and Photography. He studied under 
the supervision of, among others, Dr. Ewa Braun, Prof. Mieczysław 
Jahoda, Prof. Andrzej Jaroszewicz, Prof. Witold Sobociński and 
Prof. Jerzy Wójcik. 

Professor of Visual Art. Dean of the Faculty of Media Art of the 
Academy of Fine Arts in Warsaw. His art practice encompasses 
two fields: Art Photography and Lighting and Video Projections 
Design. Art Photography. While developing his teaching skills, he 
simultaneously pursued his creative goals as artist. He has created 
numerous original photographic projects, the most important of 
which are: Family Portrait, Duration of Space, Absence, Homage 
to Piotr Łazarkiewicz and Perfectly Happy People. 

He has organized several dozen exhibitions in Poland and abroad. 
The most important individual exhibitions among them are:

2008 Fotografie (Photographs), Gallery of the Lithuanian Union of 
Art Photography in Vilnius

2012 Unseen Memories, B&B Photography Gallery, Bielsko-Biała
2013 Fotografie (Photographs), Test Gallery, Warsaw
2015 Traces, Patricia & Phillip Frost Art Museum, Miami

and selected collective exhibitions:
2012 The Third Room, Museum of Modern Art, Warsaw, and Kuns-

thalle, Düsseldorf
2013 Artyści kręgu warszawskiej ASP (Artists from the circle of the 

Warsaw Academy of Fine Arts), Städtische Galerie Dresden
2014 Akomodacja (Accommodation), National Centre for Contem-

porary Art of the Republic of Belarus, Minsk
2015 Pożegnanie Ojczyzny (Farewell to Fatherland), Maison de l’UN-

ESCO, Paris

He is the author of numerous publications, including two mo-
nographs, entitled: Przeszłość (The Past) and Teraźniejszość 
(The Presence), 2015. His works are held in several dozen private 
collections and museums in Poland and internationally. Lighting 
and Video Projections Director in theatre productions. Since 
2007 he has been collaborating with some theatres, including 
Teatr Rozmaitości (Variety Theatre), Teatr Wielki (Grand Theater) 
or Teatr Narodowy (National Theater) in Warsaw, Teatr Nowy in 
Poznań and Juliusz Słowacki Theatre in Krakow. For ten years 
of his work in this field he has realized almost forty projects of 
Lighting Director, working with the following directors: Izabela 
Cywińska, Grzegorz Bral, Zbigniew Brzoza, Andrzej Domalik, Na-
talia Korczakowska and Bogusław Linda.

The photographs presented at the exhibition were created as part of 
a research project carried out at the Faculty of Media Art of the 
Warsaw Academy of Fine Arts. They were entitled The Uniqueness 
of Analogue Image in Polaroid Photography. He developed this 
topic because of h isefforts to broaden the field of analysis related 
to photography as the most modern way of reporting on reality 
and aspects of presenting photography and the intersection of 
areas on the border of artistic impression and realistic document. 

From series For a moment I had 
everything, 2018/2019
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[PL]

Ur. w 1998 roku. Absolwentka Liceum Filmowego przy Warszaw-
skiej Szkole Filmowej. Studentka wydziału Sztuki Mediów na ASP 
w Warszawie. Zajmuje się fotografią, realizacjami wideo i działa-
niami przestrzennymi.

REKONESANS/ROZPOZNANIE
wideo, 1’40”, 2019

Praca opowiada o odnajdywaniu się w swoim ciele w kontekście 
narzuconych form i schematów działania. Jest badaniem i roz-
poznaniem wzorców oraz próbą zmierzenia się z oczekiwaniami 
i archetypami dotyczącymi zarówno roli kobiety i mężczyzny 
w społeczeństwie, jak i w bardziej subiektywnym wymiarze figur 
rodzicielskich – matki i ojca.

OCZEKIWANIA SĄ ŹRÓDŁEM ROZCZAROWAŃ
wideo, 1’48”, 2019

Praca jest projekcją oczekiwania, swego rodzaju poczucia obowiąz-
ku, ale też potrzeby zderzonej z niewypowiedzianym poczuciem 
zawiedzenia i niespełnienia. Jest zestawieniem marzenia o lepszej 
rzeczywistości, zamkniętej w strefie świata niematerialnego, z nio-
sącym rozczarowania światem rzeczywistym. Obrazuje sytuację 
zawieszenia i braku realizacji, która w swojej prozaiczności staje 
się częścią porządku dnia codziennego.

[ENG]

Born in 1998. Graduate of Warsaw Film High School. Student of 
Faculty Media Art at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Her 
art practice includes photography, video art and spatial activities.

RECONNAISSANCE / RECOGNITION
video, 1’40”, 2019

The work tells the story of finding oneself in one’s body in the 
context of imposed forms and patterns of action. It is a study 
and recognition of patterns as well as an attempt to face the 
expectations and archetypes of both the role of women and 
men in society and in the more subjective dimension of parental 
figures – mother and father.

EXPECTATIONS ARE THE SOURCE OF DISCOUNTS
video, 1’48”, 2019

The work is a projection of expectation, a kind of a sense of duty, 
but also of need, confronted with an unspeakable sense of disap-
pointment and unfulfillment. It is a juxtaposition of the dream of 
a better reality, closed in the zone of the non-material world, with 
the disappointing actuality of the real world. It depicts a situation 
of suspension and lack of realization, which in its mundaneness 
becomes a part of everyday life.

LENA PIERGA

Lena Pierga
@lenapierga
lena@pierga.pl
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[PL]

Studentka Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie. Uczest-
niczka wystaw w Polsce i za granicą, m.in. w Galerii Monopol, 
Galerii Studio, Instytucie Fotografii Fort w Warszawie, Galerii 
Labirynt w Lublinie, Petach Tikva Museum of Art w Tetach Tikwa 
(Izrael), Galerii Bunkier w Czerniowcach (Ukraina), Bangkok Art 
and Culture Centre w Bangkoku (Tajlandia).

W mojej pracy obszarem badania jest przestrzeń, z którą obcuję. 
Towarzyszy mi pytanie, na ile mogę jej rzeczywiście doświadczyć 
i na ile fotografia przybliża lub oddala mnie od doznawania spo-
tykanego otoczenia. Jakie są moje możliwości względem krajo-
brazu? Czy możliwe jest oglądanie pozwalające uniknąć poczucia 
wyobcowania, bezradności, wtórnego spojrzenia? Moje działania 
dotyczą zawłaszczania krajobrazu i zetknięcie się z nim w jego 
przedmiotowej wersji. Poprzez fotografowanie pejzażu, aranżo-
wanie go i ponowne fotografowanie badam materię widzialnej 
przestrzeni. Analizuję możliwość wpływu i ingerencji w zastaną 
przestrzeń, ale też próbuję przedstawić mój subiektywny sposób 
jej doznawania.

[ENG]

Student of the Faculty Media Art at the Academy of Fine Arts in 
Warsaw. Participant of exhibitions in Poland and abroad, including 
Monopol Gallery, Studio Gallery, Fort Institute of Photography 
(Warsaw), Labyrinth Gallery (Lublin), Petach Tikva Museum of 
Art (Israel), Bunker Gallery (Chernivtsi, Ukraine), Bangkok Art 
and Culture Centre (Bangkok, Thailand).

In my work, I examine the space I interact with. The question in 
my head is: to what extent I can really experience it and to what 
extent photography brings me closer to or pulls me away from 
experiencing the environment I encounter. What is my potential 
when facing a scenery? Is it possible to watch without a sense 
of alienation, helplessness or the burden of presuppositions? My 
artwork concerns the appropriation of landscape and confronting 
it in its object version. By photographing the landscape, arrang-
ing it and photographing it again, I explore the matter of visible 
space. I analyse the possibility of influence and interference in 
the existing space, but also try to present my subjective way of 
experiencing it.

AGATA RUCIŃSKA

Agata Rucińska
@ag.rska
ag.rucinska@gmail.com
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[ENG] 

Born in 1998. Student of the Faculty Media Art at the Academy of 
Fine Arts in Warsaw. Graduate of the Warsaw Film High School at 
the Warsaw Film School. She works in the fields of video, sculp-
ture, performance and photography.

RECONNAISSANCE 
Photographic series comparing physiognomy of the artist’s face 
to parts of her parents’ faces. Works have been created in graphic 
design program by taking some elements of the faces from the 
parents’ portraits and fitting them into the artist’s face. They are 
akin to mathematical combination using eyes, noses and mouth. 
The artist’s head is unchangeable; it’s the frame for what is tak-
ing place in the face. Two main series are dedicated separately 
to the mother and father. They feature exchange of features. 
The third board shows the combinations that can be obtained 
by mixing the elements of the mother’s and father’s faces. The 
work is a study – an attempt to capture the essence of likeness. 
The resulting portraits, although unrealistic, seem very familiar. 
What determines the recognition of oneself?

[PL]

Ur. w 1998 roku. Absolwentka Liceum Filmowego przy Warsza-
wskiej Szkole Filmowej. Studentka na Wydziale Sztuki Mediów 
ASP w Warszawie. Działa w obszarze wideo, rzeźby, performansu 
i fotografii.

REKONESANS 
Ciągi fotograficzne zestawiające fizjonomię twarzy artystki z czę-
ściami twarzy jej rodziców. Prace zostały wykreowane w progra-
mie graficznym poprzez pobranie elementów twarzy z portretów 
rodziców i wpasowanie ich w twarz artystki. Mają charakter mate-
matycznej kombinacji z wykorzystaniem oczu, nosów i ust. Głowa 
artystki jest niezmienna – stanowi ramę działań zachodzących 
w twarzy. Dwa główne ciągi są poświęcone osobno matce i ojcu. 
Następuje w nich narastająca wymiana cech. Trzecia plansza 
przedstawia kombinacje możliwe do uzyskania przy mieszaniu 
elementów twarzy matki i ojca. Praca jest badaniem – próbą 
uchwycenia istoty podobieństwa. Powstałe portrety, mimo że 
nierealne, wydają się nad wyraz znajome. Co stanowi o rozpo-
znaniu samego siebie?

KLAUDIA SKUZA

Klaudia Skuza
@chfast
klauskuza@gmail.com
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[PL]

Ur. w 1994 roku. Uzyskał stopień BA z socjologii i medioznawstwa 
w Goldsmiths College w Londynie, gdzie po ukończeniu studiów 
pracował jako asystent fotografa. Obecnie studiuje na Wydzia-
le Mediów ASP w Warszawie. W swojej praktyce fotograficznej 
obserwuje ludzi, relacje oraz konstrukty społeczne. Interesuje go 
ludzka emocjonalność oraz jego punkty wspólne z otaczającym 
go światem.

MIMIKRA
fotografia, 2019

Mimikra oznacza takie zjawisko w przyrodzie, w którym zwierzęta 
upodabniają się do innych, bardziej zdolnych do obrony, poprzez 
przybieranie ich cech zachowawczych, kształtu, barwy lub innych 
właściwości. Przekładając to na kulturę współczesną – jest to 
zjawisko, w którym upodobniamy się do innych w celu lepszego 
dostosowania się do środowiska.

W projekcie każde zdjęcie jest trochę inną „mimikrą”. W jaki sposób 
ubiór może odstraszać, a jednocześnie budować powierzchowne 
uczucie „siły”? Jak rozumiemy dzisiejszy patriotyzm? Jakie są 
społeczne oczekiwania według ludzkiego ciała? Co rozumiemy 
przez sukces społeczny czy zawodowy?

[ENG]

Born in 1994. He obtained a BA in Sociology and Media Studies 
at Goldsmiths College in London, where he worked as a pho-
tographer’s assistant after graduation. Student at the Faculty of 
Media Art, Academy of Fine Arts in Warsaw. In his photographic 
practice, he observes people, relationships and social constructs. 
He is interested in human emotionality and his points of common 
with the world around him.

MIMIKRA
photopraphy, 2019

Mimicry is a natural phenomenon, whereby animals try to look like 
others that are more capable of defending themselves through 
acquiring their features, shapes, colours, the ways they act or 
other characteristics. Translating this into contemporary culture, 
it is a phenomenon of making ourselves look like others so that 
we can better fit in.

In this project, each photo displays a slightly different kind of “mim-
icry”. How can clothing be a deterrent and at the same time 
build a superficial feeling of “strength”? What do we mean by 
contemporary patriotism? What are the social expectations con-
cerning a human body? What do we mean by success, social or 
professional?

WOJTEK SZCZERBETKA

Wojtek Szczerbetka
@wojtek_szczerbetka
wojciech.szczerbetka@gmail.com
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[PL]

Studentka na Wydziale Sztuki Mediów warszawskiej ASP. Choreo-
grafka i performerka. W swoich pracach odnosi się do kontekstów 
kulturowo-społecznych. Prekursorka kultury Ballroom w Warsza-
wie. Performowała m.in w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, 
BWA Wrocław czy Calvert 22 Foundation w Londynie.

SMILE
wydruk, 15 x 10 cm, 2019

Smile jest próbą przywołania dziecięcego stanu pozbawione-
go poczucia wstydu czy nieśmiałości, które są efektem presji 
społecznej. Za pomocą ciała (mimika twarzy) badam granice 
swojej wytrzymałości oraz reakcję odbiorcy. Odnoszę się także 
do płciowości jako tworu kulturowego oraz problemu tożsamości 
i wizerunku w kontekście środków masowego przekazu.

ALL I CAN DREAM ABOUT IS A KISS
wideo, 4’38’, 2018

All I can dream about is a kiss jest dokumentacją działania perfor-
matywnego. Interesuję się ciałem jako przedmiotem autokreacji, 
medium kształtowanym społecznie, a także możliwością jego 
plastycznej deformacji. Poprzez poddanie się zabiegowi kosme-
tycznemu fizycznie tracę panowanie nad własnym ciałem oraz 
staję się zależna od innego. Jest to próba podporządkowania się 
kulturowej represji związanej z kanonem piękna, której skutkiem 
staje się utrata podmiotowości.

[ENG]

A student of the Faculty of Media Art at the Academy of Fine Arts 
in Warsaw. Choreographer and performer. In her works she refers 
to cultural and social contexts. Precursor of Ballroom culture 
in Warsaw. She has performed in such galleries as Ujazdowski 
Castle Centre for Contemporary Art, BWA Wrocław or Calvert 
22 Foundation in London.

SMILE
print, 15 x 10 cm, 2019

Smile is an attempt to evoke a childhood state, devoid of shame 
or shyness, which are the result of social pressure. Using my 
body (facial expression) I examine the viewer’s reaction, and the 
limits of my physical durability. I am also referring to sexuality 
as a cultural creation, and the problem of identity and image in 
mass media.

ALL I CAN DREAM ABOUT IS A KISS
video, 4’38’, 2018

All I can dream about is a kiss is a documentation of performative 
action. I am interested in the body as an object of self-creation, 
a socially-shaped medium, and the possibility of its visual defor-
mation. By undergoing cosmetic procedure, I physically lose control 
over my own body and become dependent on another one. It is 
an attempt to conform to cultural repression associated with the 
canon of beauty, which results in the loss of subjectivity.

BOŻENA WYDROWSKA

Bożena Wydrowska
@bozna
b.wydrowska@wp.pl
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[PL]
NACZYNIA 
fotografia, 2019

[ENG]
DISHES
photography, 2019

[PL]

Student na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie. Działania 
foto/wideo realizuje w Pracowni Relacji Wizualnych prof. dr. hab. Prota 
Jarnuszkiewicza. Mieszka i pracuje w Warszawie.

ZASIEDLANIE
4-kanałowa instalacja wideo, loop, 2018

Rzecz w tym, że dom to nie tylko fantazje na temat miejsca, 
do którego przynależymy, ale również odczucia, otoczka senty-
mentalna związana z miejscem. Kwestia domu, bycia w domu to 
kwestia tego, co czujemy lub czego odczuć nie jesteśmy w stanie 
wobec miejsca, które nazywamy domem. Dom to żywe doświad-
czenie lokalności, z jej smakami i zapachami. Lokalność kształtuje 
doznania zmysłowe, określa, co słyszymy, co odbieramy węchem, 
dotykiem, co odczuwamy i co pamiętamy.

[ENG]

Photographer, living and working in Warsaw. Student of the Fac-
ulty of Media Art at the Academy of Fine Arts in Warsaw. He 
practices photography and video art at in the Visual Relations 
Studio directed by Prof. Prot Jarnuszkiewicz.

SETTLEMENT
4-channel video-instalation, loop, 2018

The thing is, a house is not just made up of fantasies about the 
place where we belong, but of feelings and the sentimental sur-
roundings associated with the place. The issue of home, or being 
at home, is a matter of what we feel or what we are unable to feel 
towards the place we call home. Home is a vivid local experience, 
having its own flavours and smells. Locality shapes the sensory 
experience, determines what we hear, what we perceive with 
touch and smell, and what we feel as well as remember.

BARTEK ZALEWSKI

Bartek Zalewski
@bartekzalewski_
btzalewski@outlook.com
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