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Tworzenie kultury /
Patrzę w przyszłość z Opty-

mizmem

Joanna KiliszeK: Pawle, jest rok 2020, Galeria Salon Akademii. To jest 

czas pandemii, właściwie wszystko jest zamknięte, a tu nagle pojawia się 

pozytywny pomysł — projekt słynnej już kartki — o który chciałam Ciebie 

zapytać. A więc w czasie beznadziei można jednak dawać nadzieję i działać, 

mimo że wszystko jest zamknięte. Pamiętam zwłaszcza Twoją kartkę, która 

na mnie zrobiła wielkie wrażenie. 

Paweł nowaK: Projekt Pocztówka z domu pojawił się praktycznie na 

samym początku pandemii — jak to zwykle bywa — podczas rozmów 

z kolegami. Podzieliłem się z Jurkiem Porębskim i Arkiem Karapudą myślą, 

że należałoby coś zrobić. Spotykaliśmy się już wtedy na meecie. Zaczęliśmy 

zastanawiać się nad tytułem, nad koncepcją… Już wszyscy byli zamknięci. 

JK: Wręcz osamotnieni. W momencie totalnej izolacji. Wszyscy — zwłasz-

cza artyści — zostali zamknięci, właściwie bez niczego, bez możliwości 

wystawiania i kontaktu z publicznością. 

Pn: Bez możliwości jakiegokolwiek wyjścia na zewnątrz. Co ciekawe, 

żadne granty dla artystów jeszcze wtedy się nie pojawiły, nie było propa-

gandowego ministerialnego wsparcia. A my w tym czasie ruszyliśmy już 

z projektem Pocztówka z domu. Chodziło o to, żeby galeria funkcjonowała 

TWORZENIE KULTURY / PATRZĘ W PRZYSZŁOŚĆ 
Z OPTYMIZMEM

Z Pawłem Nowakiem 
rozmawia Joanna KiliszekTworzenie Kultury /

Patrzę w Przyszłość z Opty-
mizmem

Fot. Iga Chmielecka
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w internecie. Dzięki dobrej woli informatyków z ASP i przyjaciół Salonu 

Akademii wystartowaliśmy z naszą platformą. Myślałem głównie o tym, 

aby przekazać nadzieję, że czas pandemii będzie krótkotrwały… Pamię-

tam, jak kiedyś ze studentami pojechaliśmy nad morze i robiliśmy kartki 

z pozdrowieniami na sklejkach. To było coś podobnego. Daliśmy naszym 

uczestnikom projektu Pocztówka z domu całkowitą swobodę twórczą, pro-

siliśmy jedynie o przygotowanie awersu i rewersu. 

Jeśli chodzi o moje kartki, to były one związane z marzeniami. Moim 

marzeniem jest, aby zajmować się sztuką, robić to, co lubię, kocham!

Zamknęliśmy już nabór do tego projektu. Obecnie na stronie galerii 

znajduje się około 600 pocztówek z całego świata. Informacja o tym pro-

jekcie szybko się rozprzestrzeniała, pojawiły się artykuły w prasie między-

narodowej, doskonale zadziałała też poczta pantoflowa. Mam nadzieję, że 

w niedługiej przyszłości zrobimy wystawę w tak zwanym realu. Wydruku-

jemy te kartki i pokażemy je w Salonie. 

W tym roku Salon Akademii obchodzi 10-lecie, jest to czas pełen pod-

sumowań, ale też myślenia o przyszłości przy jednoczesnej zmianie władz 

uczelni. Jednym z najistotniejszych powodów powstania Salonu 10 lat 

temu była chęć zintegrowania środowiska — wewnętrznego z zewnętrz-

nym. Cały czas myślałem o tym, że Akademia to nie tylko mury uczelni. 

Akademia to ludzie oraz miejsce sztuki i designu. I myślę, że te pocztówki 

to też była taka rzecz…

JK: Podsumowując te ostatnie 10 lat, chciałabym cofnąć się do początku. 

Twoje obecne działanie, w 2020 roku, odwołuje się do bardzo pozytywnego 

komunikatu, który integruje środowisko wewnętrznie i zewnętrznie. Ukazuje 

Twój sposób funkcjonowania i działania w świecie artystycznym. A wra-

cając do początków — na swojej kartce piszesz: „Nie zapomnij, by marzyć”. 

Skąd wziąłeś wiarę, siłę i marzenia, żeby 10 lat temu utworzyć Galerię Salon 

Akademii? Co było tym początkiem w 2009 roku? 

Pn: Jak zwykle był to zbieg okoliczności, pomyślne zrządzenie losu. Zosta-

łem prorektorem do spraw artystycznych i naukowych. Zaproponował 

mi to prof. Ksawery Piwocki. Nie byłem wówczas przygotowany do takich 

działań administracyjnych, choć wcześniej prowadziłem galerię Aspekt 

i jakieś doświadczenie już miałem. Stwierdziłem wówczas, że Akademii 

jest potrzebna galeria, która będzie pokazywała sztukę i design z różnych 

perspektyw. I wtedy nastąpił kolejny zbieg okoliczności — po 10 latach dzia-

łalności wyprowadziła się z siedziby ASP w Pałacu Czapskich przy Krakow-

skim Przedmieściu księgarnia językowa i można było przejąć zajmowaną 

przez nią przestrzeń.

JK: Czy pamiętasz, jak ta księgarnia się nazywała?

Pn: Akademia. Na początku pojawiły się plany komercyjne. Ówczesny 

kanclerz chciał te pomieszczenia wynająć bankowi. Desperacko walczyłem. 

Pierwszą wystawę zrobiliśmy, przenosząc obrazy Mariana Czapli z Auli, aby 

zaanektować tę przestrzeń. Następnie zacząłem zastanawiać się, jaka ma być 

ta galeria. Przyszło mi do głowy, że powinna działać na zasadzie wymiany: 

eksport — import. To znaczy, że nie skupiamy się tylko na naszym środowi-

sku akademickim, ale pokazujemy różnych artystów liczących się na rynku 

Arkadiusz Karapuda, Home art, 2020; 
wystawa online Pocztówka z domu, 2020

Lisa Drost, Lisa 
Peters, Postcard 
from home, 2020;
wystawa online 
Pocztówka z domu, 
2020
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 Paweł Nowak,  

My dream, 2020

 Magdalena Cimier-
kiewicz, Osobno, 
a jednak razem, 2020

 Jerzy Porębski, 
Pocztówka z domu, 
2020

 Patryk Mikos, 
All dressed up and 
nowhere to go, 2020

Wystawa online Pocz-
tówka z domu, 2020
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sztuki w Polsce. Zależało mi, żeby wystawy były opracowane kuratorsko 

i miały profesjonalną oprawę. Chciałem, aby wszystkie ekspozycje były wyda-

rzeniami. I to się udało. Udało się również dlatego, że pełniłem określoną 

funkcję. W innym przypadku trudno byłoby to zrealizować. 

Jednym z pierwszych etapów był wybór nazwy dla nowego miejsca. 

Pojawiła się propozycja — Galeria Salon Akademii, nawiązanie do XIX-

-wiecznych salonów. Pomysł był przewrotny. Akademia Sztuk Pięknych 

ma swój salon, w którym pokazuje artystów związanych z Akademią, ale 

również tych, którzy po jej ukończeniu lub odejściu z niej nie mieli z nią 

nic wspólnego…

JK: Dla przykładu — kogo pokazywałeś?

Pn: Bardzo ciekawa historia wiąże się z Mirosławem Bałką. Szukałem kon-

taktu do Mirka. Wówczas w pierwszej Radzie Programowej galerii znalazła 

się prof. Iwona Szmelter, która pracowała razem z nim w Poznaniu. Oni 

się przyjaźnili, dobrze się znali. Iwona zaaranżowała nasze spotkanie. Nie 

pamiętam, przy której to było rozmowie, ale słowa Mirosława Bałki dobrze 

zapadły mi w pamięć: „Jak to miło, że ktoś po ponad 20 latach zaprasza 

mnie do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”. To było z jednej strony 

smutne, ale też pozytywne, że do takiego zaproszenia doszło! Potem się 

okazało, że zaproszenie było też na dłuższej, bo Mirek do tej pory pracuje 

w warszawskiej ASP.

JK: Najprawdopodobniej dzięki Twojemu projektowi! 

Pn: Wtedy też mieli wystawy Kasia Kozyra, Paweł Althamer z Arturem 

Żmijewskim z projektem Cześć Akademii, Robert Kuśmirowski z instalacją 

Träumgutstraße, przygotowaną specjalnie dla naszej galerii. Zapraszaliśmy 

kuratorów zewnętrznych do współpracy przy wystawach, między innymi 

Stacha Szabłowskiego. Krzysztof M. Bednarski przygotował dla nas projekt 

poświęcony pamięci Piotra Szuberta [Wystawa, której nie było. In memo-

riam Piotra Szuberta — Krzysztof M. Bednarski ]. To się wszystko natural-

nie potoczyło i Salon zaczął funkcjonować na mapie kulturalnych miejsc 

Warszawy. W tamtych czasach otwierały się prywatne galerie, w tej chwili 

bardzo znaczące, bardzo dobrze funkcjonowały Muzeum Sztuki Nowocze-

snej i Zachęta, znaczące ośrodki kultury. I właśnie wtedy my weszliśmy 

z naszym Salonem Akademii. Uważam to za olbrzymi sukces. Galeria stała 

Wystawa Czerwona 
poprzeczka, 2012
Fot. Agnieszka Alek-
siewicz

Wystawa Cześć Aka-
demii, 2013 
Fot. Rafał Żwirek 

Wernisaż wystawy 
Katarzyna Kozyra. War-
szawa — Tel Awiw — 
Nowy Jork, 2012 
Fot. Katarzyna Błesz-
nowska-Korniłowicz



T W O R Z E N I E  K U L T U R Y …Z  P A W Ł E M  N O W A K I E M  R O Z M A W I A … 1716

Wystawa Robert 
Kuśmirowski. Träumgutstraße, 
2014
Fot. Jakub Wróblewski
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się rozpoznawalna, głównie dlatego że byliśmy miejscem bardzo otwartym. 

W tym czasie prowadziliśmy wspólnie z MSN projekt Akademia Otwarta. 

Przez półtora roku organizowaliśmy spotkania, wykłady z udziałem arty-

stek i artystów oraz kuratorek i kuratorów dla studentek i studentów oraz 

absolwentek i absolwentów. 

Wówczas też okazało się, że Akademia ma bardzo duży potencjał, a Salon 

nie musi prezentować jedynie bieżących działań artystycznych. Mieliśmy 

też do pokazania nestorów — chociażby wystawę obrazów z lat 60. Stefana 

Gierowskiego czy twórczość Ryszarda Winiarskiego. Przygotowaliśmy eks-

pozycję wczesnych prac artystów związanych z Gruppą. 

Istotnym elementem, chyba najważniejszym, było pokazywanie dorobku 

środowiska warszawskiej Akademii. W różnej perspektywie — wystaw 

zbiorowych, problemowych czy indywidualnych. Także pokoleniowych 

jak cykliczna ekspozycja najmłodszego pokolenia nauczycielek i nauczy-

cieli akademickich zatytułowana Czym się zajmujesz?. W programie galerii 

znalazł się też design, a wystawa projektantki Teresy Kruszewskiej okazała 

się olbrzymim sukcesem medialnym. 

JK: Wręcz ponownym odkryciem wielkiej artystki. 

Pn: Dokładnie tak. Sztuka projektowa weszła na stałe do programu Salonu. 

Dzięki prof. Lechowi Majewskiemu pokazywaliśmy szereg wystaw plakatu. 

A w 2018 roku prezentowaliśmy główną wystawę 26. Międzynarodowego 

Biennale Plakatu. A dzięki prof. Jerzemu Porębskiemu zorganizowaliśmy 

ekspozycję Towarzystwa Projektowego. Była również duża wystawa Pro-

jektowanie wszędzie na 40-lecie Wydziału Wzornictwa. 

I jeszcze wystawy historyczne… Razem z Muzeum ASP i kuratorką 

Marylą Sitkowską zrobiliśmy olbrzymią wystawę poświęconą Władysła-

wowi Skoczylasowi. 

Oczywiście nie mogłem wszystkich pomieścić. Przy wyborze projektów 

do realizacji stawiałem zawsze na jakość, niezależnie od tego, czy realizo-

waliśmy wystawę z obszaru designu, sztuki czy działań performatywnych. 

Tę jakość można często ocenić dopiero po czasie. 

JK: Intryguje mnie, jak z małego miejsca galeria stała się dużym? Od ilu 

metrów kwadratowych zaczynałeś? Jaka była galeria na Traugutta? A jaka 

jest teraz — w Koneserze na warszawskiej Pradze? Jak wyglądał proces 

przemiany i rozwoju przestrzeni? 

Pn: Zaczęliśmy od trzech pomieszczeń, tych najmniejszych, położonych 

od ulicy Traugutta. W pierwszej sali była antresola i pod nią znajdowało się 

biuro. Dzięki pomocy Grażyny Wielickiej i zdobytemu wówczas grantowi 

z projektu Kreator innowacyjności udało nam się zatrudnić dwie osoby. Po 

urlopie macierzyńskim przyszła Iga Chmielecka, która do dzisiaj perfek-

cyjnie zarządza galerią. Wtedy też zaczęliśmy budować zespół. 

W tych trzech salach odbywały się bardzo ciekawe wystawy. Na początku 

2015 roku otrzymaliśmy dwa kolejne duże pomieszczenia po Wydziale Sce-

nografii, który przeniósł się na Wybrzeże Kościuszkowskie. Salon Akademii 

miał już powierzchnię do organizacji większych wystaw. 

JK: Dlaczego przenieśliście się w 2019 roku do Konesera i czy wracacie 

na Traugutta?

Pn: Do Konesera przenieśliśmy się z powodu generalnego remontu Pałacu 

przy Krakowskim Przedmieściu 5. Jeżeli byśmy się nie przenieśli i zamknęli 

galerię, to ciężko byłoby nam powrócić, stracilibyśmy ciągłość działalności. 

Wystawa Teresa 
Kruszewska. Architekt 
wnętrz. Twórczość, 
2012
Fot. Piotr Godlewski

Teresa Kruszewska, 
krzesła Pajacyk 
i Muszelka, 1956

Maciek Duchowski, 
Pierwszy, Drugi, Trzeci, 
Biały szum, 2015; 
wystawa Czym się 
zajmujesz?, 2015 
Fot. Jakub Sandecki
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W Centrum Praskim Koneser zorganizowaliśmy w 2018 roku wystawę Coming 

Out Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i zaczęliśmy 

nieformalne rozmowy o przeniesieniu Salonu Akademii. Koneser był w trak-

cie budowania swojego wizerunku jako nowego miejsca spotkań na mapie 

Warszawy. Pani Monika Piwońska z Liebrecht & wooD była nam bardzo 

przychylna i dzięki jej zaangażowaniu udało się pozyskać ponaddwustume-

trowe pomieszczenie. Chyba najfajniejsze, bo z dwoma witrynami i sporą 

powierzchnią na prostych ścianach. Dzięki tej współpracy zachowaliśmy 

ciągłość wystawienniczą. Dobrze się tam czujemy!

JK: Zostajecie? 

Pn: Zostajemy co najmniej do końca 2020 roku. Wracamy, gdy skończy 

się remont Pałacu Czapskich, bo w ramach unijnego grantu mamy zagwa-

rantowane przestrzenie ekspozycyjne, które przez kolejne pięć lat muszą 

funkcjonować jako galeria. 

Wracamy do trzech pomieszczeń, czwarte jest bowiem przejściowe 

i ma formę otwartą. De facto Galeria Salon Akademii będzie funkcjono-

wała w trzech salach kompletnie wyremontowanych, z nową podłogą, 

z nowoczesnym oświetleniem. Traktujemy nasz powrót jako nowe 

wyzwanie. 

JK: To bardzo ważne miejsce w centrum miasta. Dlatego chciałam Cie-

bie zapytać o proces doboru wystaw. Przy Salonie Akademii funkcjonuje 

Rada. Kiedy się ona pojawiła? Kto w tej Radzie jest, jak się ona zmienia? Jak 

wygląda proces tworzenia wystaw, programu galerii? 

Pn: Stwierdziłem już na początku, że potrzebuję ciała doradczego. Stwo-

rzyłem Radę Programową i przedstawiłem jej skład do zaopiniowania 

Rektorowi. Pierwsza Rada to: Grzegorz Kowalski, który bardzo aktywnie 

pracował w tej Radzie, Lech Majewski, Jarek Modzelewski również bardzo 

angażował się w działalność Rady, Jurek Porębski, Iwona Szmelter i Woj-

ciech Włodarczyk. Początkowo było dużo improwizacji, ale wypracowali-

śmy system naboru projektów wystawienniczych. Do dzisiaj obowiązuje 

zasada, że projekty, które wpływają do nas, mają być opracowane przez 

artystę lub kuratora. Takie projekty są opiniowane, omawiane, często 

prosimy o ich uzupełnienie, rozmawiamy też na posiedzeniach Rady, jaką 

wystawę dobrze byłoby zrobić, i wspólnie szukamy rozwiązania. Czasami 

Wystawa Władysław 
Skoczylas (1883—1934), 
2015
Fot. Jakub Wróblew-
ski 

Monika Brauntsch, 
Sonia Słaboń, Berga, 
2009, producent: 
Kafti Design; 
wystawa Zawód: pro-
jektant. Świadomość 
i działane, 2014
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pozostawiam sobie dwa, trzy wolne terminy na tak zwane szybkie reago-

wanie na rzeczywistość. 

JK: Z jakim wyprzedzeniem planowane są wystawy?

Pn: Niektóre są omawiane półtora roku, czasami rok. Nie chciałem się 

zobowiązywać do tworzenia programu na okres dłuższy niż dwa lata. Jak 

już wspomniałem, zostawiałem furtkę na robienie wystaw związanych 

z bieżącymi wydarzeniami w sztuce. Podam prosty przykład. Raz na jakiś 

czas spotykałem się z Robertem Maciejukiem. Dowiedziałem się od niego, 

że co czwartek w ramach grupy Pendzle grono zacnych artystów rozmawia 

o wystawach przy winku…

JK: Poza Robertem Maciejukiem to Tomasz Ciecierski, Ryszard Grzyb, 

Paweł Susid, Włodek Zakrzewski, historyk sztuki Waldemar Baraniewski 

i rzeźbiarz Krzysztof M. Bednarski.

Pn: Tak. Rozmawiałem z Robertem i powiedziałem: „To zróbmy w Salonie 

wystawę grupy Pendzle”. Robert niedługo potem zadzwonił i powiedział, że 

przedyskutowali to na spotkaniu. Robimy wystawę! To jest właśnie możli-

wość szybkiego reagowania. 

JK: Na aktualne kwestie, na nieoczekiwany i autentyczny rozwój artystycz-

nych wydarzeń i przyjaźni.

Pn: Otoż to. Tak samo było w przypadku wystawy Salon Parametryczny+, 

którą zorganizowaliśmy tuż przed pandemią. Do wystawy zgłosiło się 

ponad 120 uczestników z całej Akademii. Pretekstem do jej przygotowania 

była ewaluacja, kategoryzowanie uczelni i związane z tym zamieszanie. 

Wracam do tego szybkiego reagowania. Chciałem, żeby galeria funkcjo-

nowała w sposób żywy, nie było moim zamiarem robienie z Salonu muzeum, 

które przez lata planuje i organizuje ekspozycję…, choć i w takich projektach 

braliśmy udział. Chociażby wystawa o Pracowni / Galerii Dziekanka, którą 

przygotowywaliśmy ponad dwa lata. Jestem spontaniczny, ale głęboko 

analizuję projekty, a w efekcie udaje się z tych niezwykłych puzzli ułożyć 

te najbardziej różnorodne projekty.

Stałym elementem programu galerii są studentki i studenci. W tym roku 

przygotowaliśmy wystawę, do której to właśnie oni tworzyli pod kierownic-

twem Łukasza Rondudy zespół kuratorski Wydziału Zarządzania Kulturą 

Wizualną. Wcześniej do kuratorowania wystaw prac studentek i studentów 

ASP zaprosiliśmy Michała Suchorę oraz Magdę Lipską. 

JK: Pawle, zaczynamy mówić o studentkach 

i studentach. Chciałam Ciebie zapytać o nie-

zwykle ważną i wyjątkową w rzeczywistości 

polskiej, ale też europejskiej sytuację, którą 

stworzyłeś, a mianowicie o Coming Out. Kiedy 

powstała idea Coming Out? Proszę, abyś opo-

wiedział o niej. Dla studiujących i dla Akademii 

jest to właściwie największe święto i takiego 

pomysłu dotąd nie było. 

Pn: W momencie obejmowania stanowiska 

prorektora zacząłem się zastanawiać, czego 

brakowałoby mi w szkole, gdybym był obec-

nie studentem. Pamiętałem, że w Sopocie 

w latach 80. był taki słynny pokaz dyplomów. 

Uznałem, że powinnością szkoły jest prezen-

towanie ukształtowanych młodych artystek 

i artystów. Powróciłem do swoich studenckich 

marzeń dotyczących promocji dobrze zapo-

wiadających się młodych twórczyń i twór-

ców. Otrzymałem wsparcie od Pawła Nocu-

nia, który mocno zaangażował się w realizację 

pierwszej edycji Coming Out. Tak naprawdę 

to miało być jednorazowe wydarzenie. Potem 

okazało się, że jest bardzo potrzebne. Na 

wernisaż w Instytucie Weterynarii przy ulicy 

Grochowskiej na warszawskiej Pradze przy-

szło sześć tysięcy osób. 
JK: W skali Polski to jest wielka rzecz — właści-

wie zachętowski poziom publiczności.

Pn: Wystawa miała profesjonalną oprawę 

z katalogiem. Pomogło to, że byłem prorek-

torem i miałem możliwość podejmowania 

decyzji. Z roku na rok projekt stawał się coraz 

bardziej rozpoznawalny. Jest też faktycz-

nie wyjątkowym świętem uczelni. Obecnie 
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przygotowujemy 12. edycję i cały czas odczu-

wamy takie same emocje. 

JK: Dla przypomnienia, są to najlepsze prace 

dyplomowe ze wszystkich wydziałów Akade-

mii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wygrywa 

zawsze jedna osoba?

Pn: Nagród jest dużo. Co roku zapraszam nie-

zależne jury. Są to zazwyczaj artyści, kuratorzy, 

dyrektorzy instytucji kultury…

JK: Zwykle ludzie spoza Akademii, ale z pol-

skiego środowiska artystycznego. 

Pn: Tak, przeważnie spoza Akademii. Jury 

wybiera jedną, maksymalnie dwie prace. 

Nagrodą jest wystawa w Salonie Akademii 

przygotowywana rok po uzyskania dyplomu. 

Organizacja wystawy jest bardzo profesjo-

nalna. Artystka lub artysta otrzymuje wspar-

cie kuratora. Od paru lat wybieramy kurato-

rów z Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną. 

JK: A teraz pozwól na pytanie bardziej osobi-

ste. Poznaliśmy się podczas wystawy Twojego 

malarstwa w galerii Dziekanka. To był styczeń 

1990 roku, tak naprawdę Twój debiut. Pamiętam 

też obecność Twojego promotora, wybitnego 

malarza Jerzego Tchórzewskiego. Chciałam się 

spytać o obecnie niepopularną, ale ważną rolę 

autorytetu. Czy miałeś takie autorytety w Aka-

demii, a jeśli — kto to był?

Pn: Studiowałem w latach 1985—1990. Inne 

czasy. Wówczas artystów pedagogów w Aka-

demii było bardzo dużo. Plejada gwiazd — 

artystki i artyści rozpoznawalni w skali Polski 

— była na Wydziałach Malarstwa, Rzeźby, Gra-

fiki i innych. W tamtym czasie funkcjonowała 

zasada samokształcenia się, co oznaczało samodzielne dokonywanie wybo-

rów. Oczywiście chciało się pójść do pracowni znanych artystów. Na trze-

cim roku wybrałem Pracownię Malarstwa Jerzego Tchórzewskiego i Pra-

cownię Grafiki Warsztatowej Haliny Chrostowskiej. Imponowało mi, że 

mam do czynienia z autentycznymi twórcami. Można powiedzieć, że się 

zaprzyjaźniłem z profesorem. Jeździłem ze swoją narzeczoną do niego do 

domu, on czytał nam listy, opowiadał różne historie. Miałem nawet okazję 

poznać Tadeusza Kantora; zaniosłem mu list od Tchórzewskiego — bo oni 

się komunikowali ze sobą korespondencyjnie. 

Po zakończeniu studiów zorientowałem się, że prof. Tchórzewski nie jest 

dla mnie autorytetem w dziedzinie sztuki, większą wartość dla mnie miało 

to, że jest czynnym, uznanym artystą. Nie chciałem naśladować profesora, 

nieść za nim sztandaru. 

Na studiach malowałem farbami, Tchórzewski był bardzo subtelny 

w swoich korektach, nie kazał mi niczego zmieniać, rzucał niedopowie-

dzeniami. Moja praca polegała na tym, żeby robić po swojemu. Jednak 

było czuć wpływ mistrza. Po zakończeniu Akademii, po dyplomie z grafiki 

warsztatowej i aneksie z malarstwa, nigdy już nie zrobiłem grafiki warsz-

tatowej i zaprzeczyłem temu, co robiłem na studiach.

Odnalazłem swój język wypowiedzi artystycznej. Tchórzewski przy-

chodził na moje wystawy, których w tamtym czasie miałem wiele, i był 

niezadowolony, że poszedłem w to, co modne, ale według mnie nie było to 

prawdą. Wtedy modne było głównie dzikie malarstwo, pojawiała się sztuka 

krytyczna. Po jakimś czasie Tchórzewski pisał mi recenzję, mieliśmy już 

wówczas luźniejsze relacje. Stwierdził wtedy, że „każde pokolenie młodych 

artystów ma prawo do poszukiwania własnej sztuki adekwatnej do czasów, 

w których żyje”. Tymi słowami mi przyznał rację, nawiązał też do okresu, 

kiedy należał do Grupy Krakowskiej razem z Kantorem. 

JK: Jest jeszcze druga postać, która miała wpływ na Ciebie i na Twoją pracę 

pedagogiczną. Myślę o Ryszardzie Winiarskim.

Pn: Z prof. Winiarskim po jakimś czasie przeszliśmy na ty. Ja nie byłem 

ani ze stajni Winiarskiego, ani ze stajni Gierowskiego z Wydziału Malarstwa. 

Studentki i studenci z tych stajni mieli łatwiej, bo mogli liczyć na protekcję. 

Ale Winiarski w pewnym momencie zauważył moje wystawy. 

Identyfikacja wizualna wystawy Jak pokroić cytrynę?, 
2020; projekt: Oki Oki Studio
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Tu jeszcze jedna anegdota, bo oprócz Tchórzewskiego na mojej wystawie 

w Dziekance był Winiarski. Dał mi wtedy małą buteleczkę whisky Teacher’s 

i powiedział: „Paweł, to Twoja przyszłość”. Ja na to, że nigdy nie chcia-

łem zostać belfrem. Od tego czasu Winiarski zapraszał mnie do uczestni-

czenia w jego przedsięwzięciach i wyjazdach. Poznałem wtedy Ryszarda 

Ługowskiego, Włodzimierza Szymańskiego, Wiesława Łuczaja. Winiarski 

był człowiekiem instytucją, był też prorektorem, ale nawet kiedy nie pełnił 

już tej funkcji, to nadal zajmował się współpracą zagraniczną, wychodził 

ze swoją działalnością poza mury Akademii. Budował środowisko nasta-

wione na działanie także poza uczelnią i uważam, że dzisiaj jest również 

bardzo ważne, aby środowisko ASP wychodziło na zewnątrz, nie zamykało 

się w murach uczelni. Ryszard Winiarski był dla mnie przykładem osoby 

z poczuciem misji. 

JK: Misja była bardzo ważna w przypadku prof. Winiarskiego, ale też widać 

ją w Twojej działalności. W Salonie i w Twojej dydaktyce, Twojej aktywności 

w Akademii jako osoby udzielającej się publicznie poprzez różne funkcje. 

W Twojej postawie widać chęć dzielenia się z innymi ludźmi tym, co zdo-

byłeś, chęć współpracy. Winiarski był osobą, która miała wiele kontaktów 

międzynarodowych, nie trzymał ich dla siebie, wręcz przeciwnie — bogacił 

innych tymi kontaktami, wyjazdami, spotkaniami. Też o to chciałam się 

dowiedzieć. Widać bowiem, że chętnie nawiązujesz kontakty międzynaro-

dowe, przykładem jest nasza niemiecka współpraca. Czy tym pierwszym 

impulsem nie był właśnie Winiarski? Chciałam Ciebie zapytać, jak to wyko-

rzystałeś i w Salonie, i w pracy artystycznej i dydaktycznej.

Pn: Winiarski pokazał, że jest taka możliwość, pokazał, że można wyjechać 

jako artysta na Zachód i zrobić wystawę, można nawiązywać międzynaro-

dowe przyjaźnie artystyczne, można rozmawiać o planach i wizjach. Nie 

było to wtedy ani oczywiste, ani proste wyjechać i mieć warunki pracy jak 

artystki i artyści na Zachodzie. Ja zawsze mówię, że najpierw trzeba szu-

kać idei, a potem zastanawiać się nad finansowaniem i często to się udaje. 

Winiarski pokazał, że jest taka możliwość bez formalnych pocedur, tylko na 

zasadzie budowania przyjaźni, takiego koleżeństwa artystycznego. Rzadko 

się teraz coś takiego stosuje. 

Pamiętam, że Winiarski zachorował, kiedy byłem w Stuttgarcie na 

wyjeździe zorganizowanym przez niego. Potem na różnych wyjazdach 

ludzie do mnie podchodzili i pytali, jak się czuje Winiarski, prosili, żebym 

pozdrowił Ryszarda. To było imponujące, że jeden człowiek miał takie kon-

takty. 

Z tą współpracą to różnie się układa, trzeba być aktywnym. Ja sam 

długie lata funkcjonowałem jako artysta niezwiązany z Akademią, często 

wystawiałem w Berlinie i w Essen. Trzeba bardzo pilnować tych relacji, być 

otwartym i szczerym, jednak wiadomo, jak w życiu, czasami się coś urywa. 

Niekiedy dostawałem za moją naiwność, ale bywałem też mile zaskoczony. 

Trwa właśnie moja wystawa Stan napięcia w Elektrowni w Radomiu. Stefan 

Szydłowski napisał bardzo długi i poważny tekst do katalogu towarzyszą-

cego wystawie. Określił mnie jako artystę, który nie załapał się na wózek 

sztuki „dzikich”, nie załapał się na pociąg sztuki krytycznej. Musiałem sam, 

intuicyjnie ukształtować swoją drogę. To jest prawda. Mówi się, że arty-

ści szukają swojej tożsamości, grzebią w swoich traumach. Ja od lat 90. 

poszukiwałem własnej drogi artystycznej opartej na moim życiu w realnym 

świecie. To, co teraz jest oczywiste, te 20 czy 30 lat temu wcale takie nie było. 

Nauczyłem się tego podążania własną drogą od prof. Tchórzewskiego 

i prof. Winiarskiego.

Wrócę jeszcze do tworzenia galerii. Obecnie mamy znakomite miejsce, 

w pięknym, świeżo odnowionym budynku. 10 lat temu tego nie było, trzeba 

było wszystkich przekonywać, że galeria jest potrzebna. Poza tym… loka-

lizacja jest oczywiście istotna, ale chodzi o program oraz czynnik ludzki. 

Czyli tworzenie miejsca spotkań przyjaznego ludziom. Zawsze wierzyłem, 

że Akademia jest i powinna być ośrodkiem kulturotwórczym. 

Sama dobrze o tym wiesz, pracowałaś w Dziekance, a potem byłaś jedną 

z kuratorek wystawy Dziekanka artystyczna [Fenomen kultury niezależnej 

1972—1998 na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, 2017] w Salonie. Ja nie 

wymyśliłem jakiejś rewolucji…

JK: Pracownia / Galeria Dziekanka z dzisiejszej perspektywy to było dawno. 

Nigdy nie było całościowego podsumowania działalności tego miejsca ist-

niejącego od lat 70. do 90. Ty to zaproponowałeś, to był Twój pomysł. 

Myślę, że Galeria Salon Akademii jest jednocześnie intelektualnym dys-

kursem i spotkaniem środowisk. Daje artystkom i artystom możliwość 

rozwoju, ale też jest miejscem budowania nowej sztuki. Bardzo mało jest 

obecnie ciekawych miejsc wystawienniczych w Polsce. 
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Pn: W tak małym miejscu pomieścić tyle wszystkiego — to nawiązanie do 

pracy Lawrence’a Weinera i tytułu wystawy Bika Van der Pola. W Salonie 

mamy dużo mniejszą powierzchnią. Dla nas ważne jest też to, aby pokazy-

wać projekty, które są eksperymentem artystycznym. Dobrze, że zwróciłaś 

na to uwagę… Zależało mi, aby w Salonie mieć premiery na zasadzie pierw-

szego pokazu. Czasami artystki i artyści przygotowujący projekt dla Salonu 

potrafili zaryzykować. Przykładem jest chociażby wspomniana wystawa 

Mirka Bałki. Przecież była odmienna od tego, co on wtedy tworzył. Żmijew-

ski z Althamerem pokazywali u nas rzeźbę w formie akademickiej pracowni. 

Namawiałem artystki i artystów oraz kuratorki i kuratorów, aby wystawy 

w Salonie były wyjątkowe i wspierałem eksperymenty. 

JK: I do wyjścia ponad dotychczas określone ramy czy standardy.

Pn: Tak, dokładnie tak. Rozmawiałem z nestorkami i nestorami, klasykami 

i artystami starszego pokolenia, aby do swoich wystaw brali młodych kura-

torów. Chodziło o to, aby młodsze pokolenie oceniło ich dorobek.

JK: Albo odczytało na nowo.

Pn: Tak, ale pod kątem współczesności. Młodzi może są w stanie ułożyć 

wystawę w inny sposób, łatwy do odczytania przez najmłodsze pokolenie. 

Chodzi o odmienne spojrzenie na sztukę. Przyznaję, że bardzo rzadko ktoś 

ze starszych artystek i artystów decydował się na takie rozwiązanie. 

JK: Jakie najważniejsze projekty z perspektywy ostatnich 10 lat Salonu byś 

wymienił? Kilka, dosłownie kilka tylko charakterystycznych dla Salonu.

Pn: Tak naprawdę to wszystkie wystawy w Salonie były ważne, wszystko 

zależy od punktu widzenia. Każda ekspozycja była dla mnie istotnym wyda-

rzeniem. Warto podkreślić, że w Salonie pojawił się szeroko pojęty design, 

włącznie z modą — wystawa kuratorowana przez Janusza Noniewicza 

z udziałem studentek i studentów.

Na początku nie myślałem, żeby ten design wprowadzać. Więc jako 

pierwsze — że jest design. Kolejne — wartością Salonu są kuratorowane przez 

kuratorki i kuratorów z zewnątrz wystawy z udziałem artystek i artystów 

niezwiązanych z Akademią. Chociażby wystawa Roberta Kuśmirowskiego. 

To pokazuje, że Salon jest otwarty. A idąc dalej — że warszawska Akademia 

Sztuk Pięknych jest otwarta. I o to mi chodziło najbardziej. 

JK: Wróćmy do Twojej kartki — Nie zapomnij marzyć. Do not forget to dream. 

Jak przewidujesz przyszłość Salonu, jak widzisz funkcjonowanie Salonu 

przez kolejne 10 lat?

Pn: Robimy o tym wystawę. A właściwie całe przedsięwzięcie, w którym 

chcemy powrócić do tego, co było pokazywane w Salonie, i połączyć to 

z propozycją, wyborem kuratorek i kuratorów tego, co planujemy w per-

spektywie najbliższej dekady. Jeśli chodzi o moje plany i to, co będzie…, to 

Daniel Zieliński, Monokliker;
wystawa Symulatory — z kolekcji obms Daniela Zielińskiego, 2016

Fot. Daniel Zieliński
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niestety nie wiem. Działamy na bieżąco, oczywiście planujemy wystawy 

z wyprzedzeniem mniej więcej rocznym. Do każdej przygotowujemy się 

bardzo profesjonalnie, merytorycznie. Prowadzimy szereg rozmów doty-

czących przyszłych wystaw. 

Zawsze chciałem, aby galeria była miejscem adekwatnym do czasów, 

w których żyjemy, dlatego nigdy nie byłem w stanie określić konkretnego, 

zamkniętego programu Salonu. Spowodowałoby to sformalizowanie galerii. 

Prowadzenie jej traktowałem i traktuję jako proces artystyczny, który się 

składa z różnych aspektów, a często pozytywnych przypadków. Nie wiemy, 

co będzie za miesiąc, za pół roku, rok.

JK: Żyjemy obecnie w takich czasach, że nie znamy swojej przyszłości. 

Pokazała to nam też pandemia COVID-19.

Pn: Dlatego uważam, że należy korzystać z obecnych czasów. Trzeba być 

na bieżąco, czujnym i otwartym na to, co się wydarza… To jest podstawa 

funkcjonowania tego typu galerii.

JK: Czyli, podsumowując, pozostajesz, Pawle, w najlepszej tradycji war-

szawskiej Akademii Sztuk Pięknych i myślę tutaj o Formie Otwartej Oskara 

Hansena, a zarazem o abstrakcyjnej wolności artystek i artystów. Pozosta-

wiasz wolność artystów jako wolność Salonu Akademii. 

Pn: Tak. Jestem artystą. Ale mam też misję do spełnienia. Nie wiem, co 

się wydarzy za pół roku, za rok. Wiem natomiast, że trzeba być czujnym.

Był taki czas, że w Salonie nie było planu wystaw, ale wtedy wystar-

czyło jedno, drugie, trzecie spotkanie i powstawał łańcuszek wspaniałych 

projektów. Podstawą jest otwartość na bieżącą sytuację. Salon nie powi-

nien być muzeum, bo muzeum rządzi się innymi prawami. Galeria musi 

być miejscem żywym i nie do końca określonym. Salon Akademii nie jest 

komercyjną galerią i jesteśmy częścią takiego, a nie innego środowiska. Co 

też nie pozostaje bez znaczenia. 

Patrzę w przyszłość z optymizmem…

SKŁADAM SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

władzom ASP w Warszawie, a w szczególności Rektorom:

prof. Ksaweremu Piwockiemu,

prof. Adamowi Myjakowi,

prof. Błażejowi Ostoja Lniskiemu;

wszystkim artystkom i artystom prezentującym swoje prace w Salonie Aka-

demii, kuratorkom i kuratorom, projektantkom i projektantom, graficzkom 

i grafikom oraz obsłudze technicznej;

Radom Programowym galerii:

funkcjonującej w latach 2013—2016 w składzie: prof. Grzegorz Kowalski; 

prof. Lech Majewski; prof. Jarosław Modzelewski; prof. Jerzy Porębski; 

prof. Iwona Szmelter; dr hab. Wojciech Włodarczyk, prof. Uczelni;

powołanej na lata 2017—2019 w składzie: prof. Mirosław Bałka; dr Kata-

rzyna Kasia; dr hab. Rafał Kochański, prof. Uczelni; dr hab. Barbara Kowa-

lewska, prof. Uczelni; prof. Jarosław Modzelewski; dr hab. Rafał Rychter, 

prof. Uczelni; Agnieszka Szewczyk;

prof. Piotrowi Garlickiemu za projekt logo galerii;

całemu Działowi Współpracy Zewnętrznej.

Serdecznie dziękuję Idze Chmieleckiej oraz Kasi Urbańskiej.

Wernisaż wystawy 
Jan Kucz, Antoni 
Janusz Pastwa, 2017
Fot. Jakub Wróblew-
ski

Wystawa Moda to 
słowo na p, 2015
Fot. Kamila Szuba



Założony przez Pawła Nowaka i działający od 2009 roku Salon Akademii 

wyłamuje się z istniejących schematów instytucjonalnych. Nazwa galerii jest 

prowokacją. Wbrew pozorom nie ma w sobie koturnowości i charakteryzuje 

się otwartością, a nawet pewną egalitarnością. Również sztukę pokazywaną 

na Traugutta trudno określić mianem „salonowej”, a nawet „akademickiej” 

(może z nielicznymi wyjątkami). W czasie gdy wszyscy deklarują otwartość 

i nastawienie na debatę publiczną, Paweł Nowak ryzykuje i tworzy antysa-

lonowy Salon, forsuje ideę otwartej Akademii. 

Salon Akademii powstawał w swoistym czasie burzy i naporu, gdy 

sztuka współczesna w Polsce była przedmiotem zainteresowania nie tylko 

lokalnej krytyki i nielicznej publiczności. Wejście do głównego nurtu kul-

tury wiązało się z wykrystalizowaniem opisanego przez Pawła Leszkowi-

cza fenomenu Młodej Sztuki z Polski (Young Polish Art). Scena buzowała 

w pracowniach artystów, co przekładało się na program instytucji tak 

zasłużonych jak CSW Zamek Ujazdowski i Zachęta, ale też nabierającego 

impetu Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Na przełomie pierwszej i drugiej 

dekady nowego milenium, co warto odnotować, nawet Muzeum Narodowe 

w Warszawie wydawało się bastionem, który ulegnie fenomenalnej sztuce 

NADKURATOR.  
UWAGI O PROGRAMIE WYSTAW I ROLI KURATORÓW 
W SALONIE AKADEMII

Adam Mazur Nadkurator. Uwagi o progra
mie wystaw i roli kuratorów w Salonie 

Akademii

Nadkurator. Uwagi o progra
mie wystaw i roli kuratorów w Salonie 

Akademii

Anna Jochymek, lps, 
2015; wystawa Czym 
się zajmujesz?, 2015
Fot. Jakub Sandecki 

Spotkanie podsumo-
wujące 10 lat działal-
ności Galerii Salon 
Akademii, 2020
Fot. Adam Gut
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współczesnej. To tu dzielił i rządził Piotr Piotrowski, a później dyrektoro-

wała Agnieszka Morawińska i nikt jeszcze nie myślał o czekającej instytucję 

zapaści. Także poza Warszawą pejzaż wyglądał jakże odmiennie niż dziś. 

W 2010 otwarto z hukiem krakowski MOCAK, a program toruńskich Zna-

ków Czasu był jednym z najambitniejszych w regionie, a może i w Europie. 

Szykowały się instytucje we Wrocławiu (MWW), w Sopocie otwarto nową 

siedzibę PGS, w Poznaniu Grażyna Kulczyk rozwijała Art Stations, a w Gdań-

sku walka o Manifesta zakończyła się utworzeniem Alternativy, także zakre-

ślającej perspektywę powołania świetnego muzeum sztuki współczesnej. 

Jak kraj długi i szeroki powstawały kolekcje tworzone przez towarzystwa 

Zachęty wspierane programem Znaki czasu. To był czas ruchów miejskich, 

ruchów artystycznych (w tym Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej), 

liberalizmu i pełnego nadziei na lepszą przyszłość aktywizmu. 

W Warszawie Salon Akademii objawił się jako miejsce otwierające się 

na miasto i otwierające ASP na sztukę współczesną. O świadomym doborze 

partnerów pod kątem programowym świadczy także połączenie sił z festi-

walem Warszawa Singera i stała współpraca z Międzynarodowym Biennale 

Plakatu. Salon był również częścią przemian w systemie funkcjonowania 

stołecznych galerii, którego widocznym symptomem było utworzenie 

w 2010 roku Warsaw Gallery Weekend jako luźnego jeszcze wówczas zbioru 

ambitnych galerii, które pragnęły pokazywać to, co najlepsze w sztuce nie 

tylko na zagranicznych targach, lecz również w mieście, z którym czuły się 

związane. Kształtując formułę Salonu, Nowak był świadom tych wszystkich 

przemian i pragnął wpisać w ten nurt także uznawaną wówczas za relikt 

przeszłości i omijaną szerokim łukiem przez nowe pokolenie kuratorów 

i galerzystów Akademię. Otwarcie Salonu wypada rozpatrywać jako proces 

złożony, na który składały się także przemiany samej uczelni kierowanej 

przez rektora milenium, czyli Adama Myjaka. Program galeryjny, otwar-

cie na współczesność i zmiana wizerunku to jedno, a drugie to powstanie 

nowych struktur i wydziałów jak Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną czy 

Wydział Sztuki Mediów. Dla niniejszego opracowania istotne jest podkreśle-

nie, że plan zmian proponowany przez Pawła Nowaka zakładał koordynację 

działań Salonu z organizacją cyklicznej wystawy Coming Out połączonej 

z wyborem najlepszego dyplomu ASP w Warszawie czy też konkursem 

o Nagrodę Artystyczną Siemensa. Za wszystkie działania odpowiadał stwo-

rzony przez Nowaka zespół merytoryczny — Iga Chmielecka i Katarzyna 

Urbańska. Mistrzowskim posunięciem było włączenie do programu wystaw 

przygotowanych przez kuratorki Muzeum ASP, czyli Marylę Sitkowską, Jolę 

Golę i Agnieszkę Szewczyk. Zarówno składy jury Coming Out oraz relacje 

z zespołem kuratorskim i Radą Programową Salonu, jak i zapraszanie laure-

atów do przygotowania wystawy w Salonie pokazują jak bardzo te działania 

się przenikały i były skoordynowane. W tym sensie Salon Akademii nie jest 

wyspą ani wyizolowaną enklawą, jak miało to miejsce wielokrotnie w histo-

rii ASP, gdzie powstawały i znikały kolejne galerie studenckie i uczelniane. 

Z perspektywy czasu widać, że Paweł Nowak zainteresowany był stwo-

rzeniem networku, który umożliwiałby ruch między strukturami uczelni, 

wciągał zasłużoną profesurę na równi ze studentami w życie artystyczne 

stolicy i przyciągał do Akademii oddalony, a nie rzadko również obrażony 

na ASP kuratorski establishment, artystów outsiderów, grono prywatnych 

galerzystów i czujnych kolekcjonerów.

Pomimo personalnych połączeń i jednostkowych losów Salon Akade-

mii nie jest kontynuacją ani Dziekanki, ani Appendixu. Jak wielokrotnie 

zaznaczał to Paweł Nowak, nie interesowała go formuła galerii autorskiej 

Wystawa Rzecz 
o byciu doświadcza-
nym, 2019 
Fot. Remi Urant

Wernisaż wystawy 
Władysław Skoczylas 
(1883—1934), 2015
Fot. Jakub Wró-
blewski 

Wernisaż wystawy 
Możliwość rzeźby. 
Pracownia Jerzego 
Jarnuszkiewicza 
w warszawskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych, 
2017
Fot. Katarzyna 
Błesznowska-Korni-
łowicz 
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ani galerii komercyjnej, ani galerii stricte akademickiej. Z autorską formułą 

było mu nie po drodze, gdyż zakładała ona pracę z artystami bliskimi poko-

leniowo i programowo „autorowi”. Tymczasem ideą Salonu była otwartość 

na sztukę współczesną, utrzymywanie tempa pracy zgodnego z przemianami 

sceny artystycznej. Patrząc na program Salonu, wydaje się, że ten cel został 

osiągnięty i wiele z wystaw zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych to 

punkty trudne do pominięcia w podręcznikach sztuki najnowszej. Z kolei 

od galerii komercyjnej, nawet tak ambitnej jak działający niegdyś pod tym 

samym adresem Appendix Pawła Sosnowskiego, różniła go niechęć do sztuki 

ukończonej, zamienionej w towar dostępny dla kolekcjonerów. W Salo-

nie nacisk położony był na problematyzowanie kolejnych obszarów sztuki 

współczesnej, zderzenie działań artystów osiągających sukcesy — także 

na rynku sztuki — z działaniami akademików, podkreślenie wagi procesu 

artystycznego bardziej niż gry na przedstawienie finalnego produktu. Stąd 

legendarne montaże przeradzające się w dyskusje o sztuce, debaty w trak-

cie przygotowań do wystawy i po jej otwarciu. W tym kontekście w Salo-

nie powróciło coś z ducha Dziekanki. Trudno nie pamiętać o imprezach 

powernisażowych, koncertach i spotkaniach w prowadzonej przez Michała 

Grochowiaka Eufemii, zbierających akademicki establishment i studencką 

awangardę, czy o bardziej oficjalnych dorocznych spotkaniach w Salonie 

na swój sposób kończących artystyczny rok w stolicy. 

Od galerii akademickiej nastawionej na obsługiwanie kolejnych zgła-

szających propozycje programowe pracowników uczelni Nowak odciął się, 

organizując Radę Programową, a nade wszystko proponując współpracę 

zewnętrznym kuratorom. Nie chodziło o obsługiwanie zabiegających o nie-

zbędne w ministerialnej ewaluacji punkty za wystawy, lecz o autentyczną 

pracę ze sztuką, która jest ważna nie tylko z punktu widzenia kariery aka-

demickiej. Jeśli się zastanowić nad koncepcją pracy Pawła Nowaka i jego 

zespołu, to chyba najbliżej Salonowi jest do formatu Kunsthalle czy też cen-

trum sztuki, gdzie program jest dyskutowany, a za wystawy odpowiadają 

zaproszeni kuratorzy, z którymi o szczegółach dyskutuje kierujący miejscem. 

Taki model reprezentuje w Polsce szereg instytucji. W 2010 roku w Warszawie 

dominującym venue o takim nastawieniu było kierowane przez Wojciecha 

Krukowskiego CSW Zamek Ujazdowski. Spoza Warszawy wymienić można 

galerie kierowane przez artystów, podobnie jak przez Nowaka i Krukow-

skiego, czyli lubelski Labirynt Waldemara Tatarczuka czy poznański Arsenał 

Marka Wasilewskiego. Salon Akademii z pewnością w tym szeregu różni 

się bliskością warszawskiej ASP, ale też wskazać można cechy wspólne. To 

wszystko przykłady wybitnych dyrektorów instytucji, którzy wykorzystując 

swoją intuicję, wrażliwość i empatię, stworzyli miejsca niezwykłe i ważne 

na scenie artystycznej Polski pierwszych dwóch dekad XXI wieku. Osobną 

kwestią wymagającą podkreślenia jest poświęcenie własnej kariery przez 

kierujących galeriami artystów. Z wymienionego grona bodaj tylko Kru-

kowski nie oparł się pokusie włączenia własnej twórczości do programu 

instytucji (chodzi o przedstawienia kierowanej przezeń Akademii Ruchu). 

Również w Salonie Akademii przewinęło się mnóstwo artystów i postaw, 

wizji i wspaniałych dzieł. Nie było tylko ani kierującego galerią Nowaka, 

ani nawet jego bezpośrednich współpracowników i studentów. To godne 

podziwu i podkreślenia zwłaszcza w kontekście akademickim, gdzie regułą 

jest raczej promowanie siebie i swoich podopiecznych. To cena, jaką za 

sukces i renomę miejsca zapłacił Paweł Nowak. Historia sztuki artystom, 

którzy tak wiele poświęcają działalności instytucjonalnej, ma tylko i aż do 

Wystawa laureatów 
konkursu o Nagrodę 
Artystyczną Siemensa 
2018
Fot. Adam Gut

Brama Dziekanki
Fot. Tomasz Sikorski
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zaoferowania pamięć o miejscu traktowanym jako ich własne, osobliwe 

dzieło sztuki. W tym kontekście Salon Akademii to arcyciekawy Gesamt-

kunstwerk, miejsce niezapomniane, pełne paradoksów, kontrastów, świetnej 

sztuki i błyskotliwych sytuacji. Najważniejsze, że spełniło pokładane w nim 

nadzieje. Dowodem, że powiodło się otwarcie Salonu na świat zewnętrzny, na 

zawodowców, ale też na zwykłą publiczność, są tłumy na wernisażach i fre-

kwencja na poszczególnych wystawach. O ugruntowaniu instytucji świadczy 

lista kuratorów i artystów, których udało się pozyskać Nowakowi. O miejscu 

w historii sztuki zaświadczają z kolei katalogi, relacje medialne i recenzje. 

Kuratorzy zwęszą fałsz z daleka, więc nie zaryzykują udziału w czymś, 

co mogłoby kosztować ich karierę. Paweł Nowak postawił właśnie na 

kuratorów, których podejść najtrudniej, i wygrał w tej grze, której stawką 

są świetne wystawy tematyczne i dyskusja o tym, co dla współczesnej 

sztuki jest najważniejsze. Wiara Nowaka w kuratorów i ich sprawczą moc 

wydaje się dziś niezwykła również z tego względu, że sam nie zajmował się 

pracą kuratorską i nie funkcjonował w tym zamkniętym obiegu. Zaufanie 

i nadzieje pokładane w kuratorach są też znakiem czasu. Być może szczy-

towy moment w zawodzie kuratora w świecie sztuki przypada właśnie na 

przełom pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. Jako organizatorzy wystaw 

w Salonie Akademii kuratorzy dostali zadanie wyjątkowe: połączyć to, co 

najbardziej aktualne, wręcz modne, z tym, co akademickie, a więc pocho-

dzące z ustalonego, hierarchicznego i sformalizowanego porządku. To 

zderzenie miało swoją dynamikę i niektóre współprace kuratorskie — jak 

choćby ze Stachem Szabłowskim — przekształciły się w regularną obecność, 

inne były spektakularne i efemeryczne jak na przykład z kuratorami zwią-

zanymi z warszawskimi instytucjami i galeriami w wakacje systematycznie 

przygotowującymi wystawy dyplomowe studentów ASP (m.in. Magdą Lip-

ską, Łukaszem Rondudą, Michałem Suchorą). Program kuratorski Salonu 

Akademii zakładał współpracę z przygotowującymi propozycje wystaw 

kuratorami, ale też postawienie w tej roli artystów. Wśród autorów wyróż-

niających się wystaw byli między innymi Grzegorz Kowalski ze swoim daw-

nym studentem Arturem Żmijewskim, upamiętniający wybitnego historyka 

sztuki Piotra Szuberta Krzysztof M. Bednarski, a także sam Paweł Nowak. 

Patrząc nieco szerzej, można nawet pokusić się o stwierdzenie, że Salon 

Akademii Pawła Nowaka wyprzedził widoczne pod koniec drugiej dekady 

XXI wieku światowe trendy w kuratorstwie, które również wyniosło arty-

stów powołanych do przewodzenia nawet dużym wydarzeniom jak Mani-

festa, Berlin Biennale czy documenta. 

Już pierwsza, otwierająca działalność Salonu, wystawa przygotowana 

przez Eulalię Domanowską pokazała, że kuratorska ekspozycja to coś więcej 

niż fachowe opracowanie tematu, zręczny tytuł i równo powieszone na 

ścianie obrazy. Do Iluminacji Eulalia Domanowska zaprosiła siedmioro 

artystów z różnych wydziałów warszawskiej ASP, którzy z kolei zaprosili do 

wspólnej pracy artystów spoza Akademii. Idea otwarcia uczelni przestała 

być w ten sposób jedynie symbolicznym gestem, a stała się stałą praktyką. 

Przynajmniej w Salonie Akademii. Połączenie rozproszonych fragmentów 

uczelnianej działalności i scalenie w formie wystawy dokonało się dzięki 

intensywnej pracy kuratorki, ale też artystów, między innymi Zygmunta 

Januszewskiego i Ryszarda Grzyba, Grzegorza Kowalskiego i Cezarego 

Koczwarskiego, Ryszarda Ługowskiego i Janusza Bałdygi, Jarosława Modze-

lewskiego i Marka Sobczyka. Wystawa Domanowskiej potwierdziła intuicję 

Nowaka i jego przeświadczenie, że jest mnóstwo akademików, którzy są 

wspaniałymi, choć niedowartościowanymi artystami. Wystawy takie jak 

Iluminacje stały się dla wielu obserwatorów autentycznym objawieniem.

Kompleksowy program Salonu Akademii polegał na połączeniu wyra-

zistych postaw artystycznych z kuratorskimi pomysłami, ale także wydzie-

leniu cykli od prezentacji dorobku poszczególnych wydziałów i dyscy-

plin akademickich (design, rzeźba, fotografia, malarstwo, grafika…) przez 

prezentacje problemowe (wystawy kuratorskie) i otwarte Salony Letnie 

i Zimowe aż po cykle tematyczne z projektem poświęconym prezentacji 

prac artystów, którzy po studiach pozostali na uczelni i nie bardzo wiadomo, 

co robią. Nazwą przewodnią stało się proste pytanie zwykle zadawane arty-

stom na wernisażach: „Czym się zajmujesz?”. Łatwo je zadać, trudno na nie 

odpowiedzieć, a co dopiero przygotować wystawę. Takie ukształtowanie 

programu stanowiło istotny czynnik w integracji dyscyplin czy środowisk 

zarówno tych spoza akademii, jak i funkcjonujących na uczelni na rozrzu-

conych po mieście wydziałach. Paweł Nowak miał świadomość, że czasy, gdy 

w akademii wszystkich się znało, minęły bezpowrotnie. W dużej instytucji 

Wernisaż wystawy 
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Fot. Agnieszka Alek-
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graficy nie znają się z malarzami i rzeźbiarzami, o fotografach i konserwa-

torach nie wspominając. Jeśli dołożyć do tego podziały pokoleniowe i inne 

koterie, to można wyczuć rodzaj frustracji i alienacji, które rozładowywał 

w zręczny sposób program Salonu Akademii. 

Działaniem, które Salon Akademii podejmował, było pisanie histo-

rii sztuki przez wystawy monograficzne, wręcz muzealne i historyczne. 

Wypada zaznaczyć, że jest to zadanie niezwykle trudne i skomplikowane 

logistycznie, wymagające zaawansowanej pracy muzeologicznej i konser-

watorskiej, badań i trudnych wypożyczeń. Im większa praca, tym większe 

są później sukces i pamięć środowiska, które miesiącami i latami odnosi 

się do tego typu zasadniczych wystaw. Spośród takich muzealnych, funda-

mentalnych ekspozycji wymienić należy przygotowaną w 2017 roku Dzie-

kankę artystyczną. Fenomen kultury niezależnej 1972—1998 na Krakowskim 

Przedmieściu w Warszawie. Zorganizowana przez zespół kuratorów — Pawła 

Nowaka, Joannę Kiliszek, Janusza Bałdygę, Ryszarda Kryskę, Jerzego Onu-

cha, Andrzeja Rosołka, Tomasza Sikorskiego oraz Krzysztofa Żwirblisa — 

ekspozycja nie tylko opracowywała dorobek kultowego miejsca związanego 

z warszawską ASP, ale też pokazywała żywotność impulsów artystycznych 

sięgających w głąb XX wieku i wciąż ważnych dla środowiska artystycz-

nego. W tym samym roku miała miejsce znakomita wystawa Możliwość 

rzeźby. Pracownia Jerzego Jarnuszkiewicza w warszawskiej Akademii Sztuk 

Pięknych, której kuratorką była Agnieszka Szewczyk. Wystawa oddawała 

w pełni fenomen pracowni prowadzonej przez Jarnuszkiewicza w latach 

1954—1985. Pracowni, z którą kuratorka połączyła tak wybitnych artystów 

jak Krzysztof M. Bednarski, Krystian Burda, Elżbieta Cieślar, Emil Cie-

ślar, Barbara Falender, Wiktor Gutt, Krystian Jarnuszkiewicz, Grzegorz 

Kowalski, Zofia Kulik, Przemysław Kwiek, Henryk Morel. Inną klasyczną 

już dziś wystawą tego typu jest przygotowane przez kuratorki Magdalenę 

Kochanowską i Czesławę Frejlich Projektowanie wszędzie. Zorganizowana 

w 2018 roku ekspozycja towarzyszyła 40-leciu Wydziału Wzornictwa ASP 

w Warszawie, w sposób nieszablonowy ukazując dorobek projektowy arty-

stów związanych z uczelnią. W takim kontekście wystaw rocznicowych, 

ale też istotnych merytorycznie, oddających przemiany stołecznej uczelni 

Studenci w pracowni Oskara Hansena;
wystawa Po 30 latach. Spojrzenie na pracownię Oskara Hansena, 2013
Fot. z archiwum masp
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należy rozpatrywać ekspozycję przygotowaną w 2019 przez Pawła Nowaka 

z okazji 10-lecia Wydziału Sztuki Mediów. 

Wystawami, które również zaważyły na programie i profilu Salonu, 

były pokazy artystów i akademików zarazem, przede wszystkim Jarosława 

Modzelewskiego, ale też skrajnie przecież odmiennej osobowości, jaką jest 

Grzegorz Kowalski. Pomiędzy organizowanymi przez mistrzów ekspozycjami 

tematyzującymi — czy to medium malarstwa (Modzelewski), czy dorobek 

pedagogiczny uczelni (Kowalski o Hansenie) — rozwijał się program Salonu. 

Z najbardziej eksperymentalnych wystaw wypada wymienić zorganizowaną 

w 2012 roku pod patronatem Kowalskiego Dwie pracownie. Kowalski — Gutt 

czy eksponowaną rok później i współkuratorowaną przez Jolę Golę z Muzeum 

ASP Po 30 latach. Spojrzenie na pracownię Oskara Hansena. Przesłanie wystawy 

poświęconej programowi dydaktycznemu Oskara Hansena rozwijały warsz-

tatowe ekspozycje — przygotowana przez Pawła Althamera i Artura Żmi-

jewskiego wystawa Cześć Akademii (2013) i kuratorowane przez Grzegorza 

Kowalskiego i Artura Żmijewskiego Lektury (2015). 

Przyglądając się programowi pierwszej dekady Salonu Akademii, trzeba 

wyróżnić — oprócz sankcjonujących program Salonu i uświetniających go 

działań kuratorskich choćby Hanny Wróblewskiej czy legendy polskiego 

kuratoringu Andy Rottenberg — szereg doskonałych, a nawet wybitnych 

wystaw, które przeszły już do historii sztuki i tę sztukę tworzyły w czasie 

rzeczywistym. Taką ekspozycją był z pewnością Powrót „Jurrego”. Jerzy 

Ryszard „Jurry” Zieliński (1943—1980), którego kuratorką była Marta Tarabuła 

z krakowskiego Zderzaka. Inną świetną wystawą przygotowaną w 2012 roku 

przez galerzystę/kuratora Stefana Szydłowskiego było Malarstwo i prze-

strzeń. Zagadnienia teoretyczne kształtowania otoczenia i dydaktyka. Wystawa 

twórczości Ryszarda Winiarskiego. Zarówno Tarabuła, jak i Szydłowski poka-

zywali postawy artystyczne z dzisiejszej perspektywy cenione, a nawet 

oczywiste, jednak w owym czasie takich wystaw nie było i Salon wyprzedził 

tu instytucje publiczne, polskie i międzynarodowe, odkrywając na nowo 

fenomenalnych malarzy. 

Z pewnością w programie kuratorskim Salonu wyróżniały się w pierw-

szych latach propozycje Stacha Szabłowskiego, który, rozluźniając swoją 

współpracę z CSW Zamek Ujazdowski, na Traugutta zrealizował kilka naj-

ciekawszych wystaw w swoim dorobku, począwszy od malarskiej Uporczy-

wości z 2010 roku, poświęconej rysunkowi i zrealizowanej w kuratorskim 

duecie z Paz Guevarą Rysuj i nie marnuj czasu (2011) przez znakomitą 

Czerwoną poprzeczkę (2012) aż po surrealizujący Parasol w prosektorium. 

Montaż jako mechanizm artystyczny (2013). Pozycja Szabłowskiego nie tylko 

wzmocniła się dzięki Salonowi, ale można przyjąć, że dzięki tym wysta-

wom rozpoczął nowy etap swojej pracy i pokazał, że potrafi robić wybitne 

pokazy poza CSW. W tych ekspozycjach dokonała się fuzja sztuki aktualnie 

będącej w obiegu i dyskutowanej w polu sztuki z dziełami akademickimi, 

które wcześniej się nie przebijały. Nie mówiąc już o tym, że Szabłowski 

gromadził na wystawach postacie legendarne i artystów tak znakomitych 

jak Wojciech Bąkowski, Krzysztof M. Bednarski, Olaf Brzeski, Bogna Burska, 

Jan Dziaczkowski, Maurycy Gomulicki, Aneta Grzeszykowska, Władysław 

Hasior, Michał Jankowski, Kijewski/Kocur, Leszek Knaflewski, Jarosław 

Kozakiewicz, Norman Leto, Iza Tarasewicz. 

Osobną kategorią wystaw, kto wie, czy nie najważniejszą z punktu 

widzenia oceny programu kuratorskiego, są ekspozycje najpiękniejsze, 

najbardziej inspirujące i poetyckie, niezapomniane jako doświadczenie 

estetyczne i dedykowane przestrzeni Salonu Akademii. Sekwencję najpięk-

niejszych i najważniejszych nie tylko dla artystów i kuratorów realizacji site-

-specific otwiera Arbeitsplatz Mirosława Bałki z 2011 roku (kuratorka: Iwona 

Szmelter). Równie ważną i niezapomnianą realizacją jest przygotowana 

Wystawa Fantastyczne pułapki. Daniel Mróz i Regina Silveira, 2018 
Fot. Katarzyna Błesznowska-Korniłowicz

Wystawa Projektowanie wszędzie, 2018 
Fot. Adam Gut

Wystawa Krzysztof 
Jung. Przemiana, 2016
Fot. Jakub Wróblew-
ski

Identyfikacja wizu-
alna wystawy Parasol 
w prosektorium. Mon-
taż jako mechanizm 
artystyczny, 2013
Projekt: Daria Malicka 
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w 2014 roku instalacja Roberta Kuśmirowskiego Träumgutstraẞe (kuratorka: 

Katarzyna Urbańska). Praca z historią miejsca, architekturą i wydobywa-

nie z przestrzeni Salonu tego, co najlepsze, najciekawsze, ale też mroczne, 

skutkuje powstaniem ekspozycji unikalnych i niepowtarzalnych. Jednym 

z najbardziej immersyjnych doświadczeń była także przygotowana w 2016 

roku przez Katarzynę Urbańską wystawa Krzysztofa Junga Przemiana. Opis 

ekspozycji składającej się z fotograficznej dokumentacji performansów z lat 

70. i 80. XX wieku, rysunków owadów i rekonstrukcji pracy artysty, pole-

gającej na nitkowaniu przestrzeni galerii, nie oddaje atmosfery stworzonej 

przez scenografię i układ prac. W tym kontekście nie może zabraknąć rów-

nież wystawy z przełomu lat 2017 i 2018, a mianowicie Fantastycznych puła-

pek Daniela Mroza i Reginy Silveiry. Wymienione wystawy, których echem 

jest dokumentacja fotograficzna i towarzyszący im dyskurs, pokazują, że 

rolą kuratora jest nie tylko uwiarygodnić to, co jest w galerii, poprawnie 

powiesić na ścianie obrazy i zrobić medialne wydarzenie czy nawet zasko-

czyć, stworzyć otoczkę i aurę niesamowitości, lecz nade wszystko pracować 

z przestrzenią, z galerią, uwolnić potencjał miejsca, żeby Salon zaistniał. 

Wszystkie wystawy w Salonie Akademii, zarówno te największe, muzealne 

produkcje, jak i niewielkie pokazy dyplomowe, traktowane były z taką samą 

uważnością i troską o szczegół, a nade wszystko z gwarancją wolności twór-

czej. To ważne, gdyż określa w tych trudnych czasach tożsamość nieakade-

mickiego niesalonu, specyficznej instytucji do zadań specjalnych. Instytucji, 

która na pustoszejącej pod wpływem populizmu i narastającego kryzysu 

scenie coraz bardziej się wyróżnia. Ponad dekada działalności Salonu Aka-

demii pokazała, jak wielką pracę wykonał zespół w składzie Paweł Nowak, 

Iga Chmielecka i Katarzyna Urbańska. Trudno powiedzieć, co wydarzy się 

dalej, czy nowa władza i nowa sytuacja pozwolą na trwanie tak wyjątko-

wego miejsca. Czy artyści i kuratorzy będą dalej mogli pokazywać to, co 

mają najlepszego w pracowniach i szufladach? Czy przez kolejną dekadę 

będą mogli na Traugutta spełniać swoje marzenia jak w tytule wystawy 

Kuśmirowskiego Träumgutstraẞe? Z pewnością wiele i wielu z nich z nie-

cierpliwością czeka na wspaniałe i jakże trudne pytania kierowane przez 

nadkuratora Salonu Pawła Nowaka: „Czym się teraz zajmujesz? Może byś 

zrobił wystawę w Salonie?”.

Wiktor Gutt, Portret 
kompozycyjny 
postaci historycznej 
(Henryk Morel), 
1971/1972; wystawa 
Możliwość rzeźby. 
Pracownia Jerzego 
Jarnuszkiewicza 
w warszawskej Aka-
demii Sztuk Pięknych, 
2017 
Fot. z archiwum 
masp



Poproszono mnie o kilka słów do publikacji pod tytułem Było, mającej 

dokumentować 10 lat działalności Galerii Salon Akademii. 

Rzeczywiście w jakimś stopniu przyczyniłem się do jej powstania. 

W 2009 roku byłem rektorem, a inicjator działań na rzecz utworzenia 

nowej i znaczącej galerii sztuki przy uczelni oraz pomysłodawca zarysu 

programowego tej inicjatywy — prof. Paweł Nowak — był prorektorem. 

W tym czasie we trzech, wraz z drugim prorektorem prof. Stanisławem 

Bajem, spotykaliśmy się prawie codziennie, wspólnie ustalając wszelkie 

działania związane z funkcjonowaniem uczelni, jej rozwojem i przeprowa-

dzaniem zmian. Pomysł Pawła — otwarcie galerii sztuki przy Krakowskim 

Przedmieściu na terenie głównego kampusu Akademii Sztuk Pięknych 

w Warszawie — powstał wcześniej i był przez niego wielokrotnie omawiany 

na tych spotkaniach. W salach budynku ASP z wejściem od ulicy Traugutta 

znajdowała się księgarnia językowa Akademia. Po wygaśnięciu umowy 

najmu zastanawialiśmy się, czy przedłużyć umowę lub poszukać nowego 

podnajemcy, co przy stałym niedofinansowaniu uczelni byłoby usprawie-

dliwione, czy może zagospodarować tę przestrzeń na wymarzoną od lat 

GAlerIę SztuKI, obsługującą w sposób profesjonalny nasze potrzeby 

ENKLAWA SKUMULOWANEJ INFORMACJI

Ksawery Piwocki Enklawa skumulowa-
nej informacji

Przestrzeń wystawen-
nicza Galerii Salon 
Akademii
Fot. Piotr Godlewski

Enklawa skumulowa
nej informacji
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wystawiennicze. We trzech podjęliśmy tę ważną dla historii uczelni decyzję 

o powołaniu galerii z programem zaproponowanym przez Pawła. W dwóch 

salach oraz we foyer przeprowadzono niewielki remont i uzbrojono te 

pomieszczenia w bardzo wówczas skromne wyposażenie. Galerię nazwa-

liśmy — przepraszam, Paweł nazwał — SAlONeM AKADeMII. Podnosi to 

rangę miejsca, nadaje mu cechy ekskluzywności, wyjątkowości, elegancji, 

jest lekko snobistyczne. Sugeruje, że wystawiający swoje dzieła w Salonie 

są wyróżnieni dopuszczeniem ich do elitarnego klubu artystów i projek-

tantów uznanych przez środowisko największej w Polsce uczelni artystycz-

nej za twórców znaczących, ważnych, można powiedzieć — pierwszoligo-

wych. I rzeczywiście w ciągu tych 10 lat działalności Salonu dokonała się 

rzecz niezwykła. Już po kilku, może kilkunastu wystawach stał się on, obok 

uznanych i funkcjonujących od lat stołecznych galerii, miejscem ważnym, 

zauważonym przez środowisko artystów warszawskich, polskich, może 

nawet europejskich. Recenzje z wystaw ukazują się we wszystkich mediach, 

są widoczne w przestrzeni miasta. Ta inicjatywa jest więc znaczącą medial-

nie i promocyjnie wizytówką naszej szkoły. Niemożliwe stało się możliwe, 

a to dzięki ogromnej pracy i stałemu zaangażowaniu w promowanie tego 

nowego miejsca spotkań ze sztuką prof. Pawła Nowaka i skompletowa-

nego przez niego wspaniałego zespołu. Obecnie Salon to nie tylko sale 

wystawowe ze zmienianymi często ekspozycjami, to również miejsce udo-

stępniania zwiedzającym materiałów o uczelni — dziesiątków wspaniałych 

publikacji przygotowywanych przez nasze wydawnictwo, w tym kilkudzie-

sięciu katalogów wystaw, które miały miejsce w Salonie.

Wystawa oficjalnie inaugurująca działalność galerii była symboliczną 

prezentacją twórczości artystów ze wszystkich, wówczas siedmiu, wydzia-

łów Akademii. Ale już druga ekspozycja to pokaz prac artystów z Pozna-

nia, Marcina Berdyszaka i Jacka Jagielskiego, potem kolejne wystawy, 

między innymi nestora i jednego z największych żyjących polskich mala-

rzy — Stefana Gierowskiego, artystów z Norwegii, laureatów konkursu 

o Nagrodę Artystyczną Siemensa, wspomnienie o zmarłej profesorce 

ASP Teresie Placie-Nowińskiej. Wymieniam niektóre z pierwszych eks-

pozycji, aby zobrazować formułę funkcjonowania Salonu — to prezen-

tacja sztuki pracowników warszawskiej ASP, jej najwybitniejszych absol-

wentów i studentów, wreszcie dorobku artystów spoza naszej uczelni, 
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z Polski i z zagranicy, to wreszcie wystawy reagujące na istotne wyda-

rzenia identyfikujące nasze środowisko. Dla mnie niewątpliwie najważ-

niejsze i w jakimś sensie najciekawsze były pokazy związane z Wydziałem 

Wzornictwa, którego obecnie jestem dziekanem: Towarzystwo Projektowe 

w przestrzeni publicznej (20 lat), ekspozycja „obiektów nieprzydatnych” 

autorstwa Daniela Zielińskiego, Zawód: projektant. Świadomość i działanie, 

której kuratorem była Magda Kochanowska, Moda to słowo na P prezen-

tująca działalność Katedry Mody i naturalnie Projektowanie wszędzie — 

byłem inicjatorem tego przeglądu dorobku projektowego artystów, którzy 

wydział tworzyli i jego obecnych pracowników oraz pokazu najciekaw-

szych realizacji naszych absolwentów. 

Z prawie stu wystaw prezentowanych w Salonie zapamiętałem i wywarły 

na mnie największe wrażenie obrazy Stefana Gierowskiego, twórczość gra-

fików Macieja Buszewicza, Lecha Majewskiego i Mieczysława Wasilewskiego 

oraz studentów z ich pracowni — zwiedzałem tę ekspozycję w towarzystwie 

Prezydenta Bronisława Komorowskiego, rzeźby Adama Myjaka, obrazy nie-

dawno zmarłego mojego przyjaciela Mirka Duchowskiego, prace Jarosława 

Modzelewskiego, obiekty mojego wydziałowego kolegi Daniela Zielińskiego.

Ogromny dorobek zespołu Salonu Akademii na wszystkich możliwych 

do oceny obszarach jest nie do przecenienia. To, co się dotąd w tym miejscu 

wydarzyło, zapisuje się w historii naszej uczelni, w historii Warszawy, jest 

cenne i ważne dla dokumentowania dorobku artystów, trendów artystycz-

nych, zmieniających się mód w sztuce użytkowej w ciągu ostatnich 10 lat. 

Interpretując słowa prof. Mieczysława Porębskiego, można Salon Akade-

mii nazwać „enklawą skumulowanej informacji” o sztuce współczesnej.

Dziękuję Ci, Pawle, za Twój upór, determinację, za umiejętność współ-

działania z ludźmi, za zaangażowanie i po prostu za ogromną pracę, którą 

wykonałeś. Salon Akademii to jedno z niewielu miejsc kultury, gdzie tak 

wyraźnie widać ideę powszechności i użyteczności sztuk, tak przecież 

ważną dla założycieli warszawskiej Uczelni w 1904 roku.

Identyfikacja wizu-
alna wystawy Trio / 
Solo. Buszewicz, 
Majewski, Wasilewski. 
Profesorowie i ich 
studenci, 2012 
Projekt: Justyna Czer-
niakowska



Galeria Salon Akademii powstała pod koniec 2009 roku. Wydawać by się 

mogło, że od tego momentu upłynęło niewiele czasu, zwłaszcza jeśli pod 

uwagę weźmiemy długoletnią historię warszawskiej ASP. Ktoś mógłby 

zapytać, czy 10 lat istnienia galerii to dużo czy mało — ale podważałbym 

zasadność takiego postawienia problemu. Starość, młodość, tradycja 

i awangarda — zdefiniowanie tych pojęć jest niezmiernie trudne. Osta-

tecznie wszystko zależy od tego, kto pyta oraz jak formułuje swoje pytanie. 

Równie bezskutecznie można by było domagać się jednoznacznego usytu-

owania na osi czasu Akademii i zdefiniowania pojęcia akademizmu. Czas — 

miernik trwania — tworzy podwaliny naszej tożsamości kulturowej. Jego 

rozumienie i odczuwanie jest różne zarówno na poziomie jednostki, jak 

i zbiorowości. Ten relatywizm ma swoje odzwierciedlenie w postrzeganiu 

funkcji galerii — zbyt awangardowej dla akademików i zbyt akademickiej 

dla awangardzistów. Myślę, że to współistnienie sprzeczności doskonale 

odzwierciedla charakterystyczny dla naszej Akademii ferment twórczy 

(w pozytywnym tego słowa znaczeniu), a funkcjonowanie Salonu Akademii 

jest tego wyrazem. Galeria przez cały okres swego istnienia działała w kilku 

różnych obszarach. Była świadkiem artystycznych debiutów, pokazywała 

SALON AKADEMII. 
ZWYKŁY CZAS / NIEZWYKŁE MIEJSCE I VICE VERSA

Błażej Ostoja Lniski Salon Akademii. 
Zwykły czas / niezwykłe miejsce 
i vice versa

Salon Akademii. 
Zwykły czas / niezwykłe miejsce 

i vice versa

Wystawa 09/19. 
10-lecie Wydziału 
Sztuki Mediów, 2019 
Fot. Adam Gut
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prace młodych mniej znanych twórców — na przykład cykliczne wyda-

rzenia artystyczne zatytułowane Czym się zajmujesz?, pomyślane jako 

rodzaj wielowymiarowego portretu pokolenia artystek i artystów, które 

po ukończeniu Akademii zostało na uczelni, a ponadto realizuje się twórczo. 

Równolegle Salon Akademii jest przestrzenią, w której odbywały się liczne 

wystawy retrospektywne — zarówno indywidualne, jak i grupowe o cha-

rakterze panoramicznym, przekrojowym, kontynuujące tradycje wielkich 

imprez artystycznych. Te ostatnie ukazywały dokonania polskich twórców, 

a także odzwierciedlały ich rangę na arenie międzynarodowej. Można tu 

podać przykład zorganizowanej z okazji 50-lecia Międzynarodowego Bien-

nale Plakatu w Warszawie ekspozycji Wierzchołek papierowej wieży Babel.

W kręgu sztuki czas i miejsce determinują niemal wszystko. Miejsce 

naszego urodzenia wyznacza obszar, w którym się poruszamy, stawiając 

pierwsze kroki. Kwestią wyboru danej jednostki pozostaje decyzja o rozsze-

rzeniu obszaru poznania. Piszę te słowa zarówno jako artysta, ale też jako 

nauczyciel akademicki w warszawskiej ASP. Dla wielu osób białe plamy na 

mapie pozostaną na zawsze terra incognita, inni zaś nieustannie zmieniają 

wytyczne i kierunki, eksplorując nowe tereny.

Galeria jest przedziwną przestrzenią, w której fizycznie, ale także w spo-

sób symboliczny spotkają się jednostka i zbiorowość. Zasadą istnienia 

każdej galerii jest wystawianie prac, co wynika z naturalnej dla człowieka 

potrzeby uzewnętrzniania w formie obrazu swoich doświadczeń, emocji. 

Możemy się tylko częściowo domyślać, co mogło kierować człowiekiem 

z Lascaux, kiedy drążył zwierzęce kości w celu sporządzenia prymityw-

nego aerografu uruchamianego własnym oddechem czy też preparował 

różnorodne barwniki, by odtworzyć na ścianach jaskiń otaczający go rytuał 

życia i śmierci. Być może obawa Vincenta van Gogha (wyrażona w jednym 

z listów do brata), że tworzenie obrazów przekracza możliwości odizolo-

wanej jednostki, nie jest tak całkowicie bezzasadna. Nasze rozumienie roli 

artysty, procesu tworzenia obrazu, ale też odczuwanie zasięgu działania 

sztuki jest zupełnie inne aniżeli w dobie rozwoju słynnych Salonów Pary-

skich.

W przypadku współczesnych twórców często możemy mówić o dość 

wąskiej granicy oddzielającej wystawianie się na pokaz od pokazywania; 

sama czynność odsłaniania i odkrywania odgrywa tu kluczową rolę. Ten 

zakres oddziaływania skrywa się gdzieś w subtelnej grze angielskich słów 

expose i exhibit. Bez poddania się działaniu innych nie ma mowy o interakcji, 

ale też, uogólniając, bez przepływu energii na linii twórca—odbiorca nie 

jest możliwy dynamiczny rozwóju w świecie sztuki. Akcja musi wywoły-

wać kontrakcję. Każda prawda znajduje swoją kontrprawdę — tylko wtedy 

wytwarzają się energia i ferment twórczy.

O ile w świecie wirtualnym mamy możliwość nieustannego, niekoń-

czącego się obcowania z ciągle powiększającym się strumieniem obrazów, 

o tyle galeria istniejąca w realnej przestrzeni jest ograniczona do fizycznego 

wymiaru i konkretnego momentu. To, co ją limituje, stanowi zarazem jej 

siłę napędową. Będąc miejscem bezpośrednich interakcji, staje się miejscem 

spotkań, umożliwia w określonym czasie bezpośrednie obcowanie z mate-

rialnym dziełem sztuki lub jego fizycznym odpowiednikiem.

Niewątpliwie w świetle lat działalności tej galerii możemy mówić 

o ukształtowaniu przez Salon Akademii własnej tożsamości i o silnym 

zaznaczeniu jego obecności na mapie artystycznej Warszawy. 

Wystawa Czym się 
zajmujesz?, 2015 
Fot. Jakub Sandecki

Wystawa Jacek 
Dyrzyński. Malarstwo, 
2017 
Fot. Agnieszka Alek-
siewicz

Wystawa Wierzchołek 
papierowej wieży 
Babel, 2016 
Fot. Agnieszka Alek-
siewicz

 (s. 56)
Jerzy „Jurry” Zieliń-
ski, Helsinki (frag-
ment), 1979—1980
Fot. Wojciech 
Szymański, dzięki 
uprzejmości Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie



Dekada 2010—2020 to nie tylko pierwsza 10-latka funkcjonowania Salonu 

Akademii. To także okres, w którym zakończyła się modernizacja pol-

skiego pola sztuki 1, a zaczęła jego normalizacja. Zresztą jedno jest ściśle 

związane z drugim.

Trudno powiedzieć, kiedy dokładnie modernizacja się skończyła, bo 

trudno przyszpilić proces charakteryzujący się płynnością. Jednak faktem 

jest, że po 30 latach fluktuacji doczekaliśmy się pola sztuki, które skutecznie 

zaadaptowało rozwiązania wypracowane w zachodnim Centrum. Taki był 

kierunek modernizacji państwa polskiego, taki był też kierunek moder-

nizacji pola sztuki — od rozmaitych polityk rządu wszak bezpośrednio 

zależnego. Modernizacja okcydentalna — jak nazwałem ją w innym miej-

scu — dokonywała się etapami 2. Najpierw, po 1989 roku, politykę kulturalną 

zastąpiła neoliberalna polityka ekonomiczna, a w przestrzeni publicznej 

dominowało konserwatywne rozumienie dzieła sztuki i figury artysty; 

następnie, wraz z akcesją Polski do Unii Europejskiej, neoliberalną poli-

tykę ekonomiczną uzupełniła neoliberalna polityka kulturalna, nastąpił 

skokowy rozwój infrastruktury, a rozumienie dzieła sztuki i figury artysty 

stało się liberalne. W międzyczasie modernizowało się samo środowisko 

SALON CZY PARLAMENT?

1
Termin ‘pole sztuki’ 
(i pojęcia pokrewne, 
jak ‘konsekracja’, 
‘stawki’ itp.) stosuję 
oczywiście za P. Bour-
dieu.

2 
Zob. J. Banasiak, 
Normalizacja i dwie 
modernizacje. Pole 
sztuki w Polsce po 
30 latach przemian, 
„Szum” 2019, nr 27, 
s. 92—109.

Jakub Banasiak Salon czy parla-
ment ?

Salon czy parla-
ment ?
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artystyczne: nastąpiła jego profe-

sjonalizacja i wpięcie w struktury 

międzynarodowe, zwiększyła się 

jego mobilność w kraju i poza nim.

Dziś, kiedy modernizacja się 

zakończyła, nasze pole sztuki nie 

tylko przypomina to zachodnie, ale 

jest także jego relatywnie istotnym 

elementem: mamy nowocześnie 

zarządzane instytucje, nowe muzea 

i galerie, odrestaurowane gmachy 

sprzed 1989 roku, profesjonalne 

kadry, uznanych artystów i artystki, 

mały, ale żywy rynek sztuki, kom-

petentną krytykę artystyczną w pra-

sie powszechnej i specjalistycznej, 

wyznajemy też podobne warto-

ści co uczestnicy pola globalnego 

(zarówno w odniesieniu do teorii 

sztuki, jak i aksjologii jako takiej). 

Innymi słowy, modernizacja infra-

strukturalna zbiegła się ze zmianą 

mentalną, przemiany wynikające 

z procesów makro — z oddolną 

pracą środowiska. Nastał czas nor-

malizacji: system został postawiony, 

teraz należy o niego „jedynie” dbać, 

rozwijać go, a jeśli trzeba — napra-

wiać jego usterki. Jednak największa 

praca została już wykonana — polska 

sztuka funkcjonuje w paradygma-

cie okcydentalnym. Orientację tę 

mogłaby zmienić tylko radykalna 

reorientacja geopolityczna Polski — nawet pandemia koronawirusa nic 

nie zmieniła w tej materii, zaś populistyczne rządy przeobraziły tyle co nic.

W minionych latach zmieniały się także wyższe uczelnie artystyczne. 

Można tu powtórzyć to, co powyżej: po 2004 roku w całym kraju stare 

gmachy akademii sztuk pięknych przechodziły gruntowne remonty, powsta-

wały też nowe wydziały i nowe siedziby starych wydziałów, a nawet nowe 

uczelnie — jak Akademia Sztuki w Szczecinie (2010). Nastąpiła też zmiana 

pokoleniowa, a wraz z nią zmiana kadrowa. To z kolei przełożyło się na 

zmianę postrzegania w wyższych szkołach artystycznych samej sztuki: 

zwolenników tak zwanych tradycyjnych dyscyplin (malarstwo, grafika, 

rzeźba) — czy też po prostu modernistycznej koncepcji sztuki — dominu-

jących na uczelniach artystycznych jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku 

uzupełnili artyści i artystki posługujący się tak zwanymi nowymi mediami 

(wideo, internet, performans, sztuka polityczna itp.), a dzieło sztuki trak-

tujący w sposób nieesencjonalny, nietranscendentny, relacyjny, uwikłany 

w procesy pozaartystyczne itp. Ważnym punktem odniesienia stała się figura 

kuratorki, wcześniej pomijana lub sprowadzana jedynie do roli przezroczy-

stej pośredniczki pomiędzy artystą a publicznością. Zmieniły się też stawki 

rynkowe — w XXI wieku rodzimy rynek „galerii autorskich” (np. Galeria 

Art przy Krakowskim Przedmieściu), powstały jeszcze w Prl, zastąpiła 

nowa scena galerii prywatnych, zorientowanych na sztukę aktualną i udział 

w rynku międzynarodowym, w tym w najważniejszych targach. Wszystko to 

przełożyło się na dydaktykę, status pracowni, charakter prac dyplomowych, 

ale także profil absolwenta i absolwentki, dla których horyzontem stało się 

uczestnictwo w zmodernizowanym polu polskiej sztuki.

Rodzime akademie — podobnie jak pole sztuki jako takie — stały się więc 

nowoczesne i pluralistyczne. Wcześniej postrzegane jako szczelne bastiony 

„czystej sztuki” stały się pełnoprawnymi aktorami pola — mniej lub bardziej 

atrakcyjnymi dla kuratorów, galerzystek, krytyków, aktywistek. Wszystkie 

te zmiany można podsumować jednym słowem: otwartość. Otworzyły się 

całe akademie, otworzyły poszczególne wydziały, otworzyły pojedyncze 

pracownie. W związku z tym zmienił się także status galerii przyuczel-

nianych: o ile wcześniej pełniły one funkcję salonów wystawienniczych 

dla profesorów uczelni (rodzaj męski zamierzony), o tyle wraz z moderni-

zacją pola zmieniły się w żywe instytucje prowadzące świadomą politykę 

Jan Mioduszewski, Połączenie, performans, 2018;
wernisaż wystawy Większy niż szafa, 2018
Fot. Adam Gut
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programową. Za najważniejsze placówki tego typu należy uznać katowickie 

Rondo Sztuki (2007) prowadzone przez Adriana Chorębałę oraz warszawski 

Salon Akademii kierowany od 2009 roku przez Pawła Nowaka.

Model funkcjonowania galerii przyuczelnianych cechuje swoisty synkre-

tyzm: wystawy pracowników uczelni są tu precyzyjnie dobierane, a także (co 

bynajmniej nie jest oczywiste) kuratorowane, jednak dominantą programu 

pozostają wystawy twórców spoza ASP. Wynika to wprost z charakteru zmo-

dernizowanego pola: o ile wcześniej stawki pola sztuki „wysokiej” wyznaczał 

zamknięty obieg akademicki, a charyzmaty zdobywało się dzięki pozycji zaj-

mowanej w jego obrębie, następnie potwierdzanej przez rozmaite narzędzia 

konsekracji (kolejne tytuły naukowe, odznaczenia ministerialne, nagrody 

środowiskowe), o tyle z biegiem lat stawki te zasadniczo się zmieniły. Pozycji 

akademickiej nie zyskuje się już dzięki aktywności w samej akademii, ale 

przeciwnie — dzięki działalności poza nią. Innymi słowy, o konsekracji 

danego akademika (pracownika ASP) decyduje uznanie niezależnej krytyki, 

wystawy w ważnych instytucjach w kraju i za granicą, udział w rynku itp. 

Ale działa tu także sprzężenie zwrotne: to również sama akademia, działając 

w nowej logice pola, musi być interesująca dla jego pozostałych uczestni-

ków i uczestniczek. Musi być więc interesująca dla kuratorek, teoretyków, 

galerzystów, krytyczek oraz uznanych (lub wschodzących) artystów i arty-

stek — a także dla artystów i artystek potencjalnych, czyli kandydatów 

i kandydatek na studia. Ci pierwsi muszą rozumieć, że w akademii znajdą 

miejsca, zjawiska i postaci, które są ważne nie tylko dla samej akademii, ci 

ostatni — że dzięki studiom na uczelni artystycznej sami staną się kiedyś 

uczestnikami zmodernizowanego pola sztuki.

To właśnie dlatego galerie przyuczelniane, niejako w sposób naturalny, 

mają w nowym rozdaniu szczególne znaczenie. To bowiem one stanowią 

przestrzeń „pierwszego kontaktu” dla uczestników pola spoza akademii. 

Oczywiście specjaliści odwiedzają też wybrane pracownie, ale to krwiobieg 

wewnętrzny, wymagający środowiskowej wiedzy i kontaktów. Natomiast 

wernisaże i wystawy w galeriach przyuczelnianych stanowią magnes dla 

szerokiej publiczności, dziennikarzy, galerzystów, krytyczek… Najważ-

niejsze galerie przyuczelniane osiągnęły sukces, bo stały się aktorami 

zmodernizowanego — a więc otwartego — pola sztuki; stały się atrakcyjne 

zarówno dla akademii, jak i — przede wszystkim — dla tych, którzy funk-

cjonują poza nią.

Dekada 2010—2020 to nie tylko pierwsza dziesięciolatka Salonu Akade-

mii. To także okres, w którym zakończyła się modernizacja polskiego pola 

sztuki, a zaczęła jego normalizacja. Bo to przecież normalne, że największa 

wyższa uczelnia artystyczna w kraju prowadzi galerię otwartą, ważną także 

poza murami samej szkoły. Salon Akademii? Raczej parlament.

Oskar Hansen z Barbarą Cybulską i studentami w czasie korekt;
wystawa Po 30 latach. Spojrzenie na pracownię Oskara Hansena, 2013

Fot. Marek Holzman, z archiwum masp

Yulia Krivich, Przeczu-
cie, 2012—2013;
wystawa Yulia Krivich. 
Przeczucie, 2015
Fot. Yulia Krivich



W 2015 roku zrobiłem w Galerii Salon Akademii wystawę Moda to słowo 

na P. Nie dlatego, że chciałem zagrać żartobliwym tytułem, ale dlatego iż 

uznałem, że nie da się zrozumieć, czym jest moda we współczesnym świecie, 

jeśli się nie zrozumie postmodernizmu. W przeciwnym razie utknie się na 

pytaniu: „Ale co to jest moda?”. Lub co gorsza: „Czy moda to sztuka?”. I nie 

ruszy się ani kroku dalej. Wtedy, w 2015 roku, wiedziałem, że skoro w galerii 

sztuki, w akademickiej galerii sztuki, robię wystawę z modą w tytule, to nie 

uniknę tych pytań. A odpowiedź na nie bez perspektywy postmoderni-

stycznej będzie niemożliwa. Albo fałszywa. 

Ale zaraz. Skoro tak — pomyślałem — to co to jest „galeria”? Czym jest 

„salon”? Co to znaczy „akademia”? Galeria Salon Akademii? Oczywiście 

mnożenie takich pytań jest absurdalne, ale spróbujmy znaleźć dyskusję, 

w której by takich pytań nie zadawano. Mało tego — ile razy one padają, 

tyle razy mam wrażenie, że są zadawane na serio. Że na serio oczekujemy, 

że s k ą d ś  do nas ta odpowiedź przyjdzie. 

A w GSA urzekło mnie to, że miałem wrażenie, iż tu nikt sobie takich 

pytań nie zadaje. 

W strukturalnym porządku świata sztuki istotną rolę odgrywa opozycja 

(nazwijmy ją) „centralne — marginalne”. Instytucje centralne snują swoją 

TU NIKT SOBIE TAKICH PYTAŃ NIE ZADAJE...

Janusz Noniewicz Tu nikt sobie 
takich pytań nie 

zadaje...

Tu nikt sobie 
takich pytań nie 

zadaje...

Wystawa Cześć Aka-
demii, 2013
Fot. Rafał Żwirek

Wernisaż wystawy 
Moda to słowo na p, 
2015
Fot. Kamila Szuba
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uprzywilejowaną narrację. Instytucje marginalne najczęściej są jej echem. 

To w toku narracji uprzywilejowanej dziełom nadaje się i utrwala ich zna-

czenia. A narracje marginalne najczęściej je po prostu potwierdzają. Dzieło 

bowiem przechodzi do nich razem ze swym znaczeniem. 

GSA znajduje się niejako poza opozycją „centralne — marginalne”. 

Buduje swą tożsamość, prowadząc wolną grę wewnątrz struktury; pomiędzy 

układami, w jakie zostały uporządkowane jej elementy. Ma więc znacznie 

ograniczone możliwości nadawania znaczeń, ale też dużą swobodę w ich 

niepowielaniu. 

Na ten trop naprowadził mnie mój własny błąd. Otóż ja (z wykształce-

nia filolog) nie jestem w stanie myśleć o nazwie „Galeria Salon Akademii” 

z uwzględnieniem obecnych w niej relacji syntaktycznych. Nie będę tu 

wyjaśniał w szczegółach, co mam na myśli. Powiem tylko, że zawsze wydaje 

mi się, że nazwa ta składa się z trzech niepowiązanych ze sobą słów „gale-

ria”, „salon”, „akademia”, które łączy jedynie sąsiedztwo, a nie reguły języka. 

Jakby słowa w tej nazwie były po prostu ustawione w szeregu. Taki szereg 

właściwie nie jest strukturą, bo nie porządkuje jego elementów we wza-

jemne relacje; nie opisuje podobieństw ani przeciwieństw; niczego nie czyni 

oczywistym następstwem ani koniecznym warunkiem.

Kiedy myślę o GSA, to nie o tym, że jest ona galerią, może pełnić funk-

cję salonu i jest częścią akademii, ale o tym, że staje się tym wszystkim za 

każdym razem, kiedy chce się stać w proporcjach, w jakich właśnie uważa 

za potrzebne.

Jednym słowem, myślę o GSA, że jest przykładem czegoś, co mógłbym 

nazwać transinstytucją, czyli instytucją o płynnej, nieustabilizowanej, nie-

binarnej tożsamości. W słowach „galeria”, „salon” i „akademia” pobrzmiewa 

potrzebna sztuce i niezbędna akademii wzniosłość. Nagromadzenie tych 

słów w jednej nazwie, ba, ograniczenie jej do owego nagromadzenia otwiera 

miejsce dla niezbędnej w sztuce i potrzebnej w akademii ironii. Wzniosłość, 

która sprawia, że czujemy, iż istnieje coś większego od nas samych, uczy 

nas patrzeć i słuchać; ironia zaś sprawia, że nabieramy świadomości, iż 

realność wzniosłego nie ma innego uzasadnienia niż jedynie źródło tkwiące 

w nas samych. 

Oczywiście, bo inaczej być nie może, 10-letnią działalność GSA da 

się uporządkować wedle strukturalnego planu. Jako „galeria” formułuje 

własne wypowiedzi dotyczące sztuki i jej znaczenia; jako „salon” prezentuje 

dorobek pracowników i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; 

jako „akademia” podejmuje, a nawet inicjuje dyskurs wewnątrzakademicki, 

autotematyczny, dotyczący sposobu istnienia i znaczenia artystycznego 

szkolnictwa wyższego. Jak widać, te trzy tożsamości mogą się na siebie 

nakładać, podnosić się do potęgi, ale też mogą się nawzajem dekonstruować, 

ukazywać przestrzeń „pomiędzy”, ujawniać własne przebranie. 

Do działalności galeryjnej zaliczyć można wystawy pozbawione akade-

mickiego kontekstu, wystawy, którymi GSA włącza się w ogólny dyskurs. 

Są to wystawy budujące wypowiedzi nieodnoszące się do akademii; za ich 

pośrednictwem GSA staje się przede wszystkim medium uprzywilejowa-

nych narracji, które są wypowiedziami zapraszanych kuratorów i bywają 

w jakiś sposób echem tematów dominujących w instytucjonalnej opo-

wieści o sztuce. Wystawy „salonowe” to wystawy prezentujące prace stu-

dentów bądź pracowników ASP. I prezentacja, pokazanie, upublicznienie 

Diana Grabowska, Changing room, 2016;
wystawa Diany Grabowskiej, xm, 2016

Fot. Mateusz Kucharski
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tych prac jest w nich celem nadrzędnym. W ten nurt wystaw GSA wpisują 

się zarówno wystawy będące formą nagrody dla studentów czy absolwen-

tów uczelni, jak i cykliczne wystawy zainicjowane przez Pawła Nowaka 

Czym się zajmujesz?, ukazujące pozaakademicką aktywność artystów 

zatrudnionych w ASP. I w końcu trzeci nurt wystaw, których tematem 

i przedmiotem jest działalność i tożsamość akademii. Do nich zaliczył-

bym wystawę Cześć Akademii, w ramach której Paweł Althamer i Artur 

Żmijewski prowadzili w galerii dla szerokiej publiczności pracownię typu 

akademickiego, czy takie wystawy jak Lektury i Możliwość rzeźby, których 

właściwym tematem, ale także i obiektem, była artystyczna działalność 

dydaktyczna takich pracowni ASP jak Grzegorza Kowalskiego czy Jerzego 

Jarnuszkiewicza. Były to wystawy, które powtarzały niejako gesty akade-

mickie. Tu nie chodziło o zapisywanie historii akademii ani o zagląda-

nie do jej środka i ujawnianie, co w sobie skrywa. Tu w akcie powtórzenia 

i przeniesienia wystawiano na próbę akademickość akademii. Pytano nie 

o to, czym ona jest, ale jak się w nią gra.

Fundamentem myślenia postmodernistycznego jest jego poststruktu-

ralistyczny charakter. Wiem, że brzmi to przerażająco, ale bez zrozumienia 

tego zdania nie damy sobie rady ze współczesnym światem i we współcze-

snym świecie. A to oznacza, że nie opiera się na układach par opozycyjnych 

pojęć. Nie opiera się też na ustanowionej tożsamości pomiędzy znakiem 

a znaczeniem.

Obie powyższe zasady tworzą ścisłą, stabilną i nierozerwalną strukturę. 

W jej ramach żaden z elementów nie istnieje bez swojego przeciwieństwa 

i bez swojego realnego desygnatu. Najprościej (a nawet nieco karykatural-

nie upraszczając) można by powiedzieć, że aby zrozumieć „modę”, trzeba 

by znaleźć jej przeciwieństwo (systemowe, stałe, nierozerwalne) oraz rzecz, 

do której słowo „moda” się odnosi, na istnienie której wskazuje. Na przy-

kład słowu „moda” można przeciwstawić słowo „sztuka”, a za rzecz, na 

którą to słowo wskazuje, uznać ubrania. Wtedy moglibyśmy powiedzieć, 

że moda to ubrania, które nie są sztuką, lub że moda to niesztuka w formie 

ubrań. I trzeba przyznać, że wielu z nas tak myśli i wielu z nas byłoby z tym 

wygodnie. Moda to słowo na M. Sztuka to słowo na S. Nie ma tu miejsca 

na słowa na P. 

Postmodernistyczny charakter mojej wystawy zakładał, że odpowiedzi 

na jakiekolwiek pytania nie przychodzą znikąd. Że nie trzeba się do nich 

dokopywać. Odsłaniać dzieł warstwa po warstwie, aż się dotrze do jądra 

sztuki. Oczekiwać objawienia, które spłynie na nas z góry, dzięki temu, że 

oto stoimy w obliczu dzieła sztuki. Żadna tożsamość nie ma swojego meta-

fizycznego jądra. Ani nie wynika z jakichkolwiek wyższych zasad. Dlatego 

moda może być słowem na p, a galeria salonem i akademią. 

Dlatego w przestrzeni wystawy w GSA pokazującej ubrania zaprojekto-

wane i uszyte w Katedrze Mody Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie, 

a także będące uznanymi dziełami sztuki kolaże, rzeźby, rysunki, obrazy, 

projekcje i filmy umieściłem też różne słowa zaczynające się na literę p. Dla 

niepoznaki uporządkowałem je trójkami. 

Wystawa Cześć Aka-
demii, 2013

Fot. Rafał Żwirek 
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Polityka

Praca

Projektowanie

Piękno 

Porozumienie

Pamięć

Pytanie

Pożądanie

Praktykowanie

Pragnienie

Posiadanie 

Prawda

Między innymi po to, by trudniej je było uporządkować mechanicznie 

w pary przeciwieństw. Ale też i po to, by nie tak łatwo było każde z nich 

w sposób jednoznaczny i oczywisty połączyć ze słowem „moda”. Ani na 

zasadzie przeciwieństwa, ani na zasadzie podobieństwa (które przecież 

same w sobie stanowią opozycyjną parę). 

Na naszej wystawie Moda to słowo na P na ścianach i w przestrzeniach 

białych sal GSA powiesiliśmy i ustawiliśmy dzieła sztuki. Pomiędzy nimi 

wstawiliśmy manekiny ubrane w prace Katedry Mody, ale nie jako obiekty 

przeznaczone do oglądania na równi z dziełami sztuki, raczej jako mario-

netki odgrywające role ekscentrycznie ubranej publiczności. Całość oświe-

tliliśmy w sposób charakterystyczny dla planów filmowych. 

W takiej aranżacji dzieła sztuki i projekty mody utrudniały sobie nawza-

jem odgrywanie i prezentowanie instytucjonalnie przypisanych im znaczeń. 

Niełatwo było podziwiać projektowy kunszt twórców mody, kiedy trzeba 

było niejako przepychać się pomiędzy manekinami, które tłumnie sta-

wały na drodze publiczności. Trudno było zrozumieć, co właściwie robią 

tu te obrazy i rzeźby, które w jakiś sposób zasłaniały modowe manekiny. 

Trudno było w końcu odgadnąć, w czym właściwie bierze udział publiczność 

w równym stopniu oświetlana silnymi reflektorami, co prezentowane na 

wystawie obiekty. 

Znaczenia słów, znaków, dzieł i działań nie są do nich nierozerwalnie 

przypisane, nie są z nimi złączone czy powiązane. Znaki (takie jak słowa czy 

dzieła sztuki) i ich znaczenia nie są jak awers i rewers — dwiema stronami jed-

nej i tej samej rzeczy. Znaczenia zawsze pojawiają się z opóźnieniem. I z tego 

powinna sobie zdawać sprawę albo przynajmniej brać to pod uwagę każda 

instytucja kultury. Bo jeżeli znaczenia pojawiają się z opóźnieniem, to znaczy, 

że żadna instytucja kultury nimi nie dysponuje. Sztuka współczesna — tak 

jak ja ją rozumiem — nie powinna projektować własnych znaczeń. A insty-

tucje kultury nie powinny o sobie myśleć, że są ośrodkami dystrybucji tych 

znaczeń czy jakimikolwiek ich depozytariuszami.

Oczywiście instytucjom kultury takim jak muzea czy galerie wydaje 

się, że w ich kolekcjach zgromadzone są zarówno dzieła sztuki, jak i ich 

znaczenia. Uważają, że jako instytucje kultury są w ich posiadaniu. Zatrud-

niają więc do współpracy swoich kuratorów, których zadaniem jest dbanie 

o przechowywanie i konserwację tych znaczeń. O zachowywanie i odku-

rzanie. W ten sposób powstaje coś, co można by nazwać narracją uprzy-

wilejowaną.

Na naszej wystawie próbowaliśmy wyjąć dzieła sztuki ze skarbców ich 

znaczeń. Zaczerpnęliśmy je z instytucjonalnych kolekcji, gdzie przechodziły 

proces społecznej i historycznej nobilitacji, ale też i z pracowni artystów, 

gdzie tkwiły jako środek artystycznego wyrazu indywidualnej wypowie-

dzi twórcy. Zebraliśmy dzieła i umieściliśmy je w przestrzeni GSA, ale ich 

znaczeń staraliśmy się (na tyle, na ile to możliwe) nie ruszać; pozostawić je 

w kolekcjach i pracowniach. A jeżeli już, to sprawić, by na naszej wystawie 

pojawiły się z opóźnieniem. 

Nie znam innej instytucji niż GSA, w której przeprowadzenie takiego 

doświadczenia byłoby możliwe. 

Wystawa Moda to słowo na p, 2015
Fot. Kamila Szuba



Założeniem tej wypowiedzi jest wyjaśnienie prymarnej roli autorskiego 

projektu w realizacji monumentalnych ekspozycji. W ramach asystowania 

Mirosławowi Bałce i mojej pracy kuratorskiej przy jego wystawie Arbeits-

platz w Salonie Akademii stale przewijały się różne wątki: idei i intencji 

autora, analizy przekazu, doradztwa materiałowego, a także adwokatury 

dla praw artysty i jego dzieła. Projekt był zogniskowany wokół zagadnień 

pamięci i podporządkowany tej intencji autora, a w realizacji jego wizji 

niezbędna była nasza wierność sytuacji estetycznej zaplanowanej przez 

artystę 2. 

Asystentura w przygotowaniu wystaw i wykonaniu dzieł oczywiście 

jest niezbędna, o ile nie funkcjonują specjalne zespoły, a nawet przedsię-

biorstwa realizujące duże autorskie projekty. Takie realizacje jak konkur-

sowy projekt How it is Mirosława Bałki prezentowany w ogromnej Hali 

Turbin Tate Modern w Londynie od 13 października 2009 do 5 kwietnia 

2010 roku 3 angażują duże zespoły techniczne w materialne przygotowanie 

dzieła, w tym wypadku wielkiej metalowej konstrukcji otwartej dla widzów 

w ciemności i umieszczonej w przestrzeni hali, w której artysta zaaranżo-

wał warunki odbioru, będącego immanentną częścią dzieła. Dzięki temu 

O MICIE WŁASNORĘCZNEGO WYKONANIA DZIEŁA. 
BAŁKA, CHRISTO, ELIASSON, KAPOOR, MURAKAMI, 
KOONS I INNI1

Iwona SzmelterO micie własno
ręcznego wykonania 

dzieła…

1
Zagadnienia te będą 
szerzej prezento-
wane w publikacji 
autorki O fenomenie 
sztuk wizualnych 
i meandrach ich 
ochrony, Wydawnic-
two Naukowe pwn, 
Warszawa (w opraco-
waniu).

2
I. Szmelter, 
Arbeitsplatz — kod; 
Mirosław Bałka… 
miejsce, przestrzeń, 
materia i pamięć, 
w: Mirosław 
Bałka. Arbeitsplatz 
[katalog wystawy, 
Salon Akademii, 
11.05 — 10.06.2011], 
asp w Warszawie, 
...

O micie własno
ręcznego wykonania 

dzieła…
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How it is stał się nie tylko ekspozycją, ale impresyjnym miejscem przeżycia, 

angażując widza i jego zmysły. 

Najbardziej spektakularnymi przykładami monumentalnych realizacji 

były prace Christo & Jeanne-Claude przygotowywane w studiach, w których 

czasowo zatrudniali armię kooperantów, na przykład przy opakowywaniu 

Pont Neuf w Paryżu czy Reichstagu w Berlinie. Jak ważna jest autorska idea 

projektu, unaoczniła śmierć Christo w 2020 roku — odejście artysty zamyka 

bowiem promocję sygnowanych jego nazwiskiem akcji.

Charakter produkcji na granicy sztuki komercyjnej ukazała wystawa 

monograficzna Takashiego Murakamiego The 500 arhats w Mori Art 

Museum w Tokio 4. Zaprezentowano dokumenty ze szczegółami realizacji 

jego monumentalnych obrazów i rzeźb w ponaddwustuosobowym zespole 

(m.in. ponadstumetrowego obrazu The 500 arhats). Wystawa ukazała drogę 

artystyczną twórcy, jego znawstwo różnych technologii. Dotyczyła całościo-

wego widzenia zagadnień artystycznych, etapów produkcji monumental-

nych dzieł, roli polityki marketingowej w popularności idei sztuki 5. Promo-

wano reguły gry rynkowej, otwarcie prowadzącej do tak zwanej market value, 

w której specjalistą okazał się także Jeff Koons, celujący w estetykę neo-pop. 

Paradoks historii polega na tym, że w dobie pandemii w 2020 roku gigant 

finansowy Takashi Murakami zwrócił się w mediach społecznościowych 

z dramatycznym apelem do sponsorów o uratowanie jego przedsiębiorstwa.

Realizacje między innymi Olafura Eliassona, jak w przypadku jego anga-

żującego widzów The weather project w Tate Modern w 20036, polegały na 

autorskim zarządzaniu. W projekcie Leviathan Anisha Kapoora, prezento-

wanym w ramach cyklu wystaw Monumenta w 2011 w salach Grand Palais 

w Paryżu, budziła emocje kolosalna czerwona konstrukcja 7. Efekt recepcji 

przez rozmaitość środków i złożoność ekspresji totalnej sztuki (Gesamt-

kunstwerk) był też wyzwaniem dla organizatorów. 

Asystowanie artyście w realizacji projektu to odpowiedzialne zada-

nie o różnym zakresie. Optymalnie może być realizowane dzięki stałemu 

doradztwu, ochronie praw i pomocy konserwatora freelancera, ale także 

podczas stałej opieki nad wystawami.

W konkluzji — istotne jest, że mit niezbędnego własnoręcznego wyko-

nania został rozwiany w konfrontacji ze znaczeniem autorskiego projektu 

artysty, będącego pokłosiem sztuki konceptualnej. Jednak bez profesjo-

nalnych wywiadów z twórcami 8 trudno o prawidłowy przebieg ochrony, 

zwłaszcza że zarówno dzieła tradycyjne, jak i instalacje artystyczne mogą 

być site-specific, to jest stworzone, by istnieć w określonym miejscu. Prze-

trwanie dzieł zapewnia ich dokumentacja umożliwiająca reinstalację, jeśli 

zachodzi taka potrzeba.

...
Warszawa 2011, 
s. 9—19. 

3
https://www.tate.org.
uk/whats-on/tate-
modern/exhibition/
unilever-series/
unilever-series-
miroslaw-balka-how-it  
[dostęp: 20.06.2020].

4
https://web.archive. 
org/web/ 
20151222160801/
http://www.mori.
art.museum/jp/
press-re/pdf/
Murakami_151030_
en_web.pdf  
[dostęp: 10.06.2020].

5
Upowszechniona 
w trakcie konferencji 
icom-cimam, która 
odbywała się w Tokio 
w r. 2015.

6
https://www.tate.org.
uk/whats-on/tate-
modern/exhibition/
unilever-series/
unilever-series-olafur-
eliasson-weather-
project-0. Patrz także 
na dokumentację 
wideo: https://
www.youtube.com/
watch?v=IsT9vEpfNq4 
[dostęp: 4.01.2020]. 

7
https://www.
telegraph.co.uk/
culture/art/art-
reviews/8506594/ 

…

…
Anish-Kapoor-
Leviathan-Monumenta-
2011-Grand-
PalaisParis-review.html  
[dostęp: 2.02.2020].

8
incca Guide to 
good practice artists 
interviews (2002), 
https://www.incca.
org/articles/incca-
guide-good-practice-
artists-interviews-2002 
[dostęp: 2.03.2020].

Wystawa Mirosław Bałka. Arbeitsplatz, 2011
Fot. Agnieszka Aleksiewicz (s. 72—73),
Piotr Godlewski (s. 70)



Podróżując po świecie, bywając na różnych uczelniach, zawsze zazdrościłem 

im, że posiadały galerie będące wizytówką ich potencjału twórczego.

Więc cieszy, że mamy od 10 lat swój Salon, a jego działalność jest wielkim 

sukcesem. Ja osobiście bardzo się z nim utożsamiam, bo dane mi było nie-

jednokrotnie zaznaczyć swoją działalność organizacyjną na jego salonach. 

Z dużą satysfakcją wspominam też wystawę, którą miałem z Maciejem 

Buszewiczem i Mieczysławem Wasilewskim jako grupa BMW. Świetnie 

zaprojektowaną przez Towarzystwo Projektowe i okraszoną bardzo dobrym 

katalogiem zrealizowanym przez Justynę Czerniakowską.

Ale wystawę robi się dla publiczności, więc przytoczę tu historię pewnej 

wizyty na naszej wystawie. 

Prezydent rP Pan Bronisław Komorowski miał w zwyczaju organi-

zować od czasu do czasu spotkania z artystami przy muzyce i z poczę-

stunkiem. Na jednym z nich Prezydent obiecał odwiedzić naszą wspaniałą 

wystawę. Tak z serdeczności i bez rozgłosu. Podczas trwającego tego dnia 

przyjęcia na stojąco znajoma poprosiła mnie, abym podał jej sztućce. Ale 

gdy okazało się, że obie ręce ma zajęte, oznajmiłem, że wkładam je do kie-

szeni mojej marynarki, jakby co. W domu ze zdziwieniem stwierdziłem, że 

WYSTAWĘ ROBI SIĘ DLA PUBLICZNOŚCI

Lech Majewski Wystawę robi się dla 
publiczności

Wystawę robi się dla 
publiczności

Otwarcie 26. Między-
narodowego Biennale 
Plakatu w Warszawie, 
2018
Fot. Adam Gut
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niestety pozostały w mojej kieszeni — nóż i widelec z pięknie grawerowa-

nym orłem.

No i stało się, Pan Prezydent w otoczeniu skromnej obstawy BOr-u poja-

wił się na naszej wystawie. To niebywała historia, bo ta wizyta była drugim 

przypadkiem pojawienia się głowy państwa na naszej uczelni. Pierwszą była 

wizyta Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w 1923 roku.

Poproszony przez Prezydenta Komorowskiego o oprowadzenie po 

wystawie, oprowadzam i w pewnym momencie mówię: 

— Szanowny Panie Prezydencie, po ostatniej wizycie u Pana z przykro-

ścią stwierdziłem, że w kieszeni mojej marynarki przypadkowo znalazły się 

sztućce z przyjęcia. Chciałbym je zwrócić, bo nie są ze srebra. 

Pan Prezydent, skonfundowany lekko, przyjął sztućce, a po chwili rzekł:

— Ee, niech to będzie prezent dla Pana.

— Ale ja chcę komplet.

— A, okej — odpowiedział.

Po paru dniach Maciej Buszewicz, bywalec u Prezydenta, przywiózł mi 

komplet prezydenckich sztućców z wygrawerowanym orłem.

Na innych eventach Prezydent Komorowski podchodził do mnie z infor-

macją, że sztućce dostarczyła firma cateringowa. Oczywiście bez orła. Może 

się mnie jednak bali.

Ale wracając do wystawy w tym dniu — w pewnym momencie otworzyły 

się drzwi i o kulach wkroczył niezapowiedziany Andrzej Wajda.

Oczywiście morału tu nie będzie. Jest za to refleksja. Czy zastanawiamy 

się, kto odwiedza nasz Salon? Jacy goście podziwiają wystawione w nim 

dzieła? I ilu prezydentów po Bronisławie Komorowskim odwiedziło jeszcze 

naszą galerię?

Na koniec muszę donieść o dużym zaangażowaniu Salonu i jego pra-

cowników w organizację Międzynarodowego Biennale Plakatu. To impreza 

najwyższej rangi światowej i jestem dumny, że Akademia Sztuk Pięknych 

w Warszawie jest jej organizatorem. A ja, jako President of IPB Warsaw, czę-

sto odwiedzam Salon Akademii.

Wernisaż wystawy 
Trio / Solo. Buszewicz, 
Majewski, Wasilewski. 
Profesorowie i ich 
studenci, 2012
Fot. Agnieszka Alek-
siewicz 

Wernisaż wystawy El 
Fantasma de Heredia, 
2015
Fot. Katarzyna Błesz-
nowska-Korniłowicz

 (s. 74)
Spotkanie podsumo-
wujące 10 lat działal-
ności Galerii Salon 
Akademii, 2020
Fot. Adam Gut



Odkąd istnieje Salon Akademii — pracuję w Akademii. Moje pogłębione 

doświadczanie uczelni jest więc współbieżne z działalnością galerii (w któ-

rej zresztą zrobiłam jako kurator trzy wystawy i z którą współpracuję przy 

organizacji Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie). Kiedy 

pomyślę, że w parterowych salach alkierzu Pałacu Czapskich, z wejściem 

od ulicy Romualda Traugutta, mieści się księgarnia językowa, jak miało 

to miejsce, czy na przykład elegancka restauracja, a nawet oddział banku, 

jak mogłoby przecież być, bo świetna lokalizacja w ścisłym centrum mia-

sta sprzyja intratnemu najmowi, to przepełnia mnie poczucie rażącej 

niestosowności. Choć ekonomika chciałaby jej popełnienie podszepnąć, 

z niej całkiem rozgrzeszyć, wręcz ją uhonorować. Przeszłość jest przeszło-

ścią, a wyobrażenia i spekulacje można porzucić — Salon na szczęście już 

dawno istnieje, ma już historię, ma już jubileusz, mimo remontu swojej 

siedziby działa nieprzerwanie, niebawem po jego zakończeniu wróci do 

swoich pierwszorzędnych wnętrz. A mało która galeria w Warszawie — poza 

wiodącymi publicznymi placówkami — dysponuje takim atutem. Innym 

jest pokaźne i wciąż rozwijające się zaplecze infrastrukturalne, które 

zapewnia uczelnia — wiadomo, że wraz z typowym dla niej nieustannym 

GALERIA W UCZELNI

Magdalena Sołtys Galeria 
w uczelni

Galeria 
w uczelni

Wystawa Odrealność, 
2011
Fot. Katarzyna Błesz-
nowska-Korniłowicz
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zamieszaniem. Chociaż Salon ma godnych antenatów, a uczelnia — tradycje 

wystawiennicze, to jednak dopiero na przełomie dwóch pierwszych dekad 

XXI wieku doczekała się ona własnej galerii (oczywiście niekomercyjnej), 

która — w moim przekonaniu — przerosła jej wcześniejsze uświadomione 

na tym polu oczekiwania. Pawłowi Nowakowi — który jest skądinąd „czło-

wiekiem instytucją” — udało się je znacznie rozbudzić; na niego spadło 

też zadanie sprostania im. I się zaczęło! Z drugiej strony, od początku miał 

wiele do zaproponowania.

Nie należy zapominać, że specyfika czasów także nie pozostaje bez zna-

czenia — Salon wpisał się sensownie w ich realia, także w dziedzinie sztuki. 

(Odleglejsza przeszłość — co jasne — toczyła się pod inne dyktanda). Co 

wcale nie znaczy, że skleił się z którąś z obowiązujących tendencji czy mód. 

Do tej pory modny bowiem nie był; choćby chciał. Dzięki temu uniknął 

szybkiej dezaktualizacji swojej propozycji. Spojrzenie na nią wstecz wręcz 

ją dowartościowuje. 

Wprawdzie owa propozycja powstaje w konsekwencji kolegialnych 

decyzji Rady Programowej, ale zanim zostaną podjęte, to Nowak „bada 

nastroje”, przeprowadza konsultacje, toruje drogę pomysłom. Nawiązuje 

kontakty, szuka możliwości… Stwarza atmosferę, sugeruje kryteria… Prze-

chadza się po dziedzińcu i gawędzi. Z życzliwym zaangażowaniem wspo-

maga również realizację projektów, które akurat zyskały przychylność Rady. 

Co istotne, promuje dobre wzorce kuratorskie — i to w czasach gdy kura-

torzy, wybiwszy się na niepodległość, dla części środowiska artystycznego 

znaleźli się na cenzurowanym. Respektuje zarazem wolność artystyczną, 

jak i wolność kuratorską.

Nowak nie postawił w drzwiach Salonu halabardników czystej natchnio-

nej sztuki i niewzruszonej tradycji, nie dzieli wystawiających artystów na 

naszych i obcych, zdemokratyzował go generacyjnie. To przynosi same 

korzyści Akademii, która okazuje się ani wsobną, ani małostkową, ani 

zachowawczą, ani drętwą. Wręcz przeciwnie. A przecież różne przywary są 

jej wytykane i imputowane. Taka galeria rezonuje w rodzimym, szczególnie 

stołecznym, art worldzie, jednocześnie realizując ideę Akademii Otwartej. 

Jest przepustem — w obie strony — między światem zewnętrznym a Aka-

demią. 

Mimo niewyzbywalnej instytucjonalnej zależności z zewnątrz Salon 

sprawia wrażenie galerii niezależnej — a to niemały sukces. W uczelni 

artystycznej, w której od pracowników naukowo-dydaktycznych wprost 

wymaga się, żeby byli czynnymi artystami i projektantami, wielu chciałoby 

skorzystać z możliwości wystawienia się w Salonie, przy czym potencjalnie 

każdy ją ma. I też wydziały jako takie chcą się w nim pokazywać — najle-

piej na własnych warunkach. Są zatem aspirujący i lobbyści z własnego 

podwórka. Dobrze się składa, że Nowak jest typem dyskretnego mediatora, 

stąd wielokrotnie osiąga porozumienie z „reflektantami”, nawet kiedy na 

nie się nie zapowiada. (Zresztą z powodzeniem mediuje także pomiędzy 

skrajnościami w samej sztuce, bez żadnych deprecjacji — mimo osobistych 

awangardowych sympatii i korzeni). 

Mogłaby to być galeria tradycjonalna — profesorska. Czy niemal związ-

kowa — i jednocześnie niszowa. Czy na wyłączność studencka. Tylko po 

co? Przecież Akademia to wielość — pluralizm — stylów indywidulanych, 

a nie jeden prominentny styl zbiorowy na pokaz. A te wszystkie style indy-

widualne konfrontują się nieustannie z innymi stylami spoza uczelni — ze 

świata. Akademia to też miejsce, w którym kontynuacja jednak przykla-

skuje innowacji, modelowość przystaje na oryginalność. W związku z tym 

Wystawa Adam Myjak. Historie, 2018
Fot. Adam Gut
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zadaniem Salonu powinno być pokazywanie fermentu twórczego — a nie 

stawianie pomnika własnego Akademii — i tak się szczęśliwie dzieje. Akcep-

towanie wystaw z rozdzielnika nie realizowałoby żadnej sprawiedliwo-

ści środowiskowej i raczej rozmijałoby się z jakością. A oddanie Salonu 

tylko we władanie studentom pozbawiałoby ich szans pełnego poznania 

tu na miejscu własnych nauczycieli jako twórców. Przyjmowanie projek-

tów wystaw w kolejności zgłoszeń i układanie ich na gęsto w kalendarzu 

byłoby natomiast rozwiązaniem nonsensownym, w pewnym momencie 

nawet technicznie nierealnym. 

Wraz z upływem kolejnych lat Salon coraz bardziej ogniskuje i wyraża 

tożsamość Akademii. Toteż publiczność zewnętrzna identyfikuje ją arty-

stycznie poprzez Salon. Uczelnia może być tylko uczelnią, a może rozwijać 

się równolegle jako instytucja kultury, to kwestia świadomej decyzji. Póki co 

to właśnie Salon realizuje działania kulturotwórcze i pośrednio zajmuje się 

edukacją do sztuki. Najwyraźniej przyczynia się do budowania wizerunku 

naszej uczelni jako instytucji kultury. Bo dba o swoją widoczność poza jej 

murami, promuje swoje wydarzenia, ale nade wszystko ma dla widza (i tego 

kompetentnego/branżowego, a szczególnie tego, który ma być adresatem 

upowszechniania kultury) interesującą w swojej różnorodności — mozaiko-

wości — propozycję. Zjednuje go także pomysłowością i starannością wysta-

wienniczą. Między wystawami nie zachodzą zgrzyty jakościowe — można 

skonstatować, że utrzymują się na wyrównanym poziomie. A co do zasad-

ności porównywania poziomu artystów — to już zupełnie inne zagadnienie 

i mocno zsubiektywizowane w ocenach.

Pojawiało się wcześniej pojęcie stylu, do którego należałoby wrócić. 

Mieć styl — to dobrze czy źle? Kiedy mówimy o stylu na przykład jakiegoś 

artysty, równie dobrze możemy mieć na myśli, że się określił — zbudował 

swoje artystyczne eGO — i jest identyfikowalny, jak też cicho insynuować, 

że może zastygnąć w manierze, stać się kopistą samego siebie i niewolni-

kiem osiągniętego sukcesu (gdy opuści go inwencja, a ryzyko próby nie 

zmotywuje). To dotyczy także galerii. Mieć program — to dobrze czy źle? 

Galerie — czy to prywatne, czy publiczne — najczęściej są w jakiś sposób 

sprofilowane, mają mniej lub bardziej sprecyzowane programy (meryto-

ryczne założenia, postulaty i cele). Zgodne z upodobaniami najętych (lub 

sympatyzujących) kuratorów czy krytyków, pracujących samodzielnie 

lub w radach, właścicieli czy ze wskazania urzędu. Profil czy preferencja 

programowa dotyczą wielości spraw: okresu historycznego, stylu, kręgu 

artystycznego (też towarzyskiego), medium i warsztatu, typu ekspresji lub 

typu publiczności/klienteli, widełek cenowych… To może prowadzić do 

wyrobienia przyzwyczajenia i podporządkowania regule. To jest świetne 

i frapujące w świetnym wykonaniu, złe i nudne w złym. „No i wciąż to 

samo!” — powiemy niejednokrotnie. W Salonie na to widz nigdy nie jest 

narażony. Ferment zabezpiecza nadto przed nudą. 

Do stylu trzeba dojrzeć, trzeba go wykształcić, program artykułuje 

się niejako z góry — program się planuje (szczególnie w systemach pro-

jektowych, a one stanowią dziś twardą rzeczywistość sztuki) i program 

usztywnia działania. Salon ma styl, ale nie ma ścisłego programu, chyba 

że rozumiemy go jako kalendarz wystaw — „repertuar”. Styl Salonu jest 

głównie stylem Nowaka — wynikiem jego modelu działania, a Pan Dyrektor 

jest operatywny. Styl Salonu to doskonały balans Nowaka. To połączenie 

zdrowego kompromisu i rezolutności — skoro okoliczności narzucają ogra-

niczenia wolności, roztropność czyni z nich bodźce do nowych rozwiązań. 

Profil Salonu pokazuje zaś sztukę współczesną — artystów żyjących 

i nieżyjących — z punktu widzenia Akademii, artystyczną łączność Akade-

mii z polskim art worldem, a nie separację z nim. Uwypukla to, że w Aka-

demii się tworzy, a nie tylko uczy sposobów tworzenia — i że twórca jest 

także odbiorcą cudzej sztuki. Przecież konfrontacja z innymi ułatwia zde-

finiowanie siebie. 

Trudno nie wspomnieć w związku z Salonem o niezawodnej obsłudze 

organizacyjnej i koordynacji — z którą kojarzę przemiłą, kompetentną, rze-

telną i kreatywną Igę Chmielecką. 
Wernisaż wystawy 
Adam Myjak. Historie, 
2018 
Fot. Adam Gut 

Wernisaż wystawy 
Odrealność, 2011 
Fot. Katarzyna Błesz-
nowska-Korniłowicz

Wernisaż wystawy 
Przenikania, 2012 
Fot. Agnieszka Alek-
siewicz



Ulicę Traugutta w Warszawie pamiętam jeszcze z lat 90. ubiegłego wieku, 

głównie za sprawą mieszczącej się tam księgarni językowej Akademia, klubu 

Blue Velvet w podziemiach Pałacu Czapskich i Akademii Sztuk Pięknych, 

która miała stać się dla mnie Alma Mater. Moje pokolenie nie miało już nic 

wspólnego z galerią Dziekanka, spóźniło się na galerię Appendix prowa-

dzoną przez Pawła Sosnowskiego w części lokalu, który później zajął Salon 

Akademii przy Krakowskim Przedmieściu 5, z wejściem od ulicy Traugutta, 

a Galeria 3A prowadzona przez Agencję Artystyczną ASP w Warszawie była 

w naszych oczach bardziej showroomem twórczości kadry akademickiej niż 

żywą, otwartą na otaczającą rzeczywistość galerią, mimo ogromnych zasług, 

wkładu w stołeczne życie artystyczne i dość dużego dorobku.

Kiedy w roku 2009 wystawa prof. Mariana Czapli, pierwotnie zapla-

nowana w ówczesnej Auli ASP mieszczącej się na I piętrze Pałacu Czap-

skich, decyzją rektora prof. Ksawerego Piwockiego i prorektora prof. Pawła 

Nowaka została przeniesiona do pomieszczeń właśnie opuszczonych 

przez księgarnię Akademia, całe środowisko artystyczne związane z naszą 

uczelnią, w tym moja skromna osoba, zareagowało z wyraźnym aplauzem. 

W nieformalny jeszcze sposób decyzję o stworzeniu nowej galerii w lewym 

TYLKO TEN NIE POPEŁNIA BŁĘDÓW, KTO NIC NIE ROBI — 
REFLEKSJE NA MARGINESIE OBCHODÓW 10-LECIA 
GALERII SALON AKADEMII

Arkadiusz Karapuda Tylko ten nie popełnia błędów, 
kto nic nie robi....

Tylko ten nie popełnia błędów, 
kto nic nie robi

Wystawa Wyświetla-
nie widzenia, 2016
Fot. Szymon Rogiński
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alkierzu Pałacu przypieczętowała — jak sobie przypominam, zaaranżowana 

również w pośpiechu — wystawa Jana van der Pola z Koninklijke Academie 

van Beeldende Kunsten w Hadze.

W nowo stworzonym miejscu ekspozycji odczuwalny był powiew świe-

żości, przede wszystkim dzięki charyzmatycznej postawie Pawła Nowaka, 

ówczesnego prorektora ds. artystycznych i naukowych, który wziął galerię 

pod swoje skrzydła i z dużym impetem od roku 2009 rozpoczął trudną i nie-

równą walkę ze stereotypami ciążącymi na warszawskiej Akademii i jej arty-

stycznym potencjale. Uczelnia od wielu lat nie prowadziła oficjalnej galerii, 

a krążące w mainstreamie opinie na temat jej możliwości organizacyjnych 

i artystycznych nie nastrajały pozytywnie. Mimo tych okoliczności Paweł 

Nowak nie zrezygnował z ambicji i dalekosiężnych planów oraz marzeń, 

a dobrze dobrany zespół w osobach Igi Chmieleckiej i Katarzyny Urbańskiej 

po pierwszych drobnych sukcesach codziennym wysiłkiem, umiejętnie 

i sukcesywnie burzył mur przez całe lata pielęgnowany wokół Akademii — 

zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz — przez ludzi złej woli. Program 

Salonu Akademii stał się przemyślanym połączeniem najciekawszych prze-

jawów postaw artystycznych pracowników uczelni oraz wystaw i pokazów 

twórców związanych z szeroko rozumianym mainstreamem artystycznym, 

klasyką sztuki polskiej i światowej, a także instytucjami wystawienniczymi 

i muzealnymi oraz krajowymi i zagranicznymi uczelniami artystycznymi. 

Istotnym i dostrzegalnym wkładem w obrębie tej aktywności są kuratorki 

i kuratorzy wprowadzający odświeżające i obiektywne spojrzenie, weryfi-

kujący tym samym kierunki aktywności i rozwoju galerii. Warto również 

podkreślić, że Galeria Salon Akademii w ostatnich latach wzięła na siebie 

ciężar działań związanych ze współpracą zagraniczną na polach wspoma-

gających dydaktykę w postaci licznych form warsztatowych, a także szeregu 

inicjatyw integrujących oraz aktywujących twórców najmłodszego pokole-

nia w ramach ekspozycji pokonkursowych dla absolwentów Akademii czy 

wystaw studenckich o charakterze przeglądowym.

Najlepiej chyba udało się w Galerii Salon Akademii stworzenie nowego, 

interesującego punktu na kulturalnej mapie stolicy i kraju. Miejsce to, 

dzięki trudnej, nierzadko okupionej poświęceniem wielu osób pracy wyro-

sło w ciągu ostatniej dekady na ośrodek opiniotwórczy, co było chyba głów-

nym celem całego projektu. W Salonie Akademii miały bowiem miejsce 

Hilla Lulu Lin, Hakose-
set, wideo, 1998;
wystawa Go get your 
knives, 2013
Fot. z archiwum gale-
rii Propaganda

Wernisaż wystawy 
Fotofaktor, 2019
Fot. Adam Gut



T Y L K O  T E N  N I E  P O P E Ł N I A  B Ł Ę D Ó W … 89A R K A D I U S Z  K A R A P U D A88

wystawy i projekty na tyle prestiżowe, że weszły już na stałe do kanonu 

życia artystycznego, a nawet do historii sztuki najnowszej. Poza wpisaniem 

się do zestawu najlepszych galerii niekomercyjnych w Polsce interesująca 

wydaje się sprzeczność związana z jej tyleż szczerą, co ironiczną nazwą. 

Nawiązanie do tradycji XIX-wiecznych salonów jest z jednej strony wyraź-

nym puszczeniem oka w stronę widza — odbiorcy i konsumenta kultury, 

z drugiej zaś to oczywisty cel i szczera chęć wpisania się w ciągłość kultury 

ze wszystkimi jej aspektami i konsekwencjami.

Warto pamiętać, że dzięki Salonowi Akademii mieliśmy możliwość 

obcowania zarówno z dziełami klasyków współczesności, jak i pracami 

studenckimi, a także mogliśmy oglądać twórczość wysoko wykwalifiko-

wanej kadry uczelnianej oraz twórców, którzy nie posiadają stopni i tytu-

łów naukowych, a swoje działania artystyczne lokują zwykle z dala od 

świata akademickiego. Warte podkreślenia jest, że galeria popularyzuje 

nie tylko twórczość związaną ze środowiskiem warszawskim, ale i kre-

acje artystyczne z dalekich artystycznych antypodów. Tak pluralistycznie 

rozumiane misja i cele galerii znakomicie wpisują się w modus operandi 

współczesnej instytucji kultury. Budując program ideowy miejsca tak 

ambitnego jak Salon Akademii, nie sposób nie popełniać również błędów, 

wytykanych na każdym możliwym etapie przez środowisko. Zauważalne 

naciski kadry naukowo-dydaktycznej Akademii na zespół galerii, mające 

na celu wpływ na jej program, to bodźce zdecydowanie destrukcyjne, ale 

dające wiele do myślenia i będące cennym doświadczeniem. Wydaje się, 

że zarówno prowadzący galerię Paweł Nowak, jak i reszta zespołu z tego 

doświadczenia skorzystali i nie poddali się łatwej krytyce, która nierzadko 

wiedzie na manowce marazmu i bezczynności. Warto bowiem pamiętać, 

że, jak mawiał Napoleon Bonaparte: „Tylko ten nie popełnia błędów, kto 

nic nie robi”.

Na zakończenie moich refleksji warto jednak popuścić wodze fantazji 

i zastanowić się nad przyszłością Salonu Akademii zarówno w kontekście 

finalizowanych w ramach projektu Akademia Otwarta remontu i rewitali-

zacji Pałacu Czapskich jako siedziby galerii, jak i w obliczu ponadrocznego 

okresu spędzonego przez galerię w Centrum Praskim Koneser, po drugiej 

stronie Wisły. Klamra, którą na 10-lecie galerii została spięta Warszawa, 

wydaje się iście symboliczna i każe snuć plany jeszcze bardziej dalekosiężne 

i odważne niż dotychczas. Wierzę, że zespół galerii, niezależnie od kontek-

stu i kondycji uczelni, podoła rysującym się na jej firmamencie trudnym 

i ryzykownym, acz ciekawym wyzwaniom, bo tylko takie są godne uwagi 

ambitnych społeczności, gdyż jak mówi stare rosyjskie porzekadło: „Kto 

nie ryzykuje, ten nie pije szampana”.

Wystawa Eike 
König. Sorry, ale 
wszystko w co 
wierzysz przestało 
mieć znaczenie, 
2018 
Fot. Adam Gut

Wernisaż wystawy 
Eike König. Sorry, ale 
wszystko w co wierzysz 
przestało mieć 
znaczenie 
Fot. Adam Gut



Powołanie w 2009 roku Salonu Akademii wzbudziło entuzjazm środowiska 

akademickiego, ale też podejrzliwość i nieufność świata sztuki. W środowi-

sku artystycznym przyjęło się bowiem uważać, że prowadzenie galerii przy 

akademii sztuk pięknych wiąże się z ryzykiem promowania wąskiego i ściśle 

związanego z uczelnią grona artystów. Galerii wróżono, że zostanie bez-

pieczną przystanią dla osób, które niekoniecznie mogą pochwalić się cieka-

wym dorobkiem artystycznym. Polska scena artystyczna miała w tamtym 

okresie jasno określoną strukturę z hermetyczną listą topowych artystów 

i z instytucjami, po których każdy wiedział, czego może się spodziewać. Aka-

demia z kolei była (i jest) miejscem, do którego aspirowało wielu młodych 

adeptów sztuki, ale ta miłość szybko ulatywała po dyplomie. Dość chętnie 

krytykowano Akademię za konserwatyzm i brak innowacyjności. Ta dwu-

znaczność znalazła odzwierciedlenie w wizerunku Salonu Akademii, galerii 

sięgającej po absolwentów warszawskiej ASP tworzących fundament polskiej 

sceny artystycznej (Paweł Althamer, Mirosław Bałka, Krzysztof M. Bednarski, 

Katarzyna Kozyra, Ryszard Winiarski, Artur Żmijewski). Z jednej strony więc 

wizerunek Akademii jako instytucji konserwatywnej i mało innowacyjnej. 

Z drugiej — lista wybitnych osobowości artystycznych, która z niej wyszła.

MOCNE STRONY

Katarzyna Urbańska Mocne stronyMocne strony

Wernisaż wystawy 
Robert Kuśmirowski. 
Träumgutstraße, 2014
Fot. Jakub Wróblewski
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Ten paradoks wybrzmiewał mocno w wystawach w Salonie Akademii, co 

ostatecznie wpłynęło na postrzeganie samej uczelni jako konserwatywnej 

placówki, która mimo wszystko stanowi punkt wyjścia dla większości naj-

wybitniejszych postaci polskiego świata sztuki. Oczywiście można postawić 

pytania o sensowność programu i na ile formalne szkolnictwo rzeczywiście 

kształtuje artystę, ale to temat na osobny tekst. Tu chciałabym się skupić 

na tym, co jest siłą uczelni. Argument o konserwatywności ASP można 

zbijać w nieskończoność przykładem Kowalni, ale także koncepcjami 

edukacyjnymi Oskara Hansena czy Jerzego Jarnuszkiewicza. To przykłady 

należące już w dużej mierze do historii, ale — jak pokazała kuratorowana 

przez Magdę Lipską wystawa Nie ma miłości — wśród obecnych studentów 

także są obiecujące osobowości, którym konserwatyzm uczelni nie blokuje 

rozwijania najbardziej współczesnych estetyk i trendów.

Przez 10 lat galeria przyczyniała się do zmiany postrzegania ASP, przy 

okazji uświadamiając, jak ważnym fundamentem dla wielu artystów jest 

doświadczenie studenckie. Salon wprowadza też do obiegu artystów, którzy 

niekoniecznie są pokazywani w innych instytucjach — daje głos twórcom 

zapomnianym albo usuniętym w cień. Akademicka tożsamość była dla 

galerii z jednej strony pewnym obciążeniem, z drugiej — zapewniała jej 

unikalną perspektywę. 

Galeria korzysta na tym, że ma zobowiązania wobec Akademii. Wystawy 

skupione wokół historii i przeszłości instytucji (Oskar Hansen, Jerzy Jar-

nuszkiewicz, Krzysztof Jung, Teresa Kruszewska, Władysław Skoczylas) 

osiągają, mimo skromnego zespołu produkcyjnego, spory rozmach. Eks-

pozycje budowane na źródłach, do których galeria ma bezpośredni dostęp, 

realizowane w sali o ponadtrzystumetrowej powierzchni — naprawdę robią 

wrażenie. W galerii prezentowani są też absolwenci i bardzo młodzi artyści 

związani z Akademią. W Salonie swoje prace pokazywała Yulia Krivich, 

kuratorował wystawę Kamil #2 z galerii Śmierć Człowieka, prezentowała 

swój performans związana z undergroundową sceną polskiego voguingu 

Bożna Wydrowska. Galeria oferuje młodym twórcom szansę na realizację 

wystawy z przyzwoitym budżetem i produkcją. To dla nich często pierwszy 

ważny krok na scenie artystycznej. Patrząc z perspektywy lat, galeria może 

pochwalić się naprawdę sensownymi projektami i realizacjami o ważnej 

z punktu istnienia instytucji skali. I w gruncie rzeczy pozostaje życzyć jej, 

aby przez kolejne 10-lecie wytrwała w swojej konsekwencji balansowania 

między tym, co wiąże się z tradycją, a współczesnym dorobkiem Akade-

mii i jeszcze mocniej wrastała w to miejsce i budowała jego tożsamość.

Wernisaż wystawy Krzysztof Jung. Przemiana, 2016
Fot. Jakub Wróblewski 



9 grudnia  2009 — 13  st ycznia  2010 

ILUMINACJE

Mariusz Dąbrowski i Wojciech 

Prażmowski, Zygmunt Januszewski 

i Ryszard Grzyb, Grzegorz Kowalski 

i Cezary Koczwarski, Jarosław 

Kozakiewicz i Zofia Strumiłło-Sukiennik, 

Ryszard Ługowski i Janusz Bałdyga, 

Wojciech Małolepszy i Żaneta Govenlock, 

Jarosław Modzelewski i Marek Sobczyk

kuratorka: Eulalia Domanowska 

Inauguracja działalności Galerii Salon Akademii. 

Kuratorka zaprosiła siedmiu artystów z warszawskiej 

ASP, a ci — artystów spoza uczelni, z którymi współ-

pracują. W ten sposób galeria została symbolicznie 

otwarta na różne media i zjawiska w sztuce współ-

czesnej. „Pary” twórców zaprezentowały malarstwo, 

projektowanie, sztukę w przestrzeni publicznej, 

ilustrację książkową, fotografię, instalację i sztukę 

wideo. Na wernisażu Janusz Bałdyga pokazał per-

formans play back pl.

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Łukasz Sawicki

27 st ycznia  — 18  lutego 2010

NATURALNIE. NATURA POZA 

NATURĄ 

Marcin Berdyszak, Jacek Jagielski 

kurator: Grzegorz Dziamski 

Artyści pytali o paradoksalną naturę sztuki oraz co 

publiczności daje kontakt ze sztuką współczesną.

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Łukasz Sawicki

Kalendarium
2009—

Kalendarium
2009—
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24 lutego — 15  marca 2010

OD IDEI DO OBIEKTU. OD OBIEKTU 

DO PRODUKTU

Elad Avital, Jan Buczek, Eyal David, 

Marta Dębska, Monika Dominiak, 

Marcin Ebert, Tamar Fleisher, Marta 

Gruchała, Paweł Kowalski, Edo Livney, 

Urszula Mas, Segev Moisa, Małgorzata 

Mozolewska, Maciej Stefański, Noga 

Weiss, Łukasz Wysoczyński, Orion 

Yahalomi, Dana Yichye Shwachman, 

Daniel Zelig

kurator: Michał Stefanowski

opiekun i koordynator strony izraelskiej: 

Gad Charny

Studenci z Politechniki w Holon i ASP w Warsza-

wie przygotowali w ramach warsztatów projekty 

przedmiotów, które następnie zostały wyprodu-

kowane przez przedsiębiorstwo społecznego Cen-

trum Edukacji Socjalnej, prowadzonego przez Fun-

dację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być 

Razem” z Cieszyna. Najważniejszą ideą współpracy 

był design społecznie odpowiedzialny, umożliwia-

jący projektantowi wpływanie na rozwiązywanie 

problemów społecznych. Wystawa była również 

prezentowana w Holon, Cieszynie, Berlinie oraz 

Saint-Étienne.

aranżacja wystawy: Jan Buczek, Paweł Kowalski, 

Maciej Stefański

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Marcin Ebert

22 marca — 9  kwi etnia  2010

UPORCZYWOŚĆ 

Leszek Knaflewski, Róża Litwa, Jan 

Mioduszewski, Anna Okrasko, Anna 

Panek, Sławomir Pawszak, Radek Szlaga, 

Piotr Wysocki

kurator: Stach Szabłowski 

Wystawa poświęcona uporczywości malarstwa. 

„Malarstwo było wielokrotnie grzebane. Było 

demaskowane. Było demistyfikowane, demito-

logizowane, dekonstruowane i krytykowane. Po 

wielokroć dotarło do swoich granic, a nawet je 

przekroczyło, w dodatku uginając się cały czas 

pod ciężarem własnej tradycji. A jednak malarstwo 

uporczywie trwa” (Stach Szabłowski, fragment noty 

prasowej).

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Łukasz Sawicki

15  kwi etnia  — 16  maja  2010

DOJCZLAND… MIT FREUNDLICHEN 

GRÜSSEN [DOJCZLAND… 

Z POWAŻANIEM]

Laura Bielau, Adam Etmanski, Kim 

Keibel, Jorg Koopmann, Mariusz 

Kozikowski, Lin Lambert, Jan Lemitz, 

Verena Loewenhaupt, Michael Schmidt, 

Daniel Schumann, Oliver Sieber, 

Sandra Stein

kuratorzy: Inga Schneider, Sebastian Hau

Celem ekspozycji było pokazanie zhumanizowa-

nego oblicza Niemiec i próba zmiany stereotypów 

dotyczących postrzegania tego kraju przez Polaków. 

Tytuł Dojczland… mit freundlichen Grüßen to nawią-

zanie do książki Andrzeja Stasiuka.

Wystawa zrealizowana w ramach VI Warszawskiego 

Festiwalu Fotografii Artystycznej

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Łukasz Sawicki

19—23 maja  2010

NIEISTNIEJĄCA RZECZYWISTOŚĆ

Ryszard Horowitz

kurator: Bogusław Wójtowicz

Pokazano 10 wielkoformatowych fotokompozycji 

artysty.

Wystawa została zorganizowana w ramach uroczy-

stości nadania tytułu doktora honoris causa, dzięki 

wsparciu Funduszu Popierania Twórczości i Stowa-

rzyszenia Autorów zAiKS i we współpracy z Galerią 

Miejską BWA w Tarnowie. 

Identyfikacja wizualna wystaw: 
Naturalnie. Natura poza naturą, Uporczy-
wość, Dojczland… mit Freudlichen Grüssen 
[Dojczland z poważaniem], Letni Salon 
Akademii

Jiři Kovanda, Kompozycja z moty-
lem, 1990; wystawa Exhibition is (no)t…
Fot. dzięki uprzejmości Artysty i Funda-
cji Dominik Art Projects

 (s. 94) 
Montaż wystawy Konkursu Głów- 
nego 26. Międzynarodowego Biennale 
Plakatu w Warszawie 
Fot. Adam Gut
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4—19 czerwca 2010

ZŁOTY DEBIUT IM. HENRYKA 

TOMASZEWSKIEGO

kuratorka: Monika Rogowska-Stangret

Zaprezentowano 92 prace młodych artystów uczestni-

czących w konkursie na 22. Międzynarodowym Bien-

nale Plakatu w kategorii Złoty Debiut im. Henryka 

Tomaszewskiego, jednego z twórców polskiej szkoły 

plakatu. Laureatem został Lee Bob z Chin (praca 

Kocham Chiny), honorowe wyróżnienie otrzymał 

Takahiro Eto z Japonii za tryptyk Wielki turniej sumo. 

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Łukasz Sawicki

25  czerwca — 30 l ipca 2010

EXHIBITION IS (NO)T…

Jiři David, Jiři Kovanda

kurator: Adam Dominik 

Wystawa zrealizowana w ramach międzynarodowego 

projektu Czeski sen — Świadomy sen, przygotowanego 

przez Dominik Art Projects. Jego celem było przy-

bliżenie złożoności sztuki współczesnej oraz wielo-

rakości wypowiedzi artystycznej czeskich twórców. 

Pokazano prace dwóch wybitnych artystów multi-

dyscyplinarnych.

1 1  s i erpnia  — 17  września  2010

LETNI SALON AKADEMII

Maciej Aleksandrowicz, Maciej 

Berdyszak, Grzegorz Kowalski, Jarosław 

Kozakiewicz, Ryszard Ługowski, 

Sławomir Marzec, Jarosław Modzelewski, 

Paweł Nowak, Paweł Susid 

kurator: Paweł Nowak

Swoje prace zaprezentowali członkowie Rady Pro-

gramowej Salonu Akademii oraz artyści dydaktycy 

uczelni artystycznych.

identyfikacja wizualna wystawy: Łukasz Sawicki

1—20 paździ erni ka 2010

STEFAN GIEROWSKI. LATA 60. 

kuratorka: Agnieszka Szewczyk

Pokaz obrazów artysty z przełomu lat 50. i 60. był 

nawiązaniem do wystawy, którą Stefan Gierowski 

rozpoczynał swój ponadtrzydziestoletni okres pracy 

w warszawskiej ASP (1961—1996). Otwarcie ekspozy-

cji zostało połączone z promocją książki Zbigniewa 

Taranienki Obszary abstrakcji. Dialogi o malarstwie 

ze Stefanem Gierowskim (projekt graficzny: Lech 

Majewski). W tym samym czasie w galerii atAK były 

prezentowane najnowsze prace artysty.

identyfikacja wizualna wystawy: Łukasz Sawicki

25  paździ erni ka — 5  l istopada 2010

CONFESSION / WYZNANIE 

Morten Kvamme, Rita Marhaug, Anne 

Helen Mydland, Tove Tømmerberg

kuratorka: Rita Marhaug

Wystawa zrealizowana w ramach polsko-norwe-

skiego projektu Czysta sztuka — Pure art. Prace 

zaprezentowali artyści z Kunsthøgskolen w Bergen.

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Justyna Czerniakowska 

8—21  l istopada 2010

TERESA PLATA I PRZYJACIELE 

Wiesław Andrzejewski, Izydor Borys, 

Iwona Gołębiowska, Antonina 

Grzegorzewska, Barbara Lorek, Zbigniew 

Piotr Lorek, Piotr Obarek, Bartosz 

Sandecki, Grzegorz Witek

kuratorzy: Anna Grzeszczuk-Gałązka, 

Stanisław Wieczorek

W Salonie Akademii oraz na dziedzińcu ASP w War-

szawie przy Krakowskim Przedmieściu zaprezen-

towano rzeźby, ceramikę, szkło i rysunki Teresy 

Platy-Nowińskiej, m.in. z cyklów Macierzyństwo, 

Drzewo życia, oraz podejmujące z nimi dialog prace 

jej przyjaciół. Wystawie towarzyszyła publikacja 

monograficzna poświęcona artystce, zawierająca 

Ryszard Horowitz, Nedda, 1969  
oraz Ania, 1979; wystawa Nieistniejąca 
rzeczywistość

Wernisaż wystawy Letni Salon Aka-
demii 
Fot. Iga Chmielecka
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obszerny tekst autorstwa Marii Teresy Krawczyk 

oraz szczegółowe kalendarium i pełną bibliografię. 

Wystawa zrealizowana we współpracy z Fundacją 

Sztuki Niegłupiej.

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

publikacji: Anna Siekierko

23—26 l istopada 2010

WYSTAWA LAUREATÓW KONKURSU 

O NAGRODĘ ARTYSTYCZNĄ 

SIEMENSA 2010 

Katarzyna Bąkowska, Maciej Czyżewski, 

Maciej Pakalski, Barbara Siwek

kurator: Michał Borys

2 grudnia  2010 — 7  st ycznia  2011

ODREALNOŚĆ 

Oskar Janusz Knorowski, Wojciech 

Zubala

kuratorka: Magdalena Sołtys

Uczestniczący w wystawie artyści reprezentują jedno 

pokolenie artystyczne. Zbieżność ich dróg życiowych 

wyznaczyły studia w ASP w Warszawie i praca dy-

daktyczna na Wydziale Malarstwa. Obaj niezmiennie 

starają się interpretować zmienną grę realności i abs-

trakcji, a z tytułowego odrealnienia czynią środek 

potwierdzenia rangi realności. Poza tym zdecydo-

wanie różnią się od siebie — co w przestrzeni Salonu 

mocno się ujawniło i uczyniło wystawę tym bardziej 

atrakcyjną i frapującą. Publiczność mogła zobaczyć 

premierowe obrazy, w przypadku Knorowskiego 

przede wszystkim w formie instalacji.

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Wojciech Zubala 

19  st ycznia  — 18  lutego 2011

ZIMOWY SALON AKADEMII 

Wojciech Cieśniewski, Małgorzata 

Dmitruk, Prot Jarnuszkiewicz, Marek 

Kowalski, Błażej Ostoja Lniski, Mariusz 

Woszczyński, Ewa Ziobrowska

kurator: Paweł Nowak

Pokazano prace dwóch malarzy — Wojciecha Cie-

śniewskiego i Mariusza Woszczyńskiego, trojga 

grafików — Małgorzaty Dmitruk, Błażeja Ostoja 

Lniskiego i Ewy Ziobrowskiej oraz rzeźbiarza Marka 

Kowalskiego i fotografa Prota Jarnuszkiewicza. Było 

to dość przewrotne artystyczne zestawienie. Graficy 

nie prezentowali grafik, rzeźbiarz pokazał współ-

czesne parafrazy kobiecych gotyckich figur, malarz 

ujawnił swoje przemyślenia na temat sztuki innych 

artystów.

identyfikacja wizualna wystawy: Łukasz Sawicki

25  lutego — 19  marca 2011

RYSUJ I NIE MARNUJ CZASU 

Niles Atallah, Joaquin Cociña, Grzegorz 

Drozd, Maurycy Gomulicki, Jarosław 

Kozakiewicz, Cristóbal León, Alicja 

Łukasik, Katya Shadkowska, Mariusz 

Terkawian

kurator: Stach Szabłowski, współpraca: 

Paz Guevara

Prezentacja prac, w których rysunek urzeczywistnia 

się w różnych mediach — jako wizerunek kreślony 

ołówkiem na papierze, fotografia, projekt architek-

toniczny, tatuaż, trójwymiarowa instalacja czy film 

animowany.

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

teczki rysownika: Łukasz Walendziuk 

25  marca — 15  kwi etnia  2011

POWRÓT „JURREGO”.  

JERZY RYSZARD „JURRY” ZIELIŃSKI 

(1943 —1980)

kuratorka: Marta Tarabuła

Pokazano ok. 50 obrazów, m.in. najsławniejsze prace 

Jurry’ego — Ostatni romantyk, Jam (I am), Bez buntu, 

Ironia, Gorący, Albo — albo, Z honorem, Nie wypa-

da — przywołujące kontekst polityczny tamtych lat: 

rok 1968, interwencję w Czechosłowacji, lata małej 

stabilizacji, działalność cenzury, ograniczoną suwe-

renność państwa. Wydarzeniem było zaprezento-

wanie tzw. cyklu helsińskiego — ironicznych por-

tretów polityków, którzy w roku 1975 w Helsinkach 

Fragment ekspozycji Zimowy Salon 
Akademii 
Fot. Piotr Godlewski 

Fragment ekspozycji Rysuj i nie marnuj 
czasu; rysunki Mariusza Terkawiana 
i fotografie Maurycego Gomulickiego 
Fot. Piotr Godlewski
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uczestniczyli w Konferencji Bezpieczeństwa i Współ-

pracy w Europie.

Wystawa przygotowana we współpracy z krakowską 

galerią Zderzak.

19  kwi etnia  — 5  maja  2011

PAWEŁ BOŁTRYK HEBAN. 

CONTINUUS

Ekspozycja cyklu malarskiego ukazującego dyna-

mikę wzrostu roślin, rozwój kwiatów i pędów. 

10  maja  — 10  czerwca 2011

MIROSŁAW BAŁKA. ARBEITSPLATZ 

kuratorka: Iwona Szmelter

Najbardziej oczekiwane przedsięwzięcie artystyczne 

w dotychczasowej działalności Salonu. Artysta zre-

alizował pracę specjalnie na tę wystawę. „[Miro-

sław Bałka] Arbeitsplatz jest umownie powrotem 

do miejsc, gdzie rozpoczynał się proces twórczy, 

i miejscem, gdzie wystawiam. Jest to przywracanie 

»godności« miejscom, »honorowanie« przedmio-

tów, pamięci sytuacji. Jest to proces odczytywania 

na nowo przestrzeni wystawienniczej. Czas i droga, 

na której powstawały prace i ich znaczenie, a także 

praca z przestrzenią wystawienniczą, praca nad 

planami pomieszczeń…” (Iwona Szmelter, fragment 

tekstu dla prasy).

projekt fotograficzny: Prot Jarnuszkiewicz

identyfikacja wizualna wystawy i opracowanie 

graficzne katalogu: Marcin Władyka, studio 

headmade

16  czerwca — 8  l ipca 2011

TOWARZYSTWO PROJEKTOWE 

W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

(20 LAT) 

Kolektyw 12 Plemion, Miasto w Komie, 

Para-Buch, Wojciech Piwowarczyk 

Platige Image, Juliusz Sokołowski, 

kuratorzy: Grzegorz Niwiński, Jerzy 

Porębski

Pokaz miejsc, sytuacji i kontekstów, w których 

funkcjonują projekty Grzegorza Niwińskiego 

i Jerzego Porębskiego. Poprosili oni różnych twór-

ców o zinterpretowanie ich realizacji funkcjonują-

cych w przestrzeni publicznej Warszawy, Bielska-

-Białej i Wrocławia. Projekty testowane na co dzień 

przez ich odbiorców zostały w ramach wystawy 

ponownie zweryfikowane poprzez autorskie kre-

acje i obecność w galerii. 

Wystawie towarzyszył niecodziennik Towarzystwa 

Projektowego — „Goniec Projektowy” pod redak-

cją Bogny Świątkowskiej, według projektu Macieja 

Buszewicza.

27 l ipca — 12  s i erpnia  2011

SALON LETNI: FALA LETNICH 

UPAŁÓW

Marcin Chomicki, Łukasz Kosela, Jan 

Mioduszewski, Paweł Mysera

kuratorka: Katarzyna Urbańska 

Ekspozycja wspomnień Pawła Mysery z podwórka 

przy ul. Próżnej, przedmiotów-mebli Jana Miodu-

szewskiego mówiących o przemijaniu, fotografii 

Marcina Chomickiego nawiązujących stylistyką do 

Prl-owskich pocztówek oraz konceptualne działa-

nie Łukasza Koseli.

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Marcin Chomicki

18  s i erpnia  — 5  września  2011

JAROSŁAW MODZELEWSKI, 

PAWEŁ SUSID. NA KOLOROWO 

O RÓŻNYCH SPRAWACH 

kuratorka: Katarzyna Urbańska 

Paweł Susid pokazał najnowsze obrazy, na których 

w charakterystyczny sposób łączy słowo i rysunek. 

Płótna Modzelewskiego to pejzaże, martwe natury 

i fragmenty wnętrza. Prace, różne pod względem 

formalnym, łączy przedstawianie rzeczywistości 

otaczającej artystów.

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Łukasz Walendziuk

12—20 września  2011

ADAM STYKA. MALARSTWO

kuratorka: Bożena Kowalska

Pokaz obrazów z cyklu Formy najprostsze — wynik 

wieloletnich poszukiwań i doświadczeń artystycz-

nych twórcy. 

identyfikacja wizualna wystawy: Jakub Sudra

projekt graficzny albumu Adam Styka. Malarstwo: 

Marcin Władyka, studio headmade

23  września  — 4  paździ erni ka 2011

WIESŁAW SZAMBORSKI. 

MALARSTWO 

kurator: Jakub Dąbrowski

Artysta wyselekcjonował niespełna 300 prac, które 

uznał za najlepiej reprezentujące istotę i dynamikę 

jego twórczości.

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

albumu Wiesław Szamborski. Malarstwo: Aleksan-

dra Kot

7—21  paździ erni ka 2011

WŁADYSŁAW WINIECKI.  

WIELKI WODEWIL 

kurator: Błażej Ostoja Lniski

„Credo artystyczne Władysława Winieckiego brzmi: 

»Jako człowiek zajmujący się twórczością artystycz-

ną chciałbym wyrazić niepokój, poczucie ostrego 

dystansu, w jakim znajduje się twórca w dzisiejszym 

świecie. Chciałbym wyrazić tęsknotę za nawiąza-

niem dialogu w celu poszukiwania głębszych war-

tości życiowych, procesów, które byłyby w stanie 

rozszerzyć moją świadomość artystyczną i świato-

poglądową«” (Błażej Ostoja Lniski, fragment tekstu 

dla prasy).

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

książki Władysław Winiecki. Wielki wodewil: Błażej 

Ostoja Lniski

24—28 paździ erni ka 2011

CZYSTA SZTUKA — PURE ART

kuratorzy: Maciej Aleksandrowicz, Hilde 

Angel Danielsen, Paweł Jasiewicz

Wystawa prac studentek i studentów uczestniczą-

cych w warsztatach The art of reverse fabrication 

i Habitat zrealizowanych w ramach polsko-norwe-

skiego projektu.
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3—11  l istopada 2011

METAMORFOZY. HENRYK 

CHYLIŃSKI. MALARSTWO

Przedstawione na wystawie malarstwo Henryka 

Chylińskiego łączy elementy geometrii, abstrakcję, 

przestrzenność i powtarzanie motywów.

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

albumu Metamorfozy. Henryk Chyliński. Malarstwo: 

Henri Oktor

14—18 l istopada 2011

WYSTAWA FINALISTÓW KONKURSU 

O NAGRODĘ ARTYSTYCZNĄ 

SIEMENSA 2011

Radosław Jastrzębski, Maja Kitajewska, 

Aleksandra Kowalczyk, Magdalena 

Laskowska

kurator: Michał Borys

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Hanna Owsińska

8 grudnia  2011  — 20 st ycznia  2012

PRZENIKANIA 

Stanisław Baj, Tadeusz Brzozowski, 

Marian Czapla, Józef Czapski, Jan 

Dobkowski, Tadeusz Dominik, Antoni 

Fałat, Stefan Gierowski, Janusz Oskar 

Knorowski, Jan Lebenstein, Zbysław 

Marek Maciejewski, Zbigniew Makowski, 

Jerzy Mierzejewski, Artur Nacht- 

-Samborski, Jerzy Nowosielski, Roman 

Opałka, Krzysztof Pruszkowski, Jacek 

Sempoliński, Jacek Sienicki, Jerzy 

Stajuda, Antoni Starowieyski, Franciszek 

Starowieyski, Henryk Stażewski, Leon 

Tarasewicz, Jan Tarasin, Krzysztof 

Wachowiak, Wojciech Zubala

autorka koncepcji wystawy: Magdalena 

Sołtys

kuratorki: Katarzyna Jankowska-Cieślik, 

Magdalena Sołtys

Wystawa o muzealnym charakterze — ponad 60 

dzieł eksponowanych w przestrzeni dwóch galerii. 

Jej koncepcja powstała z inspiracji zbiorem tek-

stów krytyka sztuki Janusza Jaremowicza Z gale-

rii sensów. Wybór tekstów o sztuce, wydanego przez 

Fundację Polskiej Sztuki Nowoczesnej z funduszu 

Krzysztofa Musiała w serii Rozpoznania. Zeszyty 

Galerii atAK w 2010 roku (red. tomu: Magdalena 

Sołtys). Publiczność mogła podziwiać w więk-

szości dzieła, które na przestrzeni lat rzadko były 

pokazywane publicznie i reprodukowane w wy-

dawnictwach, m.in. oleje Józefa Czapskiego, Jana 

Lebensteina, Jerzego Nowosielskiego, Henryka 

Stażewskiego.

Wystawa została zrealizowana we współpracy z Gale-

rią aTak.

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Wojciech Zubala

25  st ycznia  — 8  lutego 2012

WOJCIECH FREUDENREICH. 

FUNKCJA I FORMA

Wojciech Freudenreich — estetyczny rygorysta. Świat 

odbiera poprzez obrazy i w tejże formie ze światem 

się komunikuje. Odwieczny problem formy i treści 

dla artysty to pojęcie równoważne we wszystkich 
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sferach rzeczywistości. W galerii były prezentowane 

projekty grafiki użytkowej. 

identyfikacja wizualna wystawy: Wojciech 

Freudenreich

17  lutego — 6 marca 2012

CZERWONA POPRZECZKA 

Wojciech Bąkowski, Olaf Brzeski, 

Norman Leto, Wojtek Pustoła, Iza 

Tarasewicz oraz Krzysztof M. Bednarski

kurator: Stach Szabłowski

Wystawa o rzeźbie — stanach skupienia materii, o jej 

plastyczności, fizyczności, o jej modelowaniu i nada-

waniu jej formy mającej znaczenie.

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Maciej Małecki

14—30 kwi etnia  2012

TERESA KRUSZEWSKA.  

ARCHITEKT WNĘTRZ. TWÓRCZOŚĆ

kuratorka: Krystyna Łuczak-Surówka

Pokaz najbardziej reprezentatywnych dla niemal 

50-letniego dorobku projektantki modeli mebli. 

Wystawa była promowana przez magazyn „Art & 

Business”, który poświęcił Teresie Kruszewskiej 

okładkę i zamieścił obszerny artykuł o niej. 

aranżacja wystawy: Barbara Kowalewska

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Maciej Małecki

1 1—26 maja  2012

KATARZYNA KOZYRA. 

WARSZAWA — TEL AWIW — 

NOWY JORK

kuratorka: Hanna Wróblewska

Wystawa w formie dokumetacji projektu multime-

dialnego — nagrań z castingów do roli głównej i ról 

epizodycznych w filmie autobiograficznym Kata-

rzyny Kozyry. 

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Maciej Małecki

2—22 czerwca 2012

TRIO / SOLO.  

BUSZEWICZ, MAJEWSKI,  

WASILEWSKI. PROFESOROWIE I ICH 

STUDENCI 

Maciej Buszewicz, Lech Majewski, 

Mieczysław Wasilewski

Plakaty i publikacje — pokaz twórczości grafików: 

prof. Macieja Buszewicza, prof. Lecha Majewskiego 

i prof. Mieczysława Wasilewskiego oraz studentów 

z ich pracowni. Atrakcją wystawy były multime-

dialne prezentacje najciekawszych projektów gra-

ficznych artystów. 

projekt aranżacji wystawy: Towarzystwo Projektowe

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Justyna Czerniakowska

Wystawę odwiedził Prezydent rP Bronisław Komo-

rowski.

7  l ipca — 25  s i erpnia  2012

DWIE PRACOWNIE.  

KOWALSKI — GUTT 

Wiktor Gutt, Grzegorz Kowalski 

kurator: Grzegorz Kowalski

Zestawienie studenckich odpowiedzi na wybrane 

zadania z pracowni Wiktora Gutta i Grzegorza 

Kowalskiego oraz dokumentacji dzieł grupowych 

z tych dwóch pracowni. Zarówno Kowalski, jak i Gutt 

mówią o spotkaniu pedagoga i studenta, zakłada-

jąc otwarty charakter tej relacji. Sztukę rozumieją 

w kategoriach komunikacji, a z punktu widzenia 

artysty — nierzadko— jako przekroczenie. Obaj są 

wyrazistymi osobowościami, co nie pozostaje bez 

wpływu na charakter ich pracowni. 

projekt identyfikacji wizualnej i katalogu: Maciej 

Małecki

Fragment ekspozycji Wojciech 

Freudenreich. Funkcja i forma 

Fot. Agnieszka Aleksiewicz 

Identyfikacja wizualna wystawy 

Katarzyna Kozyra. Warszawa — Tel 

Awiw — Nowy Jork

Wernisaż wystawy Trio / Solo. 

Buszewicz, Majewski, Wasilewski. 

Profesorowie i ich studenci 

Fot. Agnieszka Aleksiewicz

Grzegorz Kowalski, Czy mógłbyś 

i czy chciałbyś potraktować mnie jak 

przedmiot, 1979; wystawa Dwie 

pracownie. Kowalski — Gutt

 (s. 104) 
Identyfikacja wizualna wystawy Władysław 
Winiecki. Wielki wodewil
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31  s i erpnia  — 6  września  2012

DAVID TARTAKOVER. PLAKATY

kurator: Lech Majewski 

W ramach IX Międzynarodowego Festiwalu Kul-

tury Żydowskiej Warszawa Singera we współpracy 

ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej 

w galerii zostały zaprezentowane plakaty poli-

tyczne Davida Tartakovera — artysty izraelskiego, 

grafika, kuratora, autora leksykonu historii grafiki 

izraelskiej, wykładowcy na Wydziale Komunikacji 

Wizualnej w Bezalel Academy of Arts and Design 

w Jerozolimie. 

identyfikacja wizualna wystawy: Justyna Czernia-

kowska

13—28 września  2012

ADAM MYJAK. RZEŹBA

Podsumowanie 40-letniego dorobku twórczego 

artysty. Wystawie towarzyszyła promocja książ-

ki Próba istnienia. Dialogi o rzeźbie z Adamem 

Myjakiem — zapis rozmowy Zbigniewa Taranienki 

z prof. Adamem Myjakiem, prowadzonej od stycznia 

do kwietnia 2011 roku.

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

książki: Lech Majewski

5—28 paździ erni ka 2012

MALARSTWO I PRZESTRZEŃ. 

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE 

KSZTAŁTOWANIA OTOCZENIA 

I DYDAKTYKA. WYSTAWA 

TWÓRCZOŚCI RYSZARDA 

WINIARSKIEGO 

kurator: Stefan Szydłowski 

Prezentacja prac z różnych okresów twórczości arty-

sty. Zgromadzone obrazy i filmy pozwalały zorien-

tować się w unikatowym charakterze twórczości 

i postawy artystycznej Ryszarda Winiarskiego.

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Maciej Małecki

21—22 paździ erni ka 2012

ROZPOCZĘCIE I CYKLU „ARTYSTA 

PRZEDSIĘBIORCZY”

koordynatorka: Katarzyna Urbańska

Uczelniane Centrum Przedsiębiorczości wraz 

z Salonem Akademii zorganizowało cykl wykła-

dów, warsztatów i spotkań z ekspertami pod nazwą 

Artysta przedsiębiorczy w celu zaprezentowania stu-

dentom i absolwentom ASP w Warszawie różnych 

możliwości tworzenia ścieżek kariery po skończe-

niu studiów.

Podstawy przedsiębiorczości: Rejestruję 

działalność gospodarczą i co dalej? 

Elżbieta Michalska (Gremium) — warsztaty

25  paździ erni ka 2012

Rynek sztuki w Polsce

Tymek Borowski — wykład w ramach I cyklu 

Artysta przedsiębiorczy 

26 paździ erni ka 2012

Rynek sztuki w Polsce. Charakterystyka

Jakub Banasiak (Galeria Kolonie) — wykład 

w ramach I cyklu Artysta przedsiębiorczy 

30 paździ erni ka — 9  l istopada 2012

WYSTAWA FINALISTÓW KONKURSU 

O NAGRODĘ ARTYSTYCZNĄ 

SIEMENSA 2012

Dajana Durić, Ewa Prończuk-Kuziak, 

Maria Sztompka, Martyna Ścibior 

kurator: Michał Borys

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Jakub Wróblewski

8 l istopada 2012

Fundacja: wady i zalety prowadzenia 

fundacji w obrębie kultury

Marika Kuźmicz (Fundacja Arton) — wykład 

w ramach I cyklu Artysta przedsiębiorczy

Wernisaż wystawy David Tartakover. Plakaty 
Fot. Katarzyna Błesznowska-Korniłowicz 

Identyfikacja wizualna wystawy David Tartakover. 
Plakaty

Wernisaż wystawy Adam Myjak. Rzeźba 
Fot. Katarzyna Błesznowska-Korniłowicz 

Identyfikacja wizualna wystawy Malarstwo i przestrzeń. 
Zagadnienia teoretyczne kształtowania otoczenia i dydak-
tyka. Wystawa twórczości Ryszarda Winiarskiego
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9 l istopada 2012

Działalność komercyjna — rynek reklam

Przemek Wójcicki (agencja reklamowa Pzl) — 

wykład w ramach I cyklu Artysta przedsiębiorczy

13—30 l istopada 2012

ANDRZEJ ZWIERZCHOWSKI. 

SPIRITUS 

kuratorka: Anda Rottenberg

„Zaprezentowane na wystawie obrazy z ostatnich lat 

(2008—2012) ilustrują […] syntetyczny okres twór-

czości Andrzeja Zwierzchowskiego, wzbogacony 

o nowy akcent, jakim jest umieszczenie w licu obrazu 

komentarzy słownych, poetyckich tekstów i cytatów 

wyjętych z potoczności” (Anda Rottenberg, fragment 

tekstu dla prasy). 

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Maciej Małecki

22 l istopada 2012

Podaż sztuki — oczekiwania klientów

Matylda Prus (Galeria m2) — wykład w ramach 

I cyklu Artysta przedsiębiorczy

29 l istopada 2012

Stowarzyszenie: ograniczenia, problemy, 

możliwości rozwoju

Marika Zamojska (Galeria Starter) — wykład 

w ramach I cyklu Artysta przedsiębiorczy

1—2 grudnia  2012

Jak „sprzedać” siebie i swoją pracę? 

Techniki sprzedażowe i negocjacyjne

Iza Jung (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 

i w Opolu) — warsztaty w ramach I cyklu Artysta 

przedsiębiorczy 

7  grudnia  2012

Prowadzenie własnej działalności usłu-

gowej w sferze kultury i sztuki. Model 

małych grup twórczych

przedstawiciel Stowarzyszenia Klon/Jawor — 

wykład w ramach I cyklu Artysta przedsiębiorczy

8—9 grudnia  2012

Biznesowy warsztat freelancera / Pro-

mocja projektów kulturalnych

Joanna Szymańska i Jakub Zgierski (Pansa) — 

warsztaty w ramach I cyklu Artysta przedsiębiorczy

10  grudnia  2012  — 12  st ycznia  2013

SPRZECZNE INFORMACJE. OBRAZ 

WOBEC OBRAZÓW

Tomasz Ciecierski, Ryszard Grzyb, Robert 

Maciejuk, Paweł Susid, Włodzimierz Jan 

Zakrzewski

kurator: Waldemar Baraniewski

Pokaz prac artystów z malarskiej grupy Pendzle, 

będącej „ugrupowaniem towarzyskim, skupiającym 

artystów z różnych pokoleń i formacji, których łączy 

potrzeba malowania i intelektualnej refleksji nad 

obrazem. […] wyjątkowym lepiszczem spajającym 
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grupę jest pewien typ inteligencji, poczucia humoru 

i wzajemnej ciekawości” (Waldemar Baraniewski, 

fragment tekstu dla prasy).

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Jakub Wróblewski

1 1  grudnia  2012

Alternatywne źródło zasilania. Jak 

wygrać, pozyskać, zdobyć pieniądze 

na sztukę? Co to jest crowdsourcing 

i crowdfunding

Joanna Szymańska i Jakub Zgierski (Pansa) — 

wykład w ramach I cyklu Artysta przedsiębiorczy

13  grudnia  2012

Rezydencje w Polsce. Przegląd i omó-

wienie programów rezydencjalnych za 

granicą. Jak zaistnieć w Europie?

Ika Sienkiewicz (CSW Air Laboratory) — wykład 

w ramach I cyklu Artysta przedsiębiorczy

14  grudnia  2012

Działalność gospodarcza w obrębie edu-

kacji artystycznej: wybrane przykłady

przedstawiciel Latających Animatorów Kultury — 

wykład w ramach I cyklu Artysta przedsiębiorczy

18  grudnia  2012

Po co biznesowi artysta? Wykład dla 

tych, którzy chcą się dowiedzieć, jak 

sprzedać swoją sztukę biznesowi

Joanna Szymańska i Jakub Zgierski (Pansa) — 

wykład w ramach I cyklu Artysta przedsiębiorczy

14—20 st ycznia  2013

WYSTAWA, KTÓREJ NIE BYŁO.  

IN MEMORIAM PIOTRA SZUBERTA — 

KRZYSZTOF M. BEDNARSKI

Wystawa poświęcona pamięci Piotra Szuberta. Jej 

tytuł nawiązywał do planowanego pokazu prac 

Bednarskiego. Tekst do katalogu miał napisać Piotr 

Szubert, niestety jego śmierć to uniemożliwiła.

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Maciej Małecki

7  marca — 4  kwi etnia  2013

PARASOL W PROSEKTORIUM. 

MONTAŻ JAKO MECHANIZM 

ARTYSTYCZNY 

Bogna Burska, Jan Dziaczkowski, 

Aneta Grzeszykowska, Władysław 

Hasior, Michał Jankowski, Kijewski /

Kocur, Grzegorz Kozera oraz Krzysztof 

M. Bednarski

kurator: Stach Szabłowski 

Prezentacja prac opartych na różnych techni-

kach montażowych: historycznych fotomontażach 

i współczesnych kolażach, klasycznych asamblażach 

i projektach found footage. 

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Daria Malicka

19  kwi etnia  — 9  maja  2013

CHŁODNE SPOJRZENIE 

Tomasz Bielak, Jakub Ciężki, Maciek 

Duchowski, Arek Karapuda, Piotr Korol, 

Igor Przybylski, Sławomir Toman

kuratorka: Marta Ryczkowska

Prezentacja twórczości artystów związanych z Lubli-

nem i Warszawą.

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Łukasz Sawicki

1 1—27 maja  2013

CZEŚĆ AKADEMII

Absolwenci (Artur Żmijewski, Paweł 

Althamer), profesorowie i studenci 

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Pierwszy tego typu projekt realizowany w przestrzeni 

wystawienniczej Salonu Akademii: Artur Żmijewski 

i Paweł Althamer zorganizowali w galerii dostęp-

ną dla szerokiej publiczności pracownię żywcem 

Jakub Ciężki, Galeria (fragment), 2012; 
wystawa Chłodne spojrzenie

Igor Przybylski, Arezzo, 2012; wystawa 
Chłodne spojrzenie

 (s. 111) 
Andrzej Zwierzchowski, Światło — Cień, 2011; 
wystawa Andrzej Zwierzchowski. Spiritus
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wyjętą z warszawskiej Akademii. Artyści spotykali 

się z profesorami i studentami, aby wspólnie pra-

cować, tworzyć akty, malować, rysować. Po zakoń-

czeniu warsztatów publiczność mogła oglądać efekty 

wspólnych działań. 

Podczas Nocy Muzeów 18 maja 2013 w galerii można 

było uczestniczyć w otwartych warsztatach malar-

skich z Arturem Żmijewskim oraz w pokazie muzycz-

no-wizualnym autorstwa Sławka Gołaszewskiego 

oraz Szawła Płóciennika.

6 czerwca — 19  l ipca 2013

PO 30 LATACH. SPOJRZENIE NA 

PRACOWNIĘ OSKARA HANSENA 

kuratorzy: Jola Gola, Grzegorz Kowalski

Wystawa przygotowana przez Muzeum Akade-

mii Sztuk Pięknych w Warszawie, poświęcona 

programowi dydaktycznemu Oskara Hansena. 

Zostały pokazane znajdujące się w zbiorach mu-

zeum aparaty dydaktyczne zaprojektowane przez 

Hansena, rysunki oraz prace studenckie wykony-

wane w ramach ćwiczeń w jego pracowni. Kontra-

punktem były studenckie filmy wideo z Pracowni 

Kompozycji Brył i Płaszczyzn Wydziału Sztuki Me-

diów i Scenografii prowadzonej przez Grzegorza 

Kowalskiego realizującego wybrane elementy me-

tody Hansena. 

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Noviki Studio

19—30 si erpnia  2013

PORTRETY W TECHNICE WŁASNEJ

Krystyna Piotrowska 

ALL THAT JAZZ! — PORTRETY 

JAZZOWE

Ryszard Horowitz 

kurator: Lech Majewski 

Wystawy realizowane w ramach X Festiwalu Kultury 

Żydowskiej Warszawa Singera.

9—30 września  2013

ZMYSŁY 

Jordan Kłosowski, Monika M. Korona, 

Jarosław Perszko, Patrycja Piwosz

kuratorka: Iwona Szmelter

To wystawa prowokacja — sztuka powstaje w wyniku 

gry emocjonalnej. 

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Maciej Małecki

7—31  paździ erni ka 2013

JAROSŁAW MODZELEWSKI.  

STARE PAPIERY 

kurator: Krzysztof Morcinek

Zgromadzone na wystawie powstałe 30 lat temu 

szkice, gwasze i szablony służyły artyście do nama-

lowania kultowych obrazów. Oszczędne w formie 

prace sprawiają wrażenie osobistych komentarzy 

artysty do skomplikowanej polskiej rzeczywistości 

początku lat 80. zeszłego wieku.

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Daria Malicka

22 paździ erni ka 2013

ROZPOCZĘCIE II CYKLU „ARTYSTA 

PRZEDSIĘBIORCZY” 

Zawód: artysta

Karol Radziszewski — wykład

8—17 l istopada 2013

WYSTAWA FINALISTÓW KONKURSU 

O NAGRODĘ ARTYSTYCZNĄ 

SIEMENSA 2013 

Mariusz Lipski, Leszek Margasiński, 

Aleksandra Stachowicz, Joanna 

Tumiłowicz 

kurator: Michał Borys

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Mateusz Machalski

Robert Świerczyński, Sekwencja. Kompo-
zycja następstw w czasie. Od bieli do czerni 
i od czerni do bieli… w czasie 30 sekund 
(fragment); wystawa Po 30 latach. Spojrze-
nie na pracownię Oskara Hansena

Jarosław Perszko, Ślady zwielokrotnione, 
rzeźbiarska instalacja przestrzenna (frag-
ment), 2013; wystawa Zmysły 
Fot. Agnieszka Aleksiewicz
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19  l istopada 2013

Zawód: kurator

Stach Szabłowski (Centrum Sztuki Współcze-

snej) — wykład w ramach II cyklu Artysta przed-

siębiorczy

21  l istopada — 1  grudnia  2013

KACPER NURZYŃSKI. WIDZENIA

kuratorka: Katarzyna Urbańska 

W 2013 roku po raz pierwszy została zorganizowana 

wystawa stanowiąca nagrodę dla laureata konkursu 

Coming Out Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięk-

nych w Warszawie.

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Maciej Małecki

12  grudnia  2013  — 7  lutego 2014

GO GET YOUR KNIVES 

Sharon Balaban, Yiftach Belsky, Sigalit 

Landau, Hila Lulu Lin, Nira Pereg, Alona 

Rodeh, Amir Yatz

kurator: Jacek Sosnowski

Prezentacja prac wideo izraelskich artystów, pomy-

ślana jako wezwanie do działania, konfrontacji i pod-

jęcia ryzyka.

Wystawa realizowana we współpracy z galerią Pro-

paganda. 

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Łukasz Izert

17  grudnia  2013

Galeria i marszandzi. Jak to działa? 

Dawid Radziszewski (galeria Dawida Radzi-

szewskiego) — wykład w ramach II cyklu Artysta 

przedsiębiorczy

21  st ycznia  2014

Domy aukcyjne: aukcje młodej sztuki

Roman Kaczkowski (D.A. Desa) — wykład 

w ramach II cyklu Artysta przedsiębiorczy

18  lutego 2014

Działalność komercyjna: projektowanie 

graficzne

Katarzyna Nestorowicz & Marcin Nowicki (Noviki 

Studio) — wykład w ramach II cyklu Artysta przed-

siębiorczy

18  lutego — 28 marca 2014

INNA FORMUŁA OBRAZU. 

STRUKTURA, PRZESTRZEŃ, 

MATERIAŁ, KOLOR. PRACOWNIA 

WIEDZY O DZIAŁANIACH 

I STRUKTURACH WIZUALNYCH 

PROF. JACKA DYRZYŃSKIEGO 

Katarzyna Bąkowska, Agata Borowa, 

Dorota Borowa, Tymek Borowski, 

Aleksandra Bujnowska, Bogna Burska, 

Maciej Czyżewski, Maciej Duchowski, 

Marek Drzewiecki, Janek Dziaczkowski, 

Magdalena Firląg, Magdalena Fokt, Jerzy 

Goliszewski, Małgorzata Jabłońska, 

Dominik Jałowiński, Paula Jaszczyk, 

Arek Karapuda, Magdalena Kazimierska, 

Dorota Kidziak, Agnieszka Kieliszczyk, 

Przemysław Klimek, Krzysztof 

Kokoryn, Rafał Kowalski, Grzegorz 

Kozera, Miłosz Koziej, Wojciech 

Kubrakiewicz, Paweł Kwiatkowski, 

Róża Litwa, Rafał Ludian, Ula Łojko, 

Kinga Marcinkiewicz, Magdalena 

Mosakowska, Maciej Pakalski, Anita 

Pasikowska, Sławek Pawszak, Sylwester 

Piędziejewski, Marek Popławski, Karol 

Radziszewski, Teodor Sobczak, Łukasz 

Strupiechowski, Joanna Ślązak, Paweł 

Śliwiński, Tomasz Tatarczyk, Monika 

Alona Rodeh, Barking dogs don’t bite, 2012; 
wystawa Go get your knives 
Fot. dzięki uprzejmości galerii Propa-
ganda

Marek Wiącek, Struktura, 1980; wystawa 
Inna formuła obrazu. Struktra, przestrzeń, 
materiał, kolor. Pracownia Wiedzy o Dzia-
łalnich i Stukturach Wizualnych prof. Jacka 
Dyrzyńskiego 
Fot. Agnieszka Aleksiewicz
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Tyczyńska, Aleksandra Waliszewska, 

Łukasz Wawrynkiewicz, Artur Winiarski, 

Piotr Wysocki, Ernest Zawada, Karolina 

Zdunek, Kacper Ziółkowski

kuratorzy: Jacek Dyrzyński, Jan 

Mioduszewski 

Prezentacja autorskiego programu Pracowni Wiedzy 

o Działaniach i Strukturach Wizualnych z Wydziału 

Malarstwa, prowadzonej od połowy lat 80. przez prof. 

Jacka Dyrzyńskiego. Wystawa skonstruowana z prac 

byłych i obecnych studentów pracowni skupiała się 

wokół pojęć: struktura, przestrzeń, materiał, kolor. 

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Maciej Małecki

18  marca 2014

Fundusze unijne — jak zdobyć, jak rozli-

czać?

Anna Hieropolitańska (Punkt Kontaktowy 

ds. Kultury) — wykład w ramach II cyklu Artysta 

przedsiębiorczy

7  kwi etnia  — 17  maja  2014

ZAWÓD: PROJEKTANT. 

ŚWIADOMOŚĆ I DZIAŁANIE 

Monika Braunscht, Magdalena 

Czapiewska, Marta Florkowska-Dwojak, 

HO-lO, Jevgenija Jurkevica, Magda 

Juszczak, Kafti Design, Halina Kamińska 

i Edyta Makaruk / Florabo, Katarzyna 

Kędzior, Tomasz Korzewski, Urszula 

Kowal, Agata Kulik-Pomorska & 

Paweł Pomorski / Malafor, Ania Łyszcz, 

Marta Morawska, Karol Murlak, 

Grzegorz Nawacki / Designlab, Marta 

Niemywska, Maya Ober / Knockout 

Design, Katarzyna Delfina Petkow, 

Stanisław Płoski, Magda Rychard, 

Sonia Słaboń, Alicja Strzyżyńska, Maja 

Szczypek / M.A.M. Airbag, Veturilo, Nina 

Woroniecka, Oskar Zięta / Zieta Design

kuratorka: Magdalena Kochanowska

Celem wystawy było pokazanie jak projektanci inter-

pretują współczesne problemy takie jak intensyfika-

cja produkcji, pogłębiające się różnice w zamożności 

społeczeństw, rozpędzona konsumpcja, nędza i głód, 

starzenie się społeczeństw, uzależnienie od techno-

logii oraz oddalenie od natury. 

aranżacja i identyfikacja wizualna wystawy oraz 

projekt graficzny katalogu: Jakub Marzoch

30 kwi etnia  2014

Młoda Polska — stypendium ministra 

kultury dla młodych artystów 

Anna Rakowska (Narodowe Centrum Kultury) — 

wykład w ramach II cyklu Artysta przedsiębiorczy

6 czerwca — 4  l ipca 2014

ZŁOTY DEBIUT IM. HENRYKA 

TOMASZEWSKIEGO 

kurator: Rafał Nowakowski 

W ramach 24. Międzynarodowego Biennale Plaka-

tu odbyły się konkurs i wystawa dla debiutujących 

grafików. Na wystawie w galerii zostało pokaza-

nych ok. 100 plakatów zakwalifikowanych do finału 

konkursu. 

13  maja  2014

Kreatywna Europa 2014—2020. Nowy 

program Komisji Europejskiej wspiera-

jący sektory kultury

Anna Hieropolitańska (Punkt Kontaktowy ds. Kul-

tury) — wykład w ramach II cyklu Artysta przedsię-

biorczy

1 1  września  — 11  paździ erni ka 2014

ROBERT KUŚMIROWSKI. 

TRÄUMGUTSTRASSE 

kuratorka: Katarzyna Urbańska 

Tytuł ekspozycji nawiązywał do nazwy ulicy Trau-

gutta, przy której znajduje się Galeria Salon Akade-

mii. Zburzony w czasie II wojny światowej budynek 

został odbudowany w latach 50. XX wieku. Robert 

Kuśmirowski zrekonstruował na wystawie ruiny bu-

dynku i zniszczony arystokratyczny salon.

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Maciej Małecki

21  paździ erni ka — 21  l istopada 2014

GRAFIKA GRA SZTUKI 

kuratorka: Dorota Folga-Januszewska

Zaprezentowano styl myślenia co najmniej trzech 

pokoleń artystów współpracujących ze sobą na 

Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. Celem wystawy 

było pokazanie matrycy i procesu graficznego, a nie 

finalnego „produktu”, którym jest odbitka. 

Do ekspozycji został przygotowany program eduka-

cyjny — warsztaty: O grafice prowadzone przez prof. 

Andrzeja Węcławskiego i Mateusza Dąbrowskiego, 

Walka wody z tłuszczem (czyli o litografii) (Paulina 

Buźniak), Grafika i programowanie (dr hab. Piotr 

Welk), Matryca jako tablet (prof. Piotr Smolnicki). 

Wystawa w ramach współpracy międzyinstytucjo-

nalnej była prezentowana w Muzeum Narodowym 

w Szczecinie (12.12.2014 — 29.03.2015), Miejskiej Gale-

rii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego w Zako-

panem (10.04 — 3.05.2015) oraz Muzeum Okręgo-

wym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 

(26.09 — 6.12.2015). 

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Mateusz Machalski i Maciej Januszewski

27 l istopada — 5  grudnia  2014

WYSTAWA FINALISTÓW KONKURSU 

O NAGRODĘ ARTYSTYCZNĄ 

SIEMENSA 2014

Maciej Januszewski, Michał Kochański, 

Karolina Lizurej, Agata Rudzikiewicz

kurator: Michał Borys

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Jakub Wróblewski

19  grudnia  2014  — 11  st ycznia  2015

YULIA KRIVICH. PRZECZUCIE 

kurator: Prot Jarnuszkiewicz

Wystawa fotografii — nagroda w konkursie Coming 

Out Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 

w Warszawie 2014

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Yulia Krivich 
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16—30 st ycznia  2015

EWA WALAWSKA.  

CIELESNOŚĆ GRAFIKI

„Graficzka tak mówi o sobie: »Jestem artystką dwóch 

epok. Tej dawnej epoki grafiki prawdziwej, którą 

kocham, i cyfry, która jest podrzutkiem«” (Doro-

ta Folga-Januszewska, fragment tekstu dla prasy).

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

albumu Ewa Walawska. Cielesność grafiki: Paweł 

Osial

10—27 lutego 2015

MIROSŁAW DUCHOWSKI.  

TO CO POZOSTAJE

Na wystawie zaprezentowano najnowsze obrazy 

artysty oraz symboliczny film, któremu towarzy-

szyło kilka obiektów przestrzennych. 

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Maciej Małecki

13  marca — 13  kwi etnia  2015

CZYM SIĘ ZAJMUJESZ? 

Michał Chojecki, Maciej Czyżewski, 

Mateusz Dąbrowski, Maciek Duchowski, 

Anna Jochymek, Sebastian Krok, Bartosz 

Sandecki, Agnieszka Wach, Jakub 

Wróblewski

kurator: Paweł Nowak 

Ekspozycja została pomyślana jako symboliczny 

przewodnik wprowadzający widza w główne obszary 

poszukiwań artystów i ujawniającego cele, jakie 

sobie stawiają. 

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Łukasz Sawicki

4 maja  — 18  czerwca 2015

MODA TO SŁOWO NA P 

Rafał Bujnowski, Adu Ada Karczmarczyk, 

Paulina Ołowska, Michał „Pikaso” 

Linow, Monika Zawadzki oraz 

studenci i absolwenci Katedry Mody 

(Paulina Bierzgalska-Sikorska, 

Ewelina Czaplicka-Ruducha, Zuzanna 

Feliga, Julia Ewa Kaleta, Zuzanna 

Kot, Aleksandra Kucharczyk, Ewa 

Kurczewska, Małgorzata Nowakowska, 

Zofia Osińska, Ada Płachetko, Uta 

Sienkiewicz, Katarzyna Skórzyńska, 

Dagmara Stawiarska, Ewa Stepnowska, 

Joanna Wawrzyńczak, Zuzanna Wójcik, 

Alicja Zdebska, Maurycy Zylber)

kurator: Janusz Noniewicz 

Na wystawie zestawione zostały projekty modowe 

z Katedry Mody Wydziału Wzornictwa z wideo 

Ady Karczmarczyk, rzeźbą Człowiek i dwie huśtawki 

Moniki Zawadzki, Przypadkowymi kolarzami Pauliny 

Ołowskiej, rysunkami górników Rafała Bujnowkiego 

oraz muralem Michała „Pikaso” Linowa. 

Podczas Nocy Muzeów 16 maja w przestrzeni wystawy 

odbyły się warsztaty dziennikarskie prowadzone 

przez Marcina Różyca, a magazyn „Harper’s Bazaar” 

zaaranżował studio fotograficzne, w którym modelki 

były przygotowywane do sesji okładkowej.

aranżacja wystawy: Agnieszka Zawadowska, Jac-

queline Sobiszewski 

identyfikacja wizualna wystawy: Dominika Wir-

kowska

2 l ipca — 14  s i erpnia  2015

WŁADYSŁAW SKOCZYLAS 

(1883—1934) 

kuratorka: Maryla Sitkowska

Przekrojowy przegląd wszystkich dziedzin twórczo-

ści, którymi zajmował się artysta. Pokazano ok. 200 

prac: malarstwo olejne i akwarelowe, grafikę we 

wszystkich technikach, tkaniny, rysunki, grafikę 

użytkową, projekty polichromii, a także dokumen-

ty i elementy warsztatu graficznego, takie jak klocki 

drzeworytnicze i płyty metalowe, narzędzia, szki-

cowniki itp. W ramach wystawy w galerii zostały 

zorganizowane warsztaty graficzne, ich uczestnicy 

mieli możliwość wykonania odbitki z oryginalne-

go klocka drzeworytniczego Skoczylasa. Kolejne 

Identyfikacja wizualna 
wystaw:  
Grafika Gra Sztuki, Yulia Krivich. 
Przeczucie, Mirosław Duchowski. 
To co pozostaje

Wystawa Moda to słowo na p 
Fot. Kamila Szuba
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odsłony ekspozycji miały miejsce w Muzeum Nad-

wiślańskim w Kazimierzy Dolnym (20.09.2015 — 

7.01.2016) i Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce 

(13.04 — 12.06.2016)

Wystawie towarzyszyła 350-stronicowa monografia 

Władysław Skoczylas (1883—1934) projektu Macieja 

Małeckiego.

aranżacja wystawy: Matosek/Niezgoda 

identyfikacja wizualna wystawy: Maciej Małecki 

23  si erpnia  — 4  września  2015

EL FANTASMA DE HEREDIA

Grupę El Fantasma de Heredia tworzą 

Anabella Salem i Gabriel Mateu, artyści 

z Argentyny zafascynowani polskim 

plakatem, a w szczególności twórczością 

Henryka Tomaszewskiego. 

LEKSYKON IZRAELA

Marta Krzeszowska (Polska / Izrael)

Prezentacja publikacji odnoszącej się do histo-

rii, kultury i życia codziennego Izraela. Książka 

jest pracą dyplomową zrealizowaną w Pracowni 

Plakatu i Grafiki Wydawniczej prof. Lecha Majew-

skiego.

Wystawy zrealizowane w ramach Festiwalu Kultury 

Żydowskiej Warszawa Singera.

kurator i autor identyfikacji wizualnej wystaw: 

Lech Majewski

28 września  — 30 paździ erni ka 2015

LEKTURY 

Jonasz Chlebowski, Mariusz Grabarski, 

Laura Grudniewska, Monika 

Karczmarczyk, Antonina Konopelska, 

Justyna Łoś, Filip Madejski, Magda 

Morawik, Sara Piotrowska, Iwo Rachwał, 

Eliasz Styrna, Maciej Szczęśniak, Piotr 

Urbaniec, Wiktoria Wojciechowska, 

Marta Wódz

kuratorzy: Grzegorz Kowalski i Artur 

Żmijewski

Prezentacja efektów zadań realizowanych w Pracowni 

Przestrzeni Audiowizualnej w roku akademickim 

2014/15 oraz rezultatów warsztatów, które przepro-

wadził z tą samą grupą studentów Artur Żmijewski.

aranżacja wystawy: Matosek / Niezgoda  

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Maciej Małecki

10—24 l istopada 2015

WYSTAWA LAUREATÓW KONKURSU 

O NAGRODĘ ARTYSTYCZNĄ 

SIEMENSA 2015

Katarzyna Dyjewska, Zuzanna 

Gaszyńska, Ewa Kamieniecka, Dominika 

Owczarek

kurator: Michał Borys

identyfikacja wizualna wystawy i projekt gra-

ficzny katalogu: Syfon Studio. Filip Tofil, Ula 

Janowska 

MARTA MIELCAREK. NULLPUNKT 

kurator: Prot Jarnuszkiewicz

Wystawa laureatki konkursu Coming Out Najlepsze 

Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2014

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Marta Mielcarek

4—22 grudnia  2015

WARSZAWA CENTRALNA — 

WROCŁAW GŁÓWNY

Karol Babicz, Piotr Błażejewski, 

Marta Borgosz, Adam Chmielowiec, 

Waldemar Graczyk, Jarosław 

Grulkowski, Łukasz Huculak, Marek 

Jakubek, Jacek Jarczewski, Paweł 

Jarodzki, Janusz Jaroszewski, Wojciech 

Wernisaż wystawy Władysław Skoczylas 
(1883—1934) 
Fot. Jakub Wróblewski 

Identyfikacja wizualna wystawy Włady-
sław Skoczylas (1883—1934)

Wystawa Marta Mielcarek. Nullpunkt, 2015 
Fot. Marta Mielcarek
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Kaniowski, Joanna Kaucz, Piotr Kielan, 

Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki, Piotr 

Kmita, Anna Kołodziejczyk, Stanisław 

Ryszard Kortyka, Anna Kowalska- 

-Szewczyk, Bogna Kozera-Radomska, 

Anna Maria Kramm, Marian Waldemar 

Kuczma, Marek Kulig, Paweł 

Lewandowski-Palle, Wojciech Lupa, 

Michał Marek, Janusz Merkel, Daria 

Milecka, Kasper Minciel, Łukasz 

Morawski, Kamil Moskowczenko, 

Zdzisław Nitka, Joanna Pałys, 

Przemysław Pintal, Marlena 

Promna, Wojciech Pukocz, Bartosz 

Radziszewski, Andrzej Rafałowicz, 

Piotr Saul, Michał Sikorski, Krzysztof 

Skarbek, Norman Smużniak, Marta 

Szymczakowska, Piotr Tyszkowski, 

Krzysztof Wałaszek, Marian Wołczuk

inicjator wystawy: Artur Winiarski 

kuratorzy: Marta Borgosz, Wojciech 

Pukocz, Michał Sikorski 

Pokaz dorobku artystów malarzy dydaktyków zwią-

zanych z Wydziałem Malarstwa i Rzeźby Akademii 

Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wro-

cławiu.

1  lutego — 4  marca 2016

WYŚWIETLANIE WIDZENIA 

Wojciech Bąkowski, Paweł Bownik, 

Wojciech Bruszewski, Zbigniew 

Dłubak, Aneta Grzeszykowska, Prot 

Jarnuszkiewicz, Jerzy Lewczyński, 

Zbigniew Libera, Agata Madejska, 

Katarzyna Mirczak, Witek Orski, 

Krzysztof Pijarski, Wojciech Puś, Józef 

Robakowski, Zbigniew Rogalski, Szymon 

Rogiński, Tomasz Saciłowski, Mateusz 

Sadowski, Jan Simon, Jan Smaga, 

Zbigniew Tomaszczuk, Stefan Wojnecki 

kurator: Adam Mazur

Na wystawie, której tytuł zaczerpnięty był z projek-

cji wideo Wojtka Bąkowskiego Wyświetlanie widze-

nia, przedstawiającej białą ścianę wraz ze wszyst-

kimi zakłóceniami wprowadzanymi do percepcji 

przez aparat wzroku, zaprezentowano najciekawsze 

z nazwisk i dzieł sztuki wpisujące się w nowy nurt 

fotografii.

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Kaja Kusztra

21  marca — 11  kwi etnia  2016

SPOTKANIE POKOLEŃ. MALARZE 

WARSZAWSKIEJ AKADEMII 

Z KOLEKCJI KRZYSZTOFA MUSIAŁA

Stanisław Baj, Tymek Borowski, 

Tomasz Ciecierski, Jan Cybis, Jan 

Dobkowski, Tadeusz Dominik, 

Eugeniusz Eibisch, Wojciech Fangor, 

Stefan Gierowski, Ryszard Grzyb, 

Koji Kamoji, Arkadiusz Karapuda, 

Aleksander Kobzdej, Łukasz 

Korolkiewicz, Jarosław Modzelewski, 

Artur Nacht-Samborski, Włodzimierz 

Pawlak, Teresa Pągowska, Igor 

Przybylski, Jacek Sempoliński, Jacek 

Sienicki, Marek Sobczyk, Antoni 

Starowieyski, Henryk Stażewski, Paweł 

Susid, Leon Tarasewicz, Jan Tarasin, 

Tomasz Tatarczyk, Ryszard Winiarski, 

Mariusz Woszczyński, Włodzimierz 

Jan Zakrzewski, Rajmund Ziemski, 

Wojciech Zubala

kuratorka: Katarzyna Jankowska- 

-Cieślik

Wystawa dzieł malarzy związanych z warszawską 

Akademią, wybranych z kolekcji Krzysztofa Mu-

siała. Znany kolekcjoner i mecenas sztuki przeka-

zał w 2016 roku w depozyt do Muzeum ASP w War-

szawie ponad 100 dzieł wybitnych współczesnych 

artystów.

identyfikacja wizualna wystawy: Emilia Pyza/

Poziomka Studio

19—22 kwi etnia  2016

MAREK WYRZYKOWSKI. OUTSIDER 

kurator: Artur Winiarski 

„Malarz prostoty i komplikacji, euforii i zniechęcenia, 

pleśni pokrywającej piękno, absurdalnych derywacji 

ludzkiego losu. Malował pojęcia, a nie rzeczy” (Artur 

Winiarski, fragment tekstu dla prasy). W galerii 

zostało zaprezentowanych 50 prac artysty. Podczas 

f inisażu odbyło się spotkanie promujące album 

Marek Wyrzykowski. Outsider

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

albumu: Błażej Ostoja Lniski

6—31  maja  2016

SYMULATORY — Z KOLEKCJI OBMS 

DANIELA ZIELIŃSKIEGO 

Prezentacja symulatorów Daniela Zielińskiego, które 

nie są przedmiotami użytkowymi ani przedmiotami 

sztuki. To narzędzia umożliwiające studia nad wieloma 

kategoriami relacji pomiędzy podmiotami (ludźmi) 

a przedmiotami (pospolitymi rzeczami). 

aranżacja i identyfikacja wizualna wystawy oraz 

projekt graficzny katalogu: Daniel Zieliński

10  czerwca — 31  l ipca 2016

WIERZCHOŁEK PAPIEROWEJ WIEŻY 

BABEL 

kurator: Zdzisław Schubert

Na wystawę zrealizowaną w ramach 25. Międzynaro-

dowego Biennale Plakatu we współpracy z Muzeum 

Plakatu w Wilanowie wybrano 101 plakatów 86 auto-

rów i współautorów. Zaprezentowano nagrodzone 

prace, można było zobaczyć zarówno przykłady naj-

ważniejszych narodowych szkół plakatu, jak i zmie-

niające się w ciągu półwiecza trendy i tendencje w tej 

dziedzinie oraz ewolucję sztuki plakatu w trakcie 

minionego półwiecza. 

27 si erpnia  — 2  września  2016

BARBARA FALENDER

Wystawa rzeźby Barbary Falender zrealizowana 

w ramach XIII Festiwalu Kultury Żydowskiej War-

szawa Singera. 

inicjator wystawy i autor identyfikacji wizualnej: 

Lech Majewski
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19  września  — 14  paździ erni ka 2016

KSIĄŻKA ŻYWA 

Jacek Ambrożewski, Emilia Bartkowska, 

Marta Basak, Katarzyna Betlińska, 

Patricia Bliuj-Stodulska, Magdalena 

Boffito, Michał Chojecki, Agnieszka 

Cieślińska, Oksana Draczkowska, Agata 

Dudek, Sofia Estrada-Osmycka, Anna 

Filipczak, Mariusz Filipowicz, Zosia 

Frankowska, Stanisław Gajewski, 

Henryk Gostyński, Magda Grabowska, 

Piotr Grabowski, Monika Hanulak, 

Krzysztof Jabłonowski, Maciej 

Januszewski, Zygmunt Januszewski, 

Grzegorz Jarzynowski, Rita Kaczmarska, 

Paweł Kastusik, Anna Koźbiel, Rafał 

Kucharczuk, Laura Kudlińska, Aniela 

Kupiecka, Wojtek Kwiecień-Janikowski, 

Grażka Lange, Aneta Lewandowska, 

Mateusz Machalski, Lech Majewski, 

Sławomir Marzec, Paweł Nowak, 

Magdalena Nowakowska-Troniewska, 

Dorota Optułowicz-McQuaid, Jacek 

Ostaszewski, Błażej Ostoja Lniski, 

Alina Potemska, Andrzej Rudziński, 

Jan Rusiński, Natalia Sajewicz, Piotr 

Smolnicki, Justyna Sokołowska, 

Aleksandra Tubielewicz, Kuba 

Turczyński, Maria Vesela, Andrzej 

Węcławski, Ryszard Winiarski, Jakub 

Wróblewski, Basia Żuchowska

kuratorka: Dorota Folga-Januszewska 

Trzy pokolenia twórców (46 artystów) aktywnych 

w warszawskiej ASP i nagradzanych niemal na całym 

świecie spotkały się na wystawie, aby przypomnieć, 

jak żywym fenomenem artystycznym i nową polską 

specjalnością artystyczną jest zmaganie się książki 

z nieksiążką.

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Maciej Januszewski

21  paździ erni ka — 30 l istopada 2016

KRZYSZTOF JUNG. PRZEMIANA 

kuratorka: Katarzyna Urbańska

Pokaz fotograficznej dokumentacji performansów 

z lat 70. i 80. zeszłego wieku oraz rysunków owadów, 

a także rekonstrukcja jednej z prac artysty — cha-

rakterystycznego nitkowania przestrzeni galerii. 

Wystawie towarzyszył film Adama Janischa i Barbary 

Janisch Imago Krzysia. 

aranżacja wystawy: Agnieszka Lasota 

identyfikacja wizualna wystawy i projekt gra-

ficzny książki Krzysztof Jung. Przemiana: Maciej 

Małecki

9—22 grudnia  2016

DIANA GRABOWSKA. XM 

Wystawa była nagrodą główną w konkursie Coming 

Out Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 

w Warszawie 2015

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Kamila Mitka 

Paweł Nowak, Książka żywa i martwa, 
instalacja, 2016; wystwa Książka żywa 
Fot. Jakub Wróblewski
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WYSTAWA FINALISTÓW KONKURSU 

O NAGRODĘ ARTYSTYCZNĄ 

SIEMENSA 2016

Magdalena Ciemierkiewicz, Zuzanna 

Jankowska, Anita Kucharczyk, 

Aleksandra Łatecka 

kurator: Michał Borys

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Maciej Januszewski

9 st ycznia  — 8  lutego 2017

JAN KUCZ, ANTONI JANUSZ 

PASTWA

„Wystawa rzeźbiarzy związanych z warszawską ASP 

łączy coś, co sprawia, że ta wystawa osobowości tak 

różnych jest spójna…” (Jarosław Mikołajewski, frag-

ment tekstu dla prasy)

identyfikacja wizualna wystawy, projekt graficzny 

katalogu i fotografie: Jakub Wróblewski 

24 lutego — 17  marca 2017

ABS_2067

Marcin Góralski, Laura Grudniewska, 

Karolina Hałatek, Magdalena Lara, Jakub 

Laskowski, Justyna Łoś, Iwo Rachwał, 

Philippe Rębosz, Maciej Szczęśniak, 

Agnieszka Zalotyńska

pomysłodawcy wydarzenia: Mirosław 

Bałka, Prot Jarnuszkiewicz 

Projekt zrealizowany wspólnie z absolwentkami i ab-

solwentami Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warsza-

wie. Pomysłodawcy koncepcji chcieli zwrócić uwagę 

na kwestię odpowiedzialność Akademii za proces 

kształcenia studentek i studentów i na ich obecność 

w świecie artystycznym. Punktem wyjścia było py-

tanie, w jaki sposób absolwentki i absolwenci widzą 

świat i siebie za 50 lat oraz w jaki sposób proces kształ-

cenia wpłynął na nich i przygotował ich do funkcjo-

nowania w świecie artystycznym. 

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Renata Motyka

30 marca — 27  kwi etnia  2017

MOŻLIWOŚĆ RZEŹBY. PRACOWNIA 

JERZEGO JARNUSZKIEWICZA 

W WARSZAWSKIEJ AKADEMII 

SZTUK PIĘKNYCH

Krzysztof M. Bednarski, Andrzej Bersz, 

Joanna Breza, Karol Broniatowski, 

Krystian Burda, Krzysztof Chromiński, 

Elżbieta Cieślar, Emil Cieślar, Alicja 

Czebotar, Grażyna Doba-Wolska, 

Barbara Falender, Wiktor Gutt, Krystian 

Jarnuszkiewicz, Stanisław Kędzierski, 

Marta Kodym, Andrzej Koss, Grzegorz 

Kowalski, Zofia Kulik, Przemysław 

Kwiek, Andrzej Latos, Henryk Morel, 

Ewa Muszyńska, Kazimierz Niedzielski, 

Waldemar Raniszewski, Adolf Ryszka, 

Małgorzata Sokołowska, Maciej 

Szańkowski, Daniel Wnuk, Andrzej 

J. Wróblewski

kuratorka: Agnieszka Szewczyk 

Wystawa była próbą pokazania fenomenu pracowni 

prowadzonej przez Jerzego Jarnuszkiewicza na 

Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie w latach 1954—

1985. Pokazano zdjęcia i dokumenty z obszernego 

archiwum pracowni przechowywanego w Muzeum 

ASP w Warszawie.

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

książki Możliwość rzeźby. Pracownia Jerzego 

Jarnuszkiewicza w warszawskiej Akademii Sztuk 

Pięknych: Noviki Studio

12  maja  — 2  czerwca 2017

XOXOXO

Izabella Bryzek, Rafał Dominik, Wiktor 

Dyndo, Bean Gilsdorf, Aleksandra 

Natalia Koper, Barbara Łuczkowiak, 

Sonja Orlewicz, Princ Polo

kuratorka: Klara Czerniewska- 

-Andryszczyk

Ekspozycja opowiadała o wpływie mediów na kre-

owanie współczesnych tożsamości. Tytuł nawiązy- 

Identyfikacja wizualna wystawy Diana 
Grabowska. xm

Antoni Janusz Pastwa, Pole, Koń iii, 
z cyklu Cienie, 2008; wystawa Jan Kucz, 
Antoni Janusz Pastwa 
Fot. Jakub Wróblewski

Jan Kucz, Owoce cywilizacji, 2002, 
wystwa Jan Kucz, Antoni Janusz Pastwa 
Fot. Jakub Wróblewski

Emil Cieślar, Andrzej Latos, Karol Śliwka, 
projekt pomnika Bohaterów Warszawy, 
1959; wystawa Możliwość rzeźby. Pracow-
nia Jerzego Jarnuszkiewicza w warszaw-
skiej Akademii Sztuk Pięknych 
Fot. z archiwum masp
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wał do „uścisków i buziaczków” wysyłanych w inter-

netowych konwersacjach. 

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Patrycja Swierż

7—30 czerwca 2017

JACEK DYRZYŃSKI. MALARSTWO

kurator: Artur Winiarski

Artysta zaproponował własną interpretację pro-

cesu transformacji światła, barwy, przestrzeni 

oraz materii — faktury i reliefu — w obraz ma-

larski. Stworzył indywidualną syntezę elemen-

tarnych cząstek malarstwa. 16 czerwca 2017 roku 

odbyła się promocja albumu Jacek Dyrzyń-

ski. Malarstwo 

identyfikacja wizualna wystawy i projekt gra-

ficzny albumu: Błażej Ostoja Lniski

17  l ipca — 18  s i erpnia  2017

PRZERWA WAKACYJNA 

Marceli Adamczyk, Alkorta Ainara, 

Anna Banout, Jerzy Baranowski, 

Tymek Bryndal, Adelina Cimochowicz, 

Kornelia Dzikowska, Arman Galstyan, 

Bartosz Głowacki, Julia Golachowska, 

Martyna Górecka, Maria Jagłowska, 

Janina Jasińska, Katarzyna Kimak, 

Adrianna Konopka, Olga Kowalska, 

Kaja Kozon, Nadia Markiewicz, 

Agnieszka Mastalerz, Karolina Nowak, 

Anna Rutkowska, Nela Sapińska, 

Grzegorz Stefański, Anna Tosiek, 

Anna Vostruchovaite, Paulina Walas, 

Sebastian Winkler, Wanda Wolf, Marta 

Wódz, Weronika Wysocka, Jakub 

Wysocki

kuratorzy: Agnieszka Żechowska, Michał 

Suchora

Autorski kuratorski wybór najciekawszych dzieł pre-

zentowanych na wystawach końcoworocznych na 

poszczególnych wydziałach.

identyfikacja wizualna wystawy: Tymek Bryndal

25  si erpnia  — 1  września  2017

PORTRET SYNOPTYCZNY SALLY’EGO 

PERELA, ŻYDA Z HITLERJUGEND

Wideoinstalacja 4 × Sally zrealizowana 

przez kuratorów wystawy — 

Friedemanna Derschmidta z Austrii 

i Shimona Leva z Izraela

Wystawa towarzysząca XIV Festiwalowi Kultury 

Żydowskiej Warszawa Singera 2017.

identyfikacja wizualna: Fundacja Shalom

8—29 września  2017

CZYM SIĘ ZAJMUJESZ? 2 

Magdalena Boffito, Marcin Chomicki, 

Mariusz Filipowicz, Andrzej Kokosza, 

Tomáš Rafa, Rafał Rychter, Michał 

Szuszkiewicz, Ewa Maria Śmigielska

kurator: Paweł Nowak 

Wystawa była wielowymiarowym portretem 

pokolenia artystów, którzy po ukończeniu ASP 
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postanowili realizować swoją drogę twórczą, zo-

stając na uczelni. 

identyfikacja wizualna wystawy: Poważne Studio

16  paździ erni ka — 24 l istopada 2017

DZIEKANKA ARTYSTYCZNA. 

FENOMEN KULTURY 

NIEZALEŻNEJ 1972—1998 NA 

KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU 

W WARSZAWIE 

Akademia Ruchu (Wojciech 

Krukowski, Janusz Bałdyga, Andrzej 

Borkowski, Krystyna Klimaszewska-

-Piotrowska, Andrzej Komorowski, 

Jonasz Konderski, Jolanta Krukowska, 

Joanna Krzysztoń, Hanna Liziniewicz, 

Aleksandra Lompart, Cezary 

Marczak, Zbigniew Olkiewicz, Jan 

Pieniążek, Maria Pieniążek, Maciej 

Skalski, Grażyna Skibińska, Marta 

Sutkowska-Marczak, Hanna 

Tomaszewska, Jarosław Żwirblis, 

Krzysztof Żwirblis), Robert Alda, 

Janusz Bałdyga, Mirosław Bałka, 

Jerzy Bereś, Wojciech Bruszewski, 

Tomasz Ciecierski, Mirosław Filonik, 

Władysław Grochowski, Grupa SAB 

(Michał Gołdanowski, Ryszard Kryska, 

Janka Malinowska, Jerzy Owsiak, 

Roch Styczyński), Gruppa (Ryszard 

Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław 

Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, 

Marek Sobczyk, Ryszard Woźniak), 

Carsten Höller, Instant Art (Jerzy 

Caryk, Ryszard Rogocki, Krzysztof 

Żukowski), Servie Janssen, Marek 

Kijewski, Piotr Kurka, KwieKulik 

(Zofia Kulik & Przemysław Kwiek), 

Kees Mol, Piotr Nathan, Małgorzata 

Niedzielko, Paweł Nowak, Jerzy 

Onuch, Andrzej Partum, Ewa Partum, 

Reindeer Werk (Dirk Larsen & Tom 

Puckey), Iain Robertson, Tomasz 

Sikorski, Mikołaj Smoczyński, 

Zdzisław Sosnowski, Petr Štembera, 

Łukasz Szajna, Leon Tarasewicz, 

Małgorzata Turewicz-Lafranchi, 

Zbigniew Warpechowski

zespół kuratorów: Paweł Nowak, 

Joanna Kiliszek, Janusz Bałdyga, 

Ryszard Kryska, Jerzy Onuch, Andrzej 

Rosołek, Tomasz Sikorski, Krzysztof 

Żwirblis

Wystawa obejmowała zarówno aktualne prace ar-

tystek i artystów wywodzących się z Dziekanki, jak 

i bogatą dokumentację i działania oraz prace z jej 

epoki. Zaprezentowano po raz pierwszy wyjątkowe 

zjawisko niezależnego i interdyscyplinarnego funk-

cjonowania artystek i artystów oraz teoretyczek 

i teoretyków sztuki zebranych przez niemal 30 lat 

(1972—1998) wokół Dziekanki — klubu, centrum stu-

denckiego, pracowni, a następnie galerii w Warszawie. 

aranżacja wystawy: Matosek/Niezgoda 

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

publikacji Dziekanka artystyczna. Fenomen kultury 

niezależnej 1972—1998 na Krakowskim Przedmieściu 

w Warszawie: Maciej Małecki

4—9 grudnia  2017

NORTH BY NORTH-EAST

Polonauts 

Ewelina Czaplicka-Ruducha

The Path 

Wiktoria Wojciechowska

komisarze wystawy: Piotr Matosek, 

Paulina Tyro-Niezgoda 

Wystawa laureatek konkursu Coming Out Najlep-

sze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-

wie 2016 

identyfikacja wizualna wystawy: Mateusz 

Machalski

Identyfikacja wizualna wystawy Dziekanka 
atystyczna. Fenomen kultury niezależnej 
1972—1998 na Krakowskim Przedmieściu 
w Warszawie

Ewelina Czaplicka-Ruducha, Polonauts 
(performans), 2017; wystawa North by 
North-East 
Fot. Iga Chmielecka

 (s. 131)
Jacek Dyrzyński, Splot, 2014; wystwa Jacek 
Dyrzyński. Malarstwo
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15  grudnia  2017  — 21  st ycznia  2018

FANTASTYCZNE PUŁAPKI. 

DANIEL MRÓZ I REGINA SILVEIRA

kuratorka: Katarzyna Urbańska

Wystawa zrealizowana w ramach IV Międzynaro-

dowego Triennale Sztuk Graficznych im. Tadeusz 

Kulisiewicza — IMPrINt 2017. 

aranżacja wystawy: Matosek / Niezgoda  

identyfikacja wizualna wystawy: Lech Majewski

2—12 lutego 2018

WYSTAWA FINALISTÓW KONKURSU 

O NAGRODĘ ARTYSTYCZNĄ 

SIEMENSA 2017

Marta Lachowska, Mateusz Pawlak, Julia 

Słonecka, Tomasz Trzupek

kurator: Michał Borys

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Rakiety Studio

2—23 marca 2018

WIĘKSZY NIŻ SZAFA 

Paweł Bołtryk Heban, Maciek 

Duchowski, Arkadiusz Karapuda, Janusz 

Oskar Knorowski, Tomasz Milanowski, 

Jan Mioduszewski 

kurator: Marek Maksymczak 

Duże realizacje malarskie zostały skonfrontowane 

z obiektami, których artyści pierwotnie nie zamie-

rzali eksponować. Tytuł ekspozycji nawiązuje do 

jednej z anegdot o ASP w Warszawie — Aleksander 

Kobzdej mawiał do studentów: „Malujcie obrazy 

nie większe niż szafa, aby można je było za nią 

wstawić”.

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Aleksandra Kot 

4—23 kwi etnia  2018

HISTORIE. RZEŹBY ADAMA MYJAKA

kuratorka: Magdalena Sołtys

Wystawa jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin 

i jednocześnie 50-lecia pracy twórczej wybitne-

go polskiego rzeźbiarza — klasyka polskiej sztuki 

współczesnej, pedagoga i rektora ASP w Warszawie 

wybranego trzykrotnie na podwójne kadencje. Poka-

zanych zostało 15 najnowszych rzeźb — głów, torsów, 

figur — z drewna, terakoty, kamienia i stali nierdzew-

nej (użytej po raz pierwszy przez Myjaka w 2017 r.). 

identyfikacja wizualna wystawy: Lech Majewski 

projekt graficzny katalogu: Tomasz Myjak 

1 1  maja  — 3  czerwca 2018

PROJEKTOWANIE WSZĘDZIE 

kuratorki: Czesława Frejlich, Magda 

Kochanowska

Wystawa z okazji 40-lecia Wydziału Wzornictwa 

ASP w Warszawie. Pokazano blisko 90 projektów 

dydaktyków — wyroby przemysłowe, grafikę użyt-

kową, strony internetowe, aplikacje i realizacje 

w przestrzeni miejskiej. 

aranżacja wystawy: Maria Górska, Daniel Zieliński 

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Artur Frankowski

9 czerwca — 30 si erpnia  2018

26. MIĘDZYNARODOWE BIENNALE 

PLAKATU W WARSZAWIE 

To najstarsze i jedno z najbardziej znaczących na 

świecie wydarzeń artystycznych dedykowanych 

wyłącznie plakatowi, a dla dużej części świato-

wego środowiska plakacistów — niezmiennie 

najważniejsze. W ramach 26. edycji MBP w galerii 

odbyła się wystawa Konkursu Głównego, która 

kontynuuje najlepsze tradycje tej imprezy i po-

wróciła do ASP w Warszawie. Zaprezentowanych 

zostało 245 plakatów — powstałych w latach 

2015—2018, autorstwa 158 wybitnych plakacistów 

z całego świata, wśród nich znajdują się artystki 

i artyści pracujący indywidualnie lub w grupach, 

Daniel Mróz, ilustracje do książek Stani-
sława Lema: Cyberiada, Wydawnictwo 
Literackie, 1965 oraz Fantastyczne opowieści, 
Wydawnictwo Literackie, 1961; wystawa 
Fantastyczne pułapki. Daniel Mróz i Regina 
Silveira

Wystawa Projektowanie wszędzie 
Fot. Adam Gut
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studiach, agencjach, należący do różnych pokoleń, 

preferujący różne style. 

Prezydent MBP w Warszawie: prof. Lech Majewski 

aranżacja wystawy: Adam Orlewicz / Nowy Motyw 

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Igor Kubik, Mateusz Machalski, Ania 

Wieluńska

14—23 września  2018

EIKE KÖNIG. SORRY,  

ALE WSZYSTKO W CO WIERZYSZ 

PRZESTAŁO MIEĆ ZNACZENIE 

kurator: Mateusz Ściechowski

Przekrój twórczości artysty z ostatnich lat, od kiedy 

zaczął się zajmować projektami koncepcyjnymi, eks-

plorującymi znaczenie brandingu i metody komuni-

kacji, a nie tylko odpowiadającymi bezpośrednio na 

potrzeby klienta i rynku.

Wystawa przygotowana na Warsaw Gallery Weekend.

identyfikacja wizualna wystawy: Eike König

5—12 paździ erni ka 2018

WIHAJSTER FREIHEIT SWALLOW =

Pożerać albo być pożartym

Wszystko, co błyszczy, nie jest złotem

Chodzi o to, że nie możesz być zbyt 

chciwy

Nie ma nic złego w byciu ambitnym

Efram Aboutalebi, David Amberg, 

Aleksandra Badurska, Alma Lucia 

Balmes, Wojtek Baran, Kinga Bednarska, 

Monika Braksal, Isabella Bram, Nina 

Bruchhaus, Elke Burkert, Ruben 

Bygvraa, Mateo Contreras Gallego, 

Agnieszka Danycz, Witold Dąbrowski, 

Wiktoria Diana Dobrowolska, Agnieszka 

Doczyńska, Piotr Dudziński, Marta 

Dyachenko, Enzo Eggenbrecht, Anna 

Erdlenbruch, Yi Ten Lai Fernández, 

Arkadiusz Glegoła, Jan Gostyński, Esther 

Grüne, Rita Guimaraes, Claudius Hausl, 

Gabriela Hedjerci, Joanna Heitzer, Anat 

Homm, Frank Jimin Hopp, Christina 

Huber, Malte Iwanicki, Johannes 

Jakobi, Maja Janczar, Sonia Jaszczyńska, 

Wendelin Kammermeier, Jakob Ketzel, 

Klara Kirsch, Paula Kletschke, Adam 

Kozicki, Klaudia Kozińska, Karina 

Kuberska, Camille Lacroix, Adrian 

Lipiński, Jakub Łuczak, Marta Łyżwińska, 

Gustaw Maj, Zofia Majewska, Wiktoria 

Mańkowska, Carolin Martin, Stella Meris, 

Julia Miller, Antonia Nannt, Szymon 

Nowak, Adam Oleksiuk, Aleksandra 

Pawłowska, Anna Pęzik, Filipe 

Pirl, Marcjanna Plebańczyk, Szaweł 

Płóciennik, Anna Poubová, Bartłomiej 

Rey, Kolja Richard, Anna Rutkowska, 

Marie Salcedo Hörn, Agata Siek, Kamila 

Sipika, Zuzanna Skrętek, Agata Słowak, 

Małgorzata Sobieraj, Piotr Sobiesiak, Ana 

Sommer-Madison, Lukas Steffan, Helena 

Stiasny, Nicola Linda Strenger, Ewelina 

Szakińska, Agnieszka Sztejerwald, 

Tymon Tryzno, Anna Vostruchovaite, 

Piotr Wesołowski, Julianna Wińczyk, 

Zuzanna Wołejko, Klara Wysocka, Yeliz 

Ygit, Zuzanna Zakrzewska

kuratorzy: Joanna Kiliszek, Susanne 

Lorenz, Paweł Nowak 

Projekt można określić słowem współdziałanie. To 

mnogość wyzwań polegających na współistnieniu 

i kooperacji uczestników z dwóch uczelni — war-

szawskiej ASP oraz Universität der Künste Berlin. 

Razem zaaranżowali przestrzeń, określili wzajem-

ne relacje, harmonogram działań, środki wyrazu 

oraz kierunek przekazu. Cztery mieszane zespoły 

i cztery podejmowane przez nie tematy to para-

doksalnie wynik zarówno przypadku, jak i natural-

na zbieżność wielu czynników, które nieuchronnie 

doprowadziły do sytuacji prezentowanej podczas 

wystawy.

identyfikacja wizualna wystawy: Szymon Nowak, 

Zuzanna Skrętek 

19  l istopada — 7  grudnia  2018

PRACOWNIA ANIMACJI NA 

WYDZIALE GRAFIKI AKADEMII 

SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE

kurator: Przemysław Adamski 

Ekspozycja było szansą wglądu w rozproszone na 

co dzień archiwum ponadpięćdziesięcioletniej 

historii pracowni. Pokazano obiekty stanowiące 

materialny ślad twórczości studentów pracowni 

i archiwalne obiekty będące świadectwem ewolucji, 

jaka dokonała się w technologii na przestrzeni kilku 

dekad. Wystawa była podzielona na trzy części — 

Pracownia Projektowania Fotograficznego założona 

przez prof. Wojciecha Zamecznika, następnie pra-

cownia prowadzona przez prof. Daniela Szczechurę 

oraz czas po roku 2001 należący do prof. Hieronima 

Neumanna.

aranżacja wystawy: Od Niechcenia 

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Zespół Wespół

Eike König, You, them, us, 2018; wystawa Eike König. 
Sorry, ale wszystko w co wierzysz przestało mieć 
znaczenie 
Fot. Adam Gut

Identyfikacja wizualna wystawy Eike König. Sorry, 
ale wszystko w co wierzysz przestało mieć znaczenie
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1 1—21  grudnia  2018

LIVING ROOM

Magdalena Morawik, Zofia Nycz

Artystki przekształciły Galerię Salon Akademii 

w „żywy salon” — miejsce spotkań kuratorów, arty-

stów, performerów.

Projekt realizowany w ramach nagrody w konkursie 

Coming Out Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięk-

nych w Warszawie 2017

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Maciej Harland-Parzydło

7—18 st ycznia  2019

DOROTA GRYNCZEL. TWÓRCZOŚĆ

kurator: Apoloniusz Węgłowski

Dorota Grynczel była tkaczką-poetką, dla której 

inspirację stanowiły przyroda, światło i przestrzeń, 

jej twórcze realizacje powstawały w sposób naturalny, 

bez pozy i udawania. Na wystawie zaprezentowano 

niemal 20 prac olejnych oraz 15 tkanin. Wernisaż 

wystawy został połączony z promocją albumu mono-

graficznego Dorota Grynczel. Twórczość.

identyfikacja wizualna wystawy: Piotr Welk 

projekt graficzny albumu: Dariusz Kaca

25  st ycznia  — 8  lutego 2019

WYSTAWA LAUREATÓW KONKURSU 

O NAGRODĘ ARTYSTYCZNĄ 

SIEMENSA 2018

Jerzy Baranowski, Maria Jagłowska, 

Jozef Pilát, Gabriela Staszak

kurator: Michał Borys 

identyfikacja wizualna wystawy: Oki Oki Studio

15—22 lutego 2019

PIOTR GAWRON.  

NIE MA FORMY BEZ ANEGDOTY

Twórczość Piotra Gawrona bez względu na to, czy 

są to medale, małe brązy lub rzeźby w większych 

wymiarach ma wydźwięk humorystyczny. Otwarcie 

wystawy było połączone z promocją albumu Piotr 

Gawron. Nie ma formy bez anegdoty.

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

albumu: Lech Majewski

1—8 marca 2019

BARDO / EMBODIMENT

Mateusz Dąbrowski, Jakub Wróblewski

kuratorka: Julia Harasimowicz 

Trzecia odsłona cyklu artystyczno-badawczego 

projektu Bardo, prowadzonego od 2013 roku przez 

Mateusza Dąbrowskiego i Jakuba Wróblewskiego. 

Artyści wypracowali model analizy, której efektem 

jest przeniesienie konkretnych odczuć i emocji na 

różnorodne media.

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Mateusz Machalski

18  marca — 12  kwi etnia  2019

SPRAWIEDLIWOŚĆ 

Maciej Aleksandrowicz

kuratorka: Katarzyna Kasia

Prezentacja dwóch instalacji site-specific. Pierwsza 

sala galerii została w całości wypełniona drewnianymi 

belkami tworzącymi z jednej strony stos, z drugiej — 

rodzaj przeszkody dla widzów, którzy muszą wyko-

nać wysiłek, aby przedrzeć się do kolejnej sali. Drugą 

salę zaaranżowano minimalistycznie z lewitującym 

korzeniem na środku. Pytanie zadawane podczas wy-

stawy — jak postępować sprawiedliwie — jest jednak 

zawsze pytaniem o perspektywę, z jakiej patrzymy.

identyfikacja wizualna wystawy: Oki Oki Studio

23—30 kwi etnia  2019

INSTYTUT TYPOGRAFII PAJU (PATI) 

Z KOREI POŁUDNIOWEJ

Prezentacja PatI Institute — szkoły projektowania 

i designu założonej w 2013 roku w miejscowości 

Jan Możdżyński, Lewy, prawy, kiwka, lewy, 
trening bokserski; wystwa Living room  
Fot. Kuba Rodziewicz

Piotr Gawron, Argonauci; wystawa Piotr 
Gawron. Nie ma formy bez anegdoty 
Fot. Adam Gut

Maciej Aleksandrowicz, Stos, ready made, 
2019; wystawa Sprawiedliwość 
Fot. Adam Gut
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Paju w Korei Południowej. Na ekspozycji zaprezen-

towano plakaty, grafiki, publikacje oraz przedmioty 

użytkowe.

identyfikacja wizualna wystawy: Igor Kubik, Ania 

Wieluńska

9 maja  — 22  maja  2019

ROZBITKOWIE SENSU 

Eksperymentalne Laboratorium 

Naukowo-Badawcze

Henryk Gostyński, Stanisław Wójcik, 

Maciej Januszewski, Ania Wieluńska, 

Mateusz Machalski, Agnieszka 

Sztejerwald, Stanisław Gajewski

kuratorka: Anna Szyjkowska-Piotrowska

„Jest to malarstwo, którego gest obserwujemy przed 

naszymi oczami. Takie, w którym pędzlami są sami 

artyści — ich twarze, ich sylwetki, ich wygłupy, 

śmiech, zawstydzenie, zamyślenie, zmiany. Płótnem 

trochę jest film i klisza, a trochę — nieco większe 

trochę — życie” (Anna Szyjkowska-Piotrowska, frag-

ment tekstu dla prasy)

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Mateusz Machalski

15  czerwca — 13  l ipca 2019

09 / 19. 

10-LECIE WYDZIAŁU SZTUKI 

MEDIÓW

Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Prot 

Jarnuszkiewicz, Piotr Kopik, Anna Panek, 

Tomáš Rafa, Sławomir Ratajski, Paweł 

Susid, Włodzimierz Szymański, Jakub 

Wróblewski 

kurator: Paweł Nowak 

Pierwsza wystawa w nowej przestrzeni galerii w Cen-

trum Praskim Koneser.

Prezentacja twórczości 10 dydaktyków — uznanych 

artystów z różnych pokoleń — którzy obecnie pra-

cują na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie. 

identyfikacja wizualna wystawy: Ania Wieluńska

23  l ipca — 20 si erpnia  2019

NIE MA MIŁOŚCI

Monika Andryszak, Julia Dorobińska, 

Pavlo Kazmin, Jagoda Komorowska, 

Adrianna Konopka, Mateusz Kowalczyk, 

Marta Markiewicz, Nadia Markiewicz, 

Monika Misztal, Piotr Mlącki, Ewelina 

Oszczypała, Tomek Paszkowicz, 

Pracownia Obrazu Performatywnego 

(POP) prowadzona przez Anetę 

Grzeszykowską i Jana Smagę (Adam 

Kozicki, Antoni Lisowski, Piotr Mlącki, 

Tomek Paszkowicz, Olga Perkowska, 

Anna Rutkowska, Klaudia Skuza, Agata 

Słowak, Kamila Walendykiewicz, Piotr 

Wesołowski), Anna Rutkowska, Julia 

Wiśniewska, Julia Woronowicz, Bożna 

Wydrowska

kuratorka: Magdalena Lipska 

Pokazano 23 prace najmłodszego pokolenia artystek 

i artystów, powstałe w 2018 roku w ASP w Warszawie, 

dotykające pierwotnej zasady działalności artystycz-

nej, która, jak miłość, jest z gruntu rzeczy wywro-

towa i opiera się wszelkim autorytetom: hierarchii 

samej uczelni, patriarchalnego społeczeństwa, kapi-

talistycznej gospodarki czy przemocowego wyko-

rzystywania natury i innych gatunków, ludzkich 

i nieludzkich. 

identyfikacja wizualna wystawy: Kaja Kusztra 

28 si erpnia  — 6  września  2019

OSTATNI CHASYD Z RADOMSKA

Yossi Lemel

W ramach XVI Festiwalu Kultury Żydowskiej War-

szawa Singera artysta zaprezentował fotokompozy-

cje Ostatni chasyd z Radomska, w których wcielił się 

we wszystkich bohaterów. Te dzieła to wstrząsająca 

refleksja nad utraconym światem. 

inicjator wystawy i autor identyfikacji wizualnej: 

Lech Majewski

Performans Bożny Wydrowskiej pod-
czas wenisażu wystawy Nie ma miłości 
Fot. Adam Gut 

Wystawa 09 / 19. 10-lecie Wydziału 
Sztuki Mediów 
Fot. Adam Gut

Wernisaż wystawy Ostatni chasyd 
z Radomska 
Fot. Adam Gut 
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14  września  — 3  paździ erni ka 2019

CZYM SIĘ ZAJMUJESZ? 3

Aleksandra Liput, Zofia Lubińska, 

Aleksandra Mazurkiewicz, Anna 

Shimomura, Anna Siekierska, Matylda 

Tracewska, Sylwia Walczowska

kuratorka: Katarzyna Kasia

Pokaz prac artystek pracujących w warszawskiej ASP 

na stanowiskach asystentek. Odpowiedź na tytu-

łowe pytanie jest w ich przypadku łatwa, zajmują się 

bowiem wieloma rzeczami, nieustannie odpowiada-

jąc w swojej sztuce na wyzwania, które stawia przed 

nimi niełatwa współczesność. 

identyfikacja wizualna wystawy: Oki Oki Studio

12—31  paździ erni ka 2019

FOTOFAKTOR

Paulina Buźniak, Marcin Chomicki, 

Małgorzata Dmitruk, Maciek 

Duchowski, Arkadiusz Karapuda, Janusz 

Knorowski, Rafał Kochański, Rafał 

Kowalski, Dorota Kozieradzka / Michał 

Szuszkiewicz, Paweł Nowak, Igor 

Przybylski, Aleksander Ryszka, Antoni 

Starowieyski, Jacek Staszewski, Elwira 

Sztetner, Wojciech Zubala

kurator: Arkadiusz Karapuda

Celem wystawy było zadanie pytania o status foto-

grafii we współczesnych praktykach artystów, którzy 

nie są fotografikami.

identyfikacja wizualna wystawy: Marcin Chomicki

9—23 l istopada 2019

RYSZARD ŁUGOWSKI. SKRZYDŁO 

MOTYLA POMIĘDZY DŹWIĘKAMI 

Trzy cykle prac z ostatniego okresu twórczości 

artysty, dla których szuka wspólnego mianownika — 

„teorii wszystkiego”. 

identyfikacja wizualna wystawy: Oki Oki Studio

7—21  grudnia  2019

AGNIESZKA BIELAK, MICHAŁ 

MAJDAK. RZECZ O BYCIU 

DOŚWIADCZANYM 

kurator: Kamil #2

Wystawa laureatów konkursu Coming Out Najlepsze 

Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2018.

identyfikacja wizualna wystawy: Oki Oki Studio

18  st ycznia  — 8  lutego 2020

GDAŃSK — WARSZAWA. WSPÓLNE 

HISTORIE — KRYTERIUM KOLORU

Jan Cybis, Aleksander Kobzdej, Krystyna 

Łada-Studnicka, Artur Nacht- 

-Samborski, Janusz Strzałecki, Juliusz 

Studnicki, Jan Wodyński

Stanisław Baj, Jarosław Bauć, Józef 

Czerniawski, Piotr Józefowicz, Arkadiusz 

Karapuda, Barbara Łuczkowiak, Tomasz 

Milanowski, Marek Model, Jarosław 

Modzelewski, Sylwester Piędziejewski, 

Grzegorz Radecki, Antoni Starowieyski, 

Arkadiusz Sylwestrowicz, Krzysztof 

Wachowiak, Wojciech Zubala

kuratorzy: Jarosław Bauć, Arkadiusz 

Karapuda

Ekspozycja była efektem współpracy badawczo-ar-

tystycznej Wydziałów Malarstwa ASP w Gdańsku 

i ASP w Warszawie. To próba konfrontacji współ-

czesnych postaw twórczych środowisk obu uczelni, 

z zaakcentowaniem malarstwa i towarzyszącej mu 

problematyki koloru rozumianego jako podstawowy 

składnik dzieła. 

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Paweł Stasiewicz

28 lutego — 30 czerwca 2020

SALON PARAMETRYCZNY +

Stanisław Andrzejewski, Mirosław 

Bałka, Elżbieta Banecka, Katarzyna 

Wernisaż wystawy Fotofaktor 
Fot. Adam Gut 

Wystawa Ryszard Ługowski. Skrzydło 
motyla pomiędzy dźwiękami 
Fot. Adam Gut
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Beck, Ewa Bobrowska, Magdalena 

Boffito, Marcin Bogusławski, Paulina 

Buźniak, Iwona Cała, Marcin Chomicki, 

Mikołaj Chylak, Marzena Ciechańska, 

Mateusz Dąbrowski, Maciek Duchowski, 

Mikołaj Dziekański, Mariusz Filipowicz, 

Krzysztof Franaszek, Artur Frankowski, 

Mariusz Gajewski, Piotr Garlicki, 

Henryk Gostyński, Antoni Grabowski, 

Wiktor Gutt, Paweł Marek Jakubowski, 

Magdalena Janus, Paula Jaszczyk, Piotr 

Jaworowski, Łukasz Jedlewski, Jakub 

Jezierski, Elżbieta Jeżewska, Michał 

Jędrczak, Ryszard Kajzer, Michał 

Kapczyński, Arkadiusz Karapuda, Julia 

Karłowska, Lucjan Kasprzak, Anna 

Klonowska, Janusz Oskar Knorowski, 

KOKA / Krzysztof Olszewski i Anita 

Kwiatkowska, Dorota Kołodyńska, Anna 

Kowalik, Grzegorz Kozera, Mieczysław 

Kozłowski, Przemysław Krajewski, 

Katarzyna Krakowiak, Tomasz 

Krzpiet, Piotr Kucia, Ryszard Ługowski, 

Izabela Maciusowicz, Lech Majewski, 

Magdalena Małczyńska-Umeda, Konrad 

Matuszewski, Paweł Michalak, Tomasz 

Milanowski, Ola Munzar, Adam Myjak, 

Aleksander Myjak, Grzegorz Niwiński, 

Paweł Nocuń, Janusz Noniewicz, Paweł 

Nowak, Dorota Optułowicz-McQuaid, 

Błażej Ostoja Lniski, Aleksandra 

Owczarek, Sara Piotrowska, Anna 

Plewka, Piotr Płucienniczak, Jerzy 

Porębski, Anna Potocka, Katarzyna 

Proniewska-Mazurek, Eliza Proszczuk, 

Jarek Radel, Sławomir Ratajski, 

Agnieszka Rożnowska, Arkadiusz 

Ruchomski, Rafał Rychter, Monika 

Rzepiejewska-Mroczek, Aleksandra 

Rzeszutek, Zuzanna Sadowa, Tytus 

Sawicki, Piotr Siwczuk, Piotr 

Smolnicki, Jacek Staszewski, Danuta 

Stępień, Konrad Styka, Maciej 

Szczęśniak, Iwona Szmelter, Elwira 

Sztetner, Ewa Maria Śmigielska, 

Zbigniew Tomaszczuk, Zuzanna 

Tomaś-Krynicka, Matylda Tracewska, 

Krzysztof Trusz, Marcin Turkiewicz, 

Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz, 

Joanna Walendzik-Stefańska, Piotr 

Welk, Andrzej Węcławski, Dominika 

Wirkowska, Maciej Wojciechowski, 

Łukasz Wojtowicz, Stanisław Wójcik, 

Marta Zaborowska, Anna Zagórska, 

Izabela Zając, Anna Zalewska-Falińska, 

Anna Zatorska, Aleksander Zbrzezny, 

Kacper Ziółkowski, Wojciech Zubala, 

Andrzej Zwierzchowski

kurator: Paweł Nowak 

Inicjatywa artystyczna Galerii Salon Akademii ma-

jąca na celu upublicznienie podlegającego ewaluacji 

szeroko pojętego dorobku badawczo-artystycznego 

pracowników ASP w Warszawie.

identyfikacja wizualna wystawy: Oki Oki Studio

od marca 2020

POCZTÓWKA Z DOMU

inicjatorzy projektu: Arkadiusz 

Karapuda, Paweł Nowak, Jerzy Porębski 

Wystawa online Pocztówka z domu została wymyślona 

podczas lockdownu i zakładała działanie artystyczne 

w obrębie szeroko rozumianego kręgu ASP w Warsza-

wie. W galerii online zaprezentowano 600 pocztówek 

przygotowanych przez 500 artystów.

14  l ipca — 14  s i erpnia  2020

JAK POKROIĆ CYTRYNĘ?

Roberto Cura, Marcelina Gorczyńska, 

Łukasz Horbów, Natalia Jakubowska, 

Maja Janczar, Joanna Klikowicz, 

Bartosz Kowal, Julia Krupa, Linda Lach, 

Antoni Lisowski, Nadia Markiewicz, 

Klaudia Skuza

zespół kuratorski pod opieką  

Łukasza Rondudy: Paulina Brol, 

Adam Dudek, Pozdrowienia 
z czasu epidemi, 2020; wystawa 
online Pocztówka z domu 

Nadya Dubik, Pocztówka z domu, 
2020; wystawa online Pocz-
tówka z domu

Wystawa Salon parametryczny + 
Fot. Adam Gut
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Weronika Jakubowska, Mikołaj Krupa, 

Barbara Orłowska, Weronika Orłowska, 

Adam Parol

Zaprezentowano prace młodych artystek i artystów — 

tematyka była ukierunkowana na konsumpcję, nad-

produkcję i rozwój.

identyfikacja wizualna wystawy: Oki Oki Studio

22—30 si erpnia  2020

HOMMAGE À ISAAC BASHEVIS 

SINGER

kurator: Lech Majewski

Prace na wystawę powstały na zasadzie kolektyw-

nego współdziałania środowiska ASP w Warszawie. 

Wystawa realizowana w ramach XVII Festiwalu Kul-

tury Żydowskiej Warszawa Singera.

identyfikacja wizualna wystawy: Lech Majewski

15  września  — 23  paździ erni ka 2020

MALARSTWO RADYKALNE. 

TOMASZ MILANOWSKI, SŁAWOMIR 

RATAJSKI

Pokaz wielkoformatowego malarstwa abstrakcyjnego. 

„Malarstwo obydwu artystów mówi własnym, poza-

werbalnym językiem. Nie opowiada żadnej historii, 

jest przedstawieniem samym w sobie, odbiciem, a ra-

czej udziałem w rzeczywistości, w jej procesach i dyna-

mice” (Sławomir Ratajski, fragment tekstu dla prasy).

identyfikacja wizualna wystawy i projekt graficzny 

katalogu: Oki Oki Studio

Wystawa Hommage à Isaac Bashevis 
Singer 
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