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Zbytek zbiorów

Marek S. Bochniarz

„Są to zarówno duże galerie, jak i małe przestrzenie. Pojawiają się  
w nich zarówno średniowieczne manuskrypty, jak i cyfrowe obrazy.  
Towarzyszą im intymne momenty tragedii i radości. To przestrzenie  
do zbierania się razem, a także sfery do snucia refleksji i stawiania  
pytań. Krajobraz wystawiania archiwów jest pojemny i zróżnicowany.  
Jest to przy tym powszechna i popularna praktyka”

– Peter Lester1.

Ponad dwuletnia aktywność Archiwum Idei – zainicjowanego przez 
Jarosława Kozłowskiego we współpracy z Natalią Brandt i Andżeliką 
Jabłońską – przyniosła w  tym czasie pięć wystaw. Działalność 
Archiwum Idei nie poddaje się prostej ocenie czy linearnemu opisowi. 
Trudno byłoby ją zamknąć w ramach przyjętych praktyk muzealnych, 
wystawienniczych czy popularyzatorskich. Nie jest ich sumą, lecz bez 
wątpienia organizowane tam wystawy, wykłady i wydarzenia o charak-
terze performatywnym sytuują ją na przecięciu się wspomnianych 
pól aktywności, jakkolwiek dość radykalnie poza te pola wychodzą. 
Podobnie trudno byłoby przypisać Jarosławowi Kozłowskiemu rolę 
archiwisty, muzealnika, kustosza kolekcji czy strażnika dzieł zebra-
nych w ramach prowadzonej przez niego w latach 70. i 80. XX wieku 
Galerii Akumulatory 2 oraz rozesłanej na cały świat koncepcji między-
narodowej wymiany artystycznej w ramach NET-u. Już sama nazwa 
„Archiwum Idei”, pozornie paradoksalna, wywołuje wiele niepewności 
i prowokuje do stawiania pełnych zakłopotania pytań, na które trudno 
wyczerpująco odpowiedzieć. Czy idee nie powinny być wieczne? Czy 

1 P. Lester, Exhibiting the Archive: Space, Encounter, and Experience, 
London–New York 2022, s. 2.



da się je w ogóle „archiwizować”, katalogować, upychać w szafach 
na akta? Byłyby wówczas jak karłowate galeony w zakorkowanych 
butelkach – marne namiastki tzw. rzeczy prawdziwych. Archiwum 
Idei jest jednak właśnie takim miejscem prawdziwym – cokolwiek 
miałoby to znaczyć. Może właśnie kwestia zagadkowego funkcjono-
wania idei – ich powikłanego obiegu, przedwczesnego wypierania, 
tymczasowej śmierci, nieoczekiwanych i nagłych powrotów do obiegu 
– jest w tym przypadku najistotniejsza? Jeżeli tak, to spór o idee byłby 
w pełni uzasadnioną, najbardziej charakterystyczną cechą projektu 
artystycznego realizowanego w kameralnej przestrzeni Archiwum 
Idei przy ul. Żydowskiej 35A w Poznaniu.

Z perspektywy zewnętrznego obserwatora, miłośnika sztuki zain-
teresowanego poznańską kulturą, można było odnieść wrażenie, że 
po zamknięciu na początku lat 90. XX wieku Galerii Akumulatory 2 
przygody NET-u dosyć niefortunnie się dopełniły. Rozwój kapitalizmu 
w Polsce zweryfikował związane z Akumulatorami i NET-em ideały 
i radykalnie „ukręcił im łeb”. Czy zatem Archiwum Idei to dzisiaj tylko 
wejście do szaf i odkurzanie półek, by ostrożnie sięgać po różne 
obiekty i z namaszczeniem układać je w nowe konfiguracje? Być 
może złośliwcy uznają, że Archiwum Idei to upublicznienie obsesyj-
nego zbieractwa związanego z Siecią i niewiele ponad to. A z kolei 
inni zadrżą, że na eksponatach kolekcji znów będzie można zawiesić 
łakome oko, szacując wartość rynkową poszczególnych prac. Nie 
jestem przekonany, że są na to słuszne czy trafne odpowiedzi.

Idąc tropem bibliotecznego doświadczenia Kozłowskiego i społecz-
nego charakteru przedsięwzięcia, być może dałoby się Archiwum 
scharakteryzować jako alternatywną bibliotekę (czytelnię?) czy wypo-
życzalnię idei, miejsce dzielenia się sztuką i wymiany refleksji na 
jej temat. Bynajmniej nie chodzi przy tym o wypowiadanie sądów 
wartościujących, lecz o konfrontacje, powroty, reaktywacje. Czas 
w Archiwum Idei zwalnia, cofa się, ulega zapętleniu. Długi okres trwania 
ekspozycji pozwala na ich wielokrotne odwiedzanie. Te powroty są 
w tym wypadku wręcz koniecznością, bo wystawy przygotowywane 
są trochę na wzór utworów muzycznych. Ich odbiorca powinien 
więc oglądać je wielokrotnie, by znaleźć w sobie dość skupienia na 
kontemplację misternych i pełnych niuansów struktur, na badanie 
mniej i bardziej oczywistych zestawień czy na ostrożny spacer od 
obiektu do obiektu, czyli śledzenie zapisu nutowego... Z dotych-
czasowej praktyki nauczyłem się, że zwykle na jedną ekspozycję 

w Archiwum Idei trzeba przeznaczyć około trzech wizyt trwających 
od półtorej do dwóch godzin, nie licząc trudnego do oszacowania 
„czasu własnego”, poświęconego w równym stopniu na przeglądanie 
biografii artystów, lekturę książek, co na przemyślenie obejrzanych 
prac i odnalezienie w nich tych tropów kulturowych, które będą nam 
najbliższe, a całościowo okażą się najbardziej właściwe przy czytaniu 
wystaw na wzór harmonijnej struktury partytury muzycznej.

„Proponujemy wystawy problemowe, a nie problematyczne” – 
mówią organizatorzy Archiwum Idei. Nie są to jednak problemy 
akademickie, lecz tematy sztuki, które z niejasnych powodów (być 
może z nonszalancji) nie budzą należytego zainteresowania, nie 
podlegają takiej dyskusji, jaka byłaby w ich wypadku konieczna. 
W obecnym środowisku artystycznym w Polsce występują często 
kłótnie ekonomiczne, konflikty wizerunkowe czy niemal dziecinne 
awantury stronnictw i klik, tym bardziej brakuje rzetelnych dyskusji 
i sporów o sprawy nieprzyziemne i nietrywialne.

Tytuły ekspozycji, podobnie jak charakter samego miejsca, są 
prowokacyjne, ambiwalentne, pozornie czytelne, lecz – jeśli się nad 
nimi zastanowić – w gruncie rzeczy dość hermetyczne. Zawarty w nich 
sens konkretyzuje się dopiero po obejrzeniu prezentowanych prac 
„na żywo” i po pierwszych próbach oszacowania obecnych w nich 
znaczeń.

To symptomatyczne, że koncepcja pierwszej wystawy – Słuchając 
okiem – opierała się na zderzeniu widzialnego i słyszalnego, prowo-
kując widza do mentalnych operacji o charakterze synestetycznym. 
Współpraca artystów wizualnych i dźwiękowych czy dość nieoczeki-
wane nagłe zainteresowanie jednych dziedziną drugich zwykle przy-
nosi prace trudne w odbiorze. Niepełne bądź przeciwnie – nadmierne 
i przesadne, czasami wręcz nieznośne, a przy tym niechętnie podatne 
na racjonalne i jednoznaczne odczytanie. A jednak w tym wypadku 
problemem był raczej ich otwarty, efemeryczny charakter i fakt, 
że choć wiele z zaprezentowanych nośników można było „odtwo-
rzyć”, tym, co dane było wizualnie, artyści „grali” nam na mózgu. 
Synestetyczne przepisywanie między językami jest przecież bardziej 
nieuchwytne w obserwacji niż śledzenie transpozycji nut na różne 
instrumenty, bo rządzi się brakiem reguł, poleganiem na intuicji 
i poetyckiej inwencji, co w efekcie wymaga ekwilibrystycznej inter-
pretacji, nie zawsze łatwej dla odbiorcy. Ale była to również ekspo-
zycja demonstrująca dekonstrukcje instrumentów jako materialnych 



obiektów-do-zniszczenia, wywołująca perwersyjny zachwyt radykal-
nymi operacjami artystów na fizycznych nośnikach, co naruszało 
podstawowe zasady kompulsywnego kolekcjonerstwa. Wystawę 
dopełniały unikatowe, projektowane przez samych artystów albumy 
muzyczne, wydawane – z racji swej nietuzinkowej formy – w bardzo 
niskich, zazwyczaj numerowanych nakładach, funkcjonujące poza 
regularną dystrybucją, niedostępne dla przeciętnych melomanów, 
a przez to tym bardziej pożądane.

Druga wystawa pt. Narysowane głową, pomyślane ołówkiem albo 
czymkolwiek zapraszała do ponownych refleksji nad rysunkiem wraz 
z jego różnorodnymi pograniczami. Kwestionowała przyjęte dość 
powszechnie przekonanie, że rysunek – zgodnie z długą tradycją – 
to przede wszystkim szkic, pierwsza notacja artystycznych koncepcji 
w pełni wyrażanych w innych językach sztuki. Kozłowski zapropo-
nował radykalnie odmienne traktowanie rysunku, przede wszystkim 
uszanowanie jego pełnej autonomii oraz zdecydowane wyjście poza 
dwuwymiarową, prostokątną kartę i rozszerzenie listy narzędzi służą-
cych wyrażaniu różnego rodzaju treści. Z tej perspektywy decydu-
jący był „zmysł rysunkowy” twórcy. Nawiązując do prowokacyjnego 
tytułu wystawy, prace pokazane w Archiwum Idei skutecznie podwa-
żały kultywowane w edukacji artystycznej akademickie konwencje 
rysunku. Można dodać, że ta prezentacja, akcentując wartość intu-
icji i swobodnego tworzenia własnych kategoryzacji i porządków 
wypowiedzi artystycznych, była kontynuacją idei zasygnalizowanych 
– w innym języku – w poprzedniej wystawie.

Mam wrażenie, że kolejna ekspozycja – Obrazy, słowa, książki – 
doskonale oddawała charakter praktyk artystów komunikujących się 
w ramach NET-u. Poświęcona była wytwarzaniu i wymianie tekstów 
przybierających przeróżne formy: listów, kart, fiszek, telegramów, 
plansz, diagramów, obiektów traktowanych jako łamigłówki do 
rozszyfrowania użytych w nich słów i znaków czy – przede wszystkim 
– książek artystycznych. Sfera tekstu „pisanego” w różnych językach 
wręcz przytłaczała. Nawet jeśli zawierała puste, różnobarwne strony, 
nieczytelne czcionki, tajemnicze, pomieszane słowa czy literalne, 
choć niekiedy mało czytelne formy powstałe w procesie pokrywania 
papieru, to i tak odruchowo wymuszała chęć podjęcia próby ich 
lektury, odczytania, wejścia w zaburzony czy celowo zdekonstru-
owany akt komunikacji. Było to chyba najbardziej uderzające właśnie 
w przypadku książek artystycznych, których publikacja (zazwyczaj 

w niewielkiej liczbie egzemplarzy i przy użyciu minimalnych środków) 
pozwalała uniknąć ich autorom instytucjonalnych zależności, uwarun-
kowań rynku sztuki, a w krajach Europy Wschodniej – politycznej 
cenzury. W sumie była to przekonująca manifestacja niezależności 
sztuki, a także swoistego elitaryzmu, wymagającego od artystów 
wytężonej pracy w procesie tworzenia, a od odbiorców równie wytę-
żonej uwagi w odcyfrowywaniu i odczytywaniu zakamuflowanych 
znaczeń.

Wystawa Fluxus w pigułkach przypomniała mało znany w Polsce 
ruch artystyczny, zainaugurowany w latach 60. XX wieku w Nowym 
Jorku przez George’a Maciunasa. Tworzyli go artyści wizualni, muzycy, 
pisarze i poeci. Kpili z napuszonej sztuki, żartowali z powagi i rutyny 
codziennej rzeczywistości, prowokowali, prześmiewali, odwra-
cali świat do góry nogami. Ale te gry i czasami niemal dziecinne 
żarty podejmowali zadziwiająco konsekwentni w swoim działaniu 
dojrzali artyści, którzy kpinę i graniczące z absurdem prowokacje 
uznawali za znakomite narzędzie krytyki mieszczańskiej hipokryzji. 
Zwiedzanie wystawy było dla niektórych zaskakującym doświadcze-
niem, ponieważ prezentowane w Archiwum prace dość bezczelnie 
naruszały „powagę miejsca”, wywołując co chwilę głośny śmiech 
oglądających i czytających teksty widzów. Najbardziej w ryzach trzy-
mało wymagające skupienia oglądanie wybranych gazet Fluxusu, 
natomiast pokazane dokumentacje fotograficzne i  rekwizyty ze 
zorganizowanego w 1977 roku w Galerii Akumulatory 2 Festiwalu 
Fluxusu pozostawiały wrażenie niedosytu – nie tyle z poczucia, że „to 
już minęło”, ale dlatego, że „chciałoby się tego ponownie doświad-
czyć”. A zatem: czy duch Fluxusu pozostaje wiecznie żywy i ożywczy? 
Kozłowski jest przekonany, że tak, dołączając do historycznych już 
prac nowe, delikatne tabletkowe rzeźby Colet, młodej poznańskiej 
artystki.

Malarstwo? Malarstwo! – podobnie jak wystawa Narysowane głową... 
– poświęcone było kolejnemu medium. Już w tytule zawarty był sygnał, 
że ta ekspozycja również ma nas wytrącić z usankcjonowanych, 
poprawnych wyobrażeń o formie. Nie wiem, czy jej zwiedzanie pozwa-
lało z całym przekonaniem odpowiedzieć na powracające co pewien 
czas pytanie o „śmierć albo życie” malarstwa, ale na pewno utwier-
dzało w przekonaniu, że tematyczne prezentacje zbiorów NET-u stale 
drażnią znudzone zmysły i zaskakują zestawionymi ze sobą pracami. 
I niekoniecznie działo się tak na zasadzie przypominania spraw mniej 



lub bardziej oczywistych, co raczej na wytrącaniu z przyzwyczajeń, 
oduczaniu się prostych i zakłamanych wyobrażeń. Być może również 
jest tak, że to samo pytanie zadane w innym czasie i w odmiennych 
okolicznościach pozwala po prostu na udzielenie bardziej satysfakcjo-
nującej odpowiedzi. Zawarta w tytule nobilitacja malarstwa zdawała 
się uchwytna przede wszystkim w trakcie wizyty w Archiwum, później 
znów wymykała się zakreślonym przez Kozłowskiego w przestrzeni 
wystawienniczej kryteriom malarskości i  obrazowania. Dlatego 
natychmiast po zamknięciu wystawy poczułem za nią dojmującą 
tęsknotę, że nie mogę jej raz jeszcze zobaczyć.

Czy przy tych wszystkich ekscytacjach i estetycznych podnietach 
Archiwum Idei nie pozostaje unikatowym, nonkonformistycznym 
miejscem na kulturalnej mapie Poznania? W Archiwum Idei dziełom 
sygnowanym chwytliwymi medialnie nazwiskami przywraca się orygi-
nalny ciężar, mierzony bardziej zawartymi w nich koncepcjami czy 
zdolnością do autentycznej, intelektualnej prowokacji, niż ich warto-
ścią ekonomiczną. Poniekąd chłodna, bo oparta na abstrakcyjnych 
sądach i zdystansowanych ocenach selekcja dokonywana przez 
Jarosława Kozłowskiego – twórcy obojętnego na kalkulacje rynku 
sztuki – sprawia, że dzieła artystów docenianych i artystów zapomnia-
nych, zestawione razem, mają przede wszystkim służyć budowaniu 
intelektualnie intrygującej narracji związanej z wybranym problemem, 
niż być wystawiane w imię i tak przemijającej popularności. Dobrze 
jest zatem przenieść się za sprawą ekspozycji w Archiwum Idei 
w sferę zapalczywych, uniwersalnych sporów o wartości, koncepcje, 
wizje i nurty w sztuce europejskiej i światowej. Jako osobę zainte-
resowaną sztuką awangardową i filmem eksperymentalnym nieraz 
na poszczególnych wystawach bawiło mnie i wzruszało sąsiedztwo 
dzieł twórców dziś zapomnianych bądź niedocenianych z tymi, którzy 
są obecnie celebrowani, a czasem też przeceniani. Meandry i koleje 
historii sztuki gorzko uczą nas zresztą, że z perspektywy i dystansu 
kilku stuleci „modni” artyści, za życia popularni, ostatecznie ustępują 
tym, których dorobek staje się nieśmiertelny.

Jestem przekonany, że cicha lekcja Archiwum Idei, celebrująca 
wymianę, dzielenie się artystów między sobą tym, co ich dręczy 
i fascynuje, za pomocą pajęczej, niehierarchicznej i nie do końca 
uchwytnej sieci NET-u (wliczając w to dzieła przepadłe w komuni-
stycznej cenzurze), z czasem stanie się głośna i zyska na sile rażenia. 
Jaka będzie to jednak lekcja dla przyszłych pokoleń?

The excess 
of collection

Over more than two years of existence, the Archive of Ideas—
initiated by Jarosław Kozłowski in collaboration with Natalia Brandt 
and Andżelika Jabłońska—saw five exhibitions. The activities of the 
Archive of Ideas do not lend themselves to straightforward evaluation 
or linear description. It would be difficult to confine them within the 
framework of the established museum, exhibitory or popularizing 
practices. It is not a sum of those, either, though the exhibitions, 
lectures and performative events held there undoubtedly situate 
themselves at the intersection of the aforementioned fields of ende-
avour; still, they manage to transcend them quite radically. Similarly, 
it would be difficult to argue that the role of Jarosław Kozłowski’s is 
one of archivist, museologist, curator of the collection, or a custodian 
of both the works collected as part of the Akumulatory 2 Gallery, 
which he ran in the 1970s and 1980s, and the NET, a concept for inter-
national artistic exchange which he communicated throughout the 
world. In itself, the seemingly paradoxical label of “Archive of Ideas” 
engenders a great deal of uncertainty and compels one to ask thoro-
ughly perplexed questions that can hardly be answered exhaustively. 
Aren’t ideas supposed to be perennial? Can they even be “archived”, 
catalogued, stuffed into filing cabinets? This would make them akin 
to the lilliputian galleons in corked bottles: poor substitutes of the 
so-called ‘”real thing”. The Archive of Ideas, however, is just such 
a real place—whatever that might mean. Perhaps it is precisely the 
question of the mysterious being of ideas—their convoluted circu-
lation, their premature displacement, their temporary demise, their 
unexpected and sudden return to circulation—that is most relevant 
here? If so, then the dispute over ideas would be the fully justified, 
most characteristic feature of the artistic project which is being deli-
vered in the intimate space of the Archive of Ideas at Żydowska 35A 
in Poznań.



From the standpoint of an outside observer, an art lover interested 
in Poznań’s culture, one may have had the impression that with the 
closing of Akumulatory 2 Gallery in the early 1990s, the adventures of 
the NET came to a rather unfortunate conclusion. The development 
of capitalism in Poland put the ideals associated with Akumulatory 
and the NET to the test and radically “put a lid on it”. Today then, 
does the Archive of Ideas boil down merely to going into the cabinets 
and dusting off the shelves in order to carefully reach for the various 
objects and reverently arrange them anew? Perhaps the spiteful will 
find that the Archive of Ideas is about publicizing the obsessive hoar-
ding associated with the NET and little else? Still others will tremble 
with excitement at the possibility of having a covetous glimpse at the 
collected artefacts, estimating the market value of individual works? 
I am not convinced that there are any right or accurate answers to 
be found.

Bearing in mind Kozłowski’s experience as a librarian and the social 
nature of the project, perhaps the Archive could be characterized 
as an alternative library (reading room?) where ideas are lent and 
borrowed, a place where art is shared and associated reflections 
exchanged. However, this is not about making value judgments, but 
about confrontations, returns and reactivations. Time at the Archive 
of Ideas slows down, goes backwards, becomes looped. The long 
duration of the exhibitions enables one to visit them repeatedly. These 
returns are even a necessity in this case, as the exhibitions are staged 
in a manner reminiscent of musical pieces. Their viewer should there-
fore view them repeatedly in order to find enough concentration to 
contemplate the intricate and nuanced structures, to study the more 
and less obvious juxtapositions or, finally, to stroll cautiously from 
object to object: to follow musical notation in other words... From 
my practice so far, I have learnt that it is usually necessary to allocate 
about three visits lasting between one and a half to two hours to any 
given exhibition at the Archive of Ideas, not to mention the hardly 
calculable “own time” devoted in equal measure to browsing through 
artists’ biographies or reading books and giving thought to the works, 
so as to discover those cultural tropes with which we will find the 
greatest affinity and which, overall, will prove most felicitous when 
reading the exhibitions along the lines of the harmonious structure 
of a score.

“We propose problem-oriented as opposed to problematic exhi-
bitions,” the organizers of the Archive of Ideas assert. These are not 
academic problems, however, but themes in art which, for unclear 
reasons (perhaps out of nonchalance), do not arouse due interest, are 
not subject to the kind of discussion for which they genuinely call. The 
current artistic milieu in Poland often witnesses pecuniary quarrels, 
image conflicts or almost childish brawls of factions and cliques, which 
is why no-nonsense debates and disputes about other than mundane 
and trivial matters are lacking all the more acutely.

The exhibition titles, just as the nature of the venue itself, are 
provocative, ambivalent, seemingly legible but prove essentially quite 
hermetic the moment you think about it. The meanings they contain 
only become concrete after the works displayed have been viewed 
“live” and after the first attempts to assess their inherent meanings 
have been made.

It is symptomatic that the concept for the first exhibition, Hearing by 
Eye, exploited the juxtaposition of the visible and the audible, compel-
ling the viewer to mental operations that venture into synesthesia. 
Collaborations between visual and sound artists, or the rather 
unexpected, sudden interest of one in the field of the other, usually 
yields works that are difficult to perceive. Incomplete or, on the cont-
rary, excessive and exaggerated, sometimes even unbearable, and 
unwillingly amenable to rational and unequivocal reading. And yet, 
in this case, the problem lay in their rather open-ended, ephemeral 
nature and the fact that, although much of the presented media were 
“reproducible” by means of what was visually available, the artists were 
“playing” on our brains. Synesthetic transcription between languages 
is, after all, more elusive to observe than following transpositions of 
notes for different instruments, because it is governed by absence 
of rules, reliance on intuition and poetic invention, which ultimately 
requires an equilibristic interpretation that is not always easy for the 
viewer. Still, it was also a show demonstrating the deconstruction of 
instruments as material objects-to-be-destroyed, evoking a perverse 
delight in the artists’ radical operations on physical media, which 
violated the basic principles of compulsive collectorship. The exhi-
bition was complemented by unique music albums designed by the 
artists themselves; released—due to their unusual form—in very low, 
usually numbered editions, they functioned outside regular distribu-
tion and remained inaccessible to average enthusiasts of music, being 
even more desirable for all that.



The second exhibition, entitled Drawn by Head, Thought by Pencil 
or Something Else, invited one to reflect yet again on drawing and its 
various boundaries. It challenged the rather commonly held belief 
that drawing—as the long-standing tradition would have it —is first 
and foremost a sketch, the first notation of artistic concepts which 
are then fully expressed in other languages of art. Kozłowski came 
forward with a radically different treatment of drawing, which first and 
foremost respected its utter autonomy and manifestly went beyond 
the two-dimensional, rectangular sheet as well as extended the range 
of tools to express different types of content. In this perspective, the 
artist’s “drawing sense” was decisive. In line with the provocative title 
of the exhibition, the works shown at the Archive of Ideas success-
fully challenged the academic conventions of drawing cultivated in 
art education. One might add that the show, emphasizing the value 
of intuition, unconstrained creation of one’s own categorizations 
and orders of artistic expression, continued with the ideas foresha-
dowed— albeit in a different idiom—in the previous exhibition.

I feel that the subsequent Images, Words, Books splendidly reflected 
the nature of the practices of artists interacting within the NET. It 
was devoted to the production and exchange of texts that assumed 
a variety of forms: letters, cards, index cards, telegrams, charts, 
diagrams, objects approached as puzzles whose words and charac-
ters had to be deciphered, or art books above all. The realm of text 
“written” in various languages was downright overwhelming. Even if 
it comprised blank, variegated pages, illegible fonts, obscure, jumbled 
words or literal, if sometimes barely legible, forms created in the 
process of covering paper, it still instinctively triggered the desire to 
attempt perusal, to read them, enter into a disturbed or deliberately 
deconstructed act of communication. This was perhaps the most 
striking precisely in the case of art books, whose publication (usually 
in limited circulation and using minimal means) enabled their authors 
to escape institutional dependencies, defy the demands of the art 
market and, in the countries of Eastern Europe, political censorship. 
All in all, it convincingly manifested the independence of art, as well 
as of a kind of elitism, which required intense effort from the artists in 
the creative process and equally dedicated attention from the viewers 
as they sought to decipher and read the camouflaged meanings.

The exhibition FLUXUS in Pills recalled an artistic movement little 
known in Poland, which originated in the 1960s New York with George 
Maciunas. It was formed by visual artists, musicians, writers and 

poets who mocked pompous art, made fun of gravity and routine of 
everyday reality, provoked, ridiculed, turned the world “upside down”. 
But those frolics and sometimes almost childish jokes were engaged 
in by surprisingly consistent mature artists, who saw mockery and 
provocation verging on the absurd to be an excellent tool of critique 
against the bourgeois hypocrisy. Visiting the exhibition was a surpri-
sing experience for some, as the works shown at the Archive rather 
brazenly violated the “solemnity of the place”, every now and then 
provoking outbursts of laughter among the audience who viewed 
the pieces and read the texts. The concentration-intensive selection 
of Fluxus newspapers would keep the moods in check the most, 
whereas the photographic footage and props from the Fluxus Festival 
held at the Akumulatory 2 Gallery in 1977 left one somewhat unsa-
tisfied, not so much because of the realization that “it’s gone”, but 
because “one would like to experience it again”. So, does the spirit of 
Fluxus remain eternally alive and invigorating? Kozłowski is convinced 
that it does, adding new, delicate tablet sculptures by Colet, a young 
Poznań-based artist to the already historic works.

Just like Drawn by Head..., Painting? Painting! explored yet another 
medium. The title alone was a token that the exhibition, was also 
meant to upset our sanctioned, correct notions of form. I do not 
know whether viewing it enabled a confident answer the recurring 
question of whether painting is “dead or alive”, but it certainly reaf-
firmed the conviction that the thematic displays of NET’s collections 
constantly irritate jaded senses and have one bewildered at the 
assembled works. Also, this did not necessarily ensue by means of 
being reminded of things that are more or less obvious, but rather by 
disrupting habits, inducing one to unlearn the facile and duplicitous 
notions. It may also be that the same question asked at a different 
time and under different circumstances simply allows a more satis-
factory answer to be given. The eponymous ennoblement of painting 
appeared graspable primarily during the visit to the Archive, only to 
elude the criteria of painterliness and representation delineated by 
Kozłowski in the exhibition space later on. Thus, immediately after 
the exhibition closed, I was left with an overwhelming longing, aware 
that I would not be able to see it again.

Given all this excitement and aesthetic thrills, does the Archive of 
Ideas not remain a unique, non-conformist venue on the cultural map 
of Poznań? At the Archive of Ideas, the works signed with names that 
drive the hype are restored their original weight, measured more by 



the concepts they harbour or their capacity for genuine intellectual 
provocation than by their economic value. The somewhat cool selec-
tion, based as it is on abstract judgments and distanced assessments 
by Jarosław Kozłowski—an artist indifferent to the calculations of 
the art market—yields such a collocation of works by acclaimed and 
forgotten artists which aims, above all, to spin an intellectually intri-
guing narrative surrounding a particular issue, rather than to be exhi-
bited for the sake of popularity that wanes in any case. It is therefore 
good to let a show at the Archive of Ideas take you into the realm of 
ardent, universal disputes about values, concepts, visions and trends 
in European and world art. As a person interested in avant-garde 
art and experimental film, I was more than once both amused and 
moved at successive exhibitions seeing works by artists who have 
now been forgotten or remain underrated in juxtaposition with the 
celebrated and occasionally overestimated names. The meanderings 
and vicissitudes of art history have a bitter lesson to teach: with the 
hindsight and distance of several centuries, the “fashionable” artists 
who enjoyed much popularity during their lifetime, are eventually 
supplanted by those whose oeuvre becomes immortal.

I am convinced that the quiet lesson of the Archive of Ideas, cele-
brating the exchange, the mutual sharing of what torments and fasci-
nates artists by means of a web-like, non-hierarchical and somewhat 
elusive NET (including works lost to communist censorship), will yet 
resound loudly and gain impact with time. However, what kind of 
lesson will it be for the future generations?



Słuchając okiem

Hearing by Eye



Słuchając okiem

Artyści:
Eric Andersen, Natalia Brandt, Joseph Beuys, Claus Böhmler, Anthony Braxton, Giuseppe Chiari, Henri Chopin, Henning 
Christiansen, Philip Corner, Hanne Darboven, Janusz Dziubak, Kazumichi Fujiwara, Milan Knižak, Ben Patterson, Sven-Åke 
Johansson, Edward Krasiński, Jarosław Kozłowski, Rolf Langebartels, George Maciunas, Peter Mandrup, Nam June 
Paik, Mikołaj Poliński & Misa Shimomura, Reiner Ruthenbeck, Cezary Staniszewski, Andrzej Szewczyk, Jarosław Szelest, 
David Troostwyk, Hubert Wińczyk & Piotr Tkacz, Lawrence Weiner, Ryszard Winiarski, Emmett Williams, Wiktor Wolski.

Idee sztuki, w której zacierają się granice gatunkowe i  językowe, 
która transformuje przestrzeń i czas, od dawna fascynowały arty-
stów, zarówno muzyków, jak i artystów wizualnych. Szczególne zain-
teresowanie tymi ideami miało miejsce w XX wieku, w latach 50., 
60. i 70. Performatywność muzyki okazała się atrakcyjną inspiracją 
dla malarzy i rzeźbiarzy. Ich działania w realnej przestrzeni, także 
z użyciem dźwięku, podważały dotychczasowe paradygmaty arty-
styczne. Również muzycy poszukiwali alternatywnych form arty-
kulacji, zastępując tradycyjne instrumenty niekonwencjonalnymi 
przedmiotami akustycznymi, a notacje nutowe – partyturami napi-
sanymi tekstem bądź rysunkowymi diagramami.

W  1952 roku John Cage wykonał w  Meverick Concert Hall 
w Woodstock legendarny już utwór 4’33’’. Artysta zaprosił widzów do 
wsłuchania się przez cztery minuty i trzydzieści trzy sekundy w ciszę. 
Jedyne dźwięki, jakie ewentualnie dochodziły do uszu słuchaczy, to 
szum drzew zza otwartych okien oraz szumy wynikające z obec-
ności w sali kilkudziesięciu osób. Propozycja Cage’a była radykalnym 
postulatem zmian w myśleniu o istocie muzyki, w znaczący sposób 
rzutowała także na myślenie o sztuce, prowokowała potrzebę jej 
przewartościowania, poszerzania jej granic i redefinicji pojęć.

W 1962 roku podczas Fluxus Internationale Festspiele Neuster Musik 
w Muzeum Miejskim w Wiesbaden muzyk i kompozytor Phillip Corner, 
przy współudziale innych artystów (m.in. George’a Maciunasa, Dicka 
Higginsa, Nam June Paika, Bena Pattersona i Emmetta Williamsa), 



zrealizował pracę zatytułowaną Piano Activities – symboliczny akt 
destrukcji klasycznego pianina, działania w równej mierze dźwię-
kowego, co wizualnego, które wywołało oburzenie obecnej na sali 
publiczności, jeszcze nieprzygotowanej na tak radykalną akcję. 
Z upływem czasu podobne działania były już traktowane bez awantur, 
jako twórcze doświadczenia i eksperymenty poszerzające obszar 
relacji dźwięku do wizualności i vice versa.
Wystawa Słuchając okiem poświęcona jest związkom między obrazem 
a dźwiękiem, widzeniem i słyszeniem sztuki. Pokazane są prace 
artystów i muzyków reprezentujących szerokie spectrum koncepcji 
i postaw wobec ciągle aktualnej idei sztuki wolnej od jakiejkolwiek 
zdefiniowanej kategorii i przynależności.
J.K.

Hearing by Eye

Artists:
Eric Andersen, Natalia Brandt, Joseph Beuys, Klaus Böhmler, Anthony Braxton, Giuseppe Chiari, Henri Chopin, Henning 
Christiansen, Philip Corner, Hanne Darboven, Janusz Dziubak, Kazumichi Fujiwara, Milan Kniziak, Ben Patterson, 
Sven-Ake Johansson, Edward Krasiński, Jarosław Kozłowski, Rolf Langebartels, George Maciunas, Peter Mandrup, Nam 
June Paik, Mikołaj Poliński & Misa Shimomura, Reiner Ruthenbeck, Cezary Staniszewski, Andrzej Szewczyk, Jarosław 
Szelest, David Troostwyk, Hubert Wińczyk & Piotr Tkacz, Lawrence Weiner, Ryszard Winiarski, Emmett Williams, Wiktor 
Wolski

The ideas of art in which the boundaries of genre and language 
become blurred, which transforms space and time, have long fasci-
nated artists, musicians and visual artists alike. The interest in these 
ideas peaked in the 20th century, in the 1950s, 1960s and the 1970s.
The performative potential of music proved a compelling inspi-
ration for painters and sculptors. Their actions in real space, also 
using sound, would challenge previous artistic paradigms. For their 
part, musicians also sought alternative forms of articulation, repla-
cing traditional instruments with unconventional acoustic objects 
and swapped musical notations for scores written in text or drawn 
diagrams.

In 1952, John Cage performed the now legendary 4’33” at the 
Maverick Concert Hall at Woodstock, inviting the audience to listen 
to silence for four minutes and thirty-three seconds. The only sounds 
that may have reached the ears of the listeners were the rustle of 
trees from behind the open windows and the noise that the presence 
of dozens of people in the hall generated. Cage’s proposal was 
a radical postulation of change in how one conceived the essence 
of music, and it had a major impact on the notions surrounding 
art, triggering a need to re-evaluate it, expand its boundaries and 
redefine its concepts.

In 1962, during the FLuXuS Internationale FesTsPiELe NEUEsTER 
MUSiK at the Wiesbaden City Museum, the musician and composer 
Phillip Corner, accompanied by other artists (such as George 



Maciunas, Dick Higgins, Nam June Paik, Ben Patterson or Emmett 
Williams), delivered a piece entitled Piano Activities—a symbolic act 
of destruction of the classical piano, an undertaking that was as much 
aural as it was visual, provoking outrage from the audience, who were 
not yet prepared for such a radical action. As time went by, similar 
projects would provoke little disturbance, if any, having been reco-
gnized as creative experiences and experiments that expanded the 
scope of relationships between sound and visuality and vice versa.

The exhibition Hearing by Eye is dedicated to the links between 
image and sound, between seeing and hearing art. The works 
displayed were created by artists and musicians who engage a broad 
range of concepts and approaches towards the undying idea of art 
that is free of any defined category and affiliation.

J.K.



PETER MANDRUP
Bez tytułu (Słuchając Johna Coltraina ) / Untitled (Listening to John Coltraine)
olej na płótnie / oil painting
2003/2004

WIDOK WYSTAWY

GIUSEPPE CHIARI
Art is Easy / Sztuka jest łatwa
druk / printed matter
1974



WIDOK WYSTAWY

NATALIA BRANDT
Utwór na 821 ołówków / Piece of 821 pencils
obiekt, rysunek / object, drawing
2016



EMMETT WILLIAMS
A Little Song and Dance…
serigrafia / serigraph
1981

HENRI CHOPIN
Mieux que Picabia / Lepiej że Picabia
serigrafia / serigraph
1970



PHILIP CORNER
Piano Activity
obiekt / object
Fluxus Festival, UAP Poznań
2012



JOSEPH BEUYS & NAM JUNE PAIK
Klavierduett in Memoriam George Maciunas
2 LPs, Edition Block, Berlin 1982

FLUX MUSIC
VII FLUXUS FESTIVAL
scenariusz / scenario: GEORGE MACIUNAS
Galeria Akumulatory 2, Poznań 1977



BEN PATTERSON
Violin Piece (by Nam June Paik)
objekt / obiect
Fluxus Festival, UAP Poznań
2012



ERIC ANDERSEN
Bez tytułu / Untitled
obiekt / object
lata 70. / 1970s
Bez tytułu / Untitled
maszynopisy/ typescripts
lata 60-70. / 1960s – 1970s



LAWRENCE WEINER
Having Been Built on Sand …
A structure of Lawrence Weiner
Music : Richard Landry
LP, Ed. Rudiger Schoettle, Munich 1974

ROLF LANGEBARTELS
Cabel Car Music
działanie dźwiękowe / sound activity
Galeria Akumulatory 2, Poznań 1990



SVEN –AKE JOHANSSON
Odwrócenie funkcji / Function Reversal
działanie muzyczne / musical action
Galeria Akumulatory 2, Poznań 1984

KAZUMICHI FUJIWARA
Echo Location
action/ działanie
Tokio 1974



DAVID TROOSTWYK
Advertisment of an Idea / Ogłoszenie idei
taśma magnetofonowa / magnetic tape
Edition Audio Arts, London 1976

DAVID TROOSTWYK
Advertisment of an Idea / Ogłoszenie idei
taśma magnetofonowa / magnetic tape
Edition Audio Arts, London 1976



HANNE DARBOVEN
Wunschkonzert/ Koncert życzeń, Opus 17b, Opus 17a
Wunschkonzert / Koncert życzeń, Opus 18b, Opus 18a
(scores / partytury)
prints / druki
1990s / lata 90.

JAROSŁAW KOZŁOWSKI
The Golden Violin
daadgalerie, Berlin 1985
LP, Alma Art, Warszawa 1987



ANTHONY BRAXTON
Płyty i partytury / Records & Scores:
Quartet (London) 1985, Black Saint 1986 (3 LPs)
Six Compositions: Quartet 1981, Island Records 1982 (LP)
Four C0mpositions (Quartet), 1983 (LP)
For Alto (Solo), Delmark Records (2 LPs)



PŁYTY / RECORDS
Janusz Dziubak: Tytuł płyty / Titel of the Record, 1984
projekt okładki / cover design:
EDWARD KRASIŃSKI
Włodzimierz Borowski, Andrzej Mitan,
Cezary Staniszewski, Tomasz Wilmański: Ptaki /Birds, 1988
projekt okładki / cover design:
CEZARY STANISZEWSKI
Andrzej Przybielski: W sferze dotyku / In the Sphere of Touch, 1985
projekt okładki / cover design:
ANDRZEJ SZEWCZYK
Jubileuszowa Orkiestra Helmuta Nadolskiego /
Jubilee Orchestra of Helmut Nadolski, 1984
projekt okładki /cover design:
ANDRZEJ SZEWCZYK
Andrzej Mitan, Cezary Staniszewski: Psalm, 1984
projekt okładki / cover design:
CEZARY STANISZEWSKI
Andrzej Mitan: Święta racja / Holy Right, 1986
projekt okładki / cover design:
RYSZARD WINIARSKI

JOSEPH BEUYS, HENNING CHRISTIANSEN
Schottische Symphonie. Requiem of Art, 1970
2 LP, Edition Schellmann, Munich 1974



JAROSŁAW SZELEST
Listy i wiadomości (z cyklu Zasady Tresury) /
Letters and News (from the cycle Principles of Drill)
kolaż, akwarela / collage, watercolors
2018

REINER RUTHENBECK
Rzeźba dachowa / Dachskulptur
seria fotografii (druk) / series of photographs (print)
płyta z nagraną syreną / record with siren sound
1972



JANUSZ DZIUBAK
Redukcja (partytura) / Reduction (score)
rysunek / drawing
początek lat 80. / beginning of 1980s

MILAN KNIŹAK
Partytura / Score
druk sygnowany / signed print
1989

MIKOŁAJ POLIŃSKI / MISA SHIMOMURA
Hałasy Utopii / Noises of Utopia
dokumentacja fotograficzna działania dżwiękowego /
photo-documentation of sound action
2011
Płyty CD / CD records:
Noises of Utopia, 2011
Blue Fugue, 2008
Bach and Back, 2011



HUBERT WIŃCZYK / PIOTR TKACZ
Revue Svazu ceskych Architektu – Ansicht von Osten
Plany czechosłowackiej i NRD-owskiej architektury
jako partytury / Plans of Czechoslovakian and East German
architectures used as scores
rysunki techniczne / technical drawings
2015



Narysowane głową, 
pomyślane ołówkiem 
albo czymkolwiek

Drawn by Head, 
Thought by Pencil 
or Something Else



Narysowane głową, 
pomyślane ołówkiem 
albo czymkolwiek

Artyści:
Joanna Adamczewska, Andrzej Bereziański, Tony Bevan, John Blake, Wojciech Bruszewski, Carlfriedrich Claus, Andrzej 
Dłużniewski, Adam Garnek, Mariusz Gill, Margrit Kahl, Jerzy Kałucki, Barney de Krijger, Richard Long, Jerzy Ludwiński, 
Hanna Łuczak, Joan Mathews, Ian McKeever, Victor Mutale (Kalinosi), Jerzy Rosołowicz, Reiner Ruthenbeck, Ralf Samens, 
Søren Rosberg, Jiři Valoch, Franz Erhard Walther, Richard Wilson, Krzysztof Wodiczko.

Rysunek to najstarszy język sztuki, a zarazem najbardziej bezpośredni 
zapis myśli, idei i wizji artystycznych. Przez długi czas traktowany 
był przede wszystkim jako wstępna notacja – szkic do formowania 
koncepcji wyrażanych ostatecznie w grafice, malarstwie, rzeźbie, 
multimediach, designie czy architekturze. I choć w długiej historii 
sztuki można wskazać wielu znakomitych artystów, którzy trakto-
wali rysunek jako istotny, a niekiedy najważniejszy środek ekspresji, 
dopiero w drugiej połowie XX wieku uznany został za język autono-
miczny. Spektakularne usankcjonowanie tej autonomii nastąpiło 
w 1977 roku, gdy w ramach Documenta VI w Kassel wyodrębniono 
obszerny dział rysunku (Handzeichnungen). Pokazane zostały prace 
ponad dwustu artystów prezentujących różnorodne kategorie języka 
rysunku. Była to manifestacja wielorakości jego struktur i gramatyk, 
a  także niczym nieograniczonej swobody w  doborze narzędzi 
i powierzchni rysunkowych.

Prawdopodobnie dzięki tej manifestacji, która spotkała się z dużym 
zainteresowaniem publiczności i prasy, status rysunku uległ wkrótce 
znaczącej zmianie. Nie tylko w akademiach sztuki, gdzie przestał być 
traktowany jako przedmiot dopełniający „prawdziwą” edukację arty-
styczną (np. w poznańskiej uczelni był to tzw. rysunek wieczorny), ale 



również w europejskich i światowych galeriach oraz muzeach sztuki 
współczesnej, organizujących szereg indywidualnych i zbiorowych 
wystaw poświęconych tej formie artykulacji.

Wystawa Narysowane głową, pomyślane ołówkiem albo czymkol-
wiek jest pierwszą odsłoną z planowanego cyklu prezentacji poświę-
conych rysunkowi. Nawiązuje do przedstawionego kilkadziesiąt lat 
temu w Kassel szerokiego spectrum twórczości rysunkowej, jest 
przypomnieniem jej autonomii, a także zwróceniem uwagi na jej 
poznawczą aktualność.

J.K.

Drawn by Head, 
Thought by Pencil 
or Something Else

Artists:
Joanna Adamczewska, Andrzej Bereziański, Tony Bevan, John Blake, Wojciech Bruszewski, Carlfriedrich Claus, Andrzej 
Dłużniewski, Adam Garnek, Mariusz Gill, Margrit Kahl, Jerzy Kałucki, Barney de Krijger, Richard Long, Jerzy Ludwiński, 
Hanna Łuczak, Joan Mathews, Ian McKeever, Victor Mutale (Kalinosi), Jerzy Rosołowicz, Reiner Ruthenbeck, Ralf Samens, 
Søren Rosberg, Jiri Valoch, Franz Erhard Walther, Richard Wilson, Krzysztof Wodiczko

Drawing is the earliest language of art and, simultaneously, consti-
tutes the most direct record of artistic thoughts, ideas and visions. For 
a long time, it was treated chiefly as a preliminary notation—a sketch 
that gave shape to concepts which would ultimately be articulated 
in graphic works, painting, sculpture, multimedia, design or archi-
tecture. Even though the long history of art saw many outstanding 
artists for whom drawing was an important, and sometimes the 
supreme means of expression, it was only in the second half of the 
20th century that it was acknowledged as an autonomous language. 
In s spectacular fashion, that autonomy was sanctioned in 1977, when 
a separate but greatly comprehensive section (Handzeichnungen) 
was dedicated to drawing at the Documenta VI in Kassel, to showcase 
the works of more than two hundred artists who embraced various 
categories of drawing language. A testimony to the multiplicity of its 
structures and grammars, it also manifested the unlimited freedom 
of choice with respect to drawing tools and surfaces.

It was probably thanks to that display, which received a great 
deal of attention from the public and the media, that the status of 
drawing soon underwent a significant change. Not only at art acade-
mies, where it ceased to be treated as a complementary subject to 



“real” art education (e.g. at the academy of Poznań, it was referred 
to as “evening drawing”), but also across galleries and museums of 
contemporary art in Europe and the world, which held a number 
of individual and collective exhibitions focusing on this form of 
articulation.

The exhibition Drawn by Head, Thought by Pencil or Something 
Else is the first instalment in the prospective series of shows dedi-
cated to drawing. Invoking the extensive selection of drawing art 
presented several decades ago in Kassel, it is a reminder of its auto-
nomy and highlights its relevance as a source of knowing.

J.K.



ANDRZEJ BEREZIAŃSKI
Teoria widzenia połówkowego (z cyklu: Jak rysować drzewo)
Theory of Half Vision (from the series: How to Draw a Tree)
1978

ANDRZEJ BEREZIAŃSKI
Teoria widzenia połówkowego (z cyklu: Jak rysować drzewo)
Theory of Half Vision (from the series: How to Draw a Tree)
1978



ANDRZEJ BEREZIAŃSKI
Teoria widzenia połówkowego (z cyklu: Jak rysować drzewo)
Theory of Half Vision (from the series: How to Draw a Tree)
1978



WIDOK WYSTAWY

VICTOR MUTALE (KALINOSI)
Jeżeli spotkasz lwa, poliż jego łapę
(z cyklu: Wodzowie wojny chcą być jak Madiba)
If You Meet the Lyon Lick His Paw
(from the series: War Lords Try to By Like Madiba)
2003
Ja, najważniejszy…
(z cyklu: Wodzowie wojny chcą być jak Madiba)
Me, the Most Important
(from the series: War Lords Try to By Like Madiba)
2003



CARLFRIEDRICH CLAUS
Improwizacja psychologiczna I
Psychological Improvisation I
1972
Improwizacja psychologiczna III
Psychological Improvisation III
1972

HANNA ŁUCZAK
Wewnątrz Góry Kilimandżaro
Inside Kilimanjaro Mountain
1989
Z cyklu: Tabu
From the series: Taboo
1985



KRZYSZTOF WODICZKO
Rysunek taboretu
Drawing of the Tabouret
1974

IAN McKEEVER
Piasek i morze
Sand and Sea
1977



WOJCIECH BRUSZEWSKI
Z cyklu: Rysunki berlińskie
From the series: Berliner Drawings
1981

TONY BEVAN
Z cyklu: Portrety i emblematy
From the series: Portraits and Emblems
1983



JERZY KAŁUCKI
Szkic do pracy „Suma”
Sketch for the work „Sum”
1980
Szkic do instalacji “Lustro”
Sketch for installation “The Mirror”
1990

JERZY ROSOŁOWICZ
Z cyklu: Telehydrografiki
From the series: Telehydrographics
1980



JERZY ROSOŁOWICZ
Z cyklu: Telehydrografiki
From the series: Telehydrographics
1980



REINER RUTHENBECK
Przekreślenie
The Crossing
1976
Przekreślenie narożnikowe
The Corner Crossing
1972
Szkice do wystawy w Nowym Jorku
Sketches for New York exhibition
1979

RALF SAMENS
Z cyklu: Materia
From the series: Matter
2012
Rysunek organiczny
Organic Drawing
2015



JOAN MATHEWS
Bez tytułu
Untitled
1973
Bez tytułu
Untitled
1975
Bez tytułu
Untitled
1977
Bez tytułu
Untitled
1976

JIŘÍ VALOCH
Rysunek z zamkniętymi oczami
Blind Drawing
1975
Utwór czasowy
Time Piece
1975



RICHARD WILSON
Szkice do instalacji
Sketches for Installations
1989

ANDRZEJ DŁUŻNIEWSKI
Z cyklu: 55 ikonogramów
From the series: 55 Iconograms
1976



FRANZ ERHARD WALTHER
Szkic do performansu “Proportion Piece”
Sketch for the performance “Proportion Piece”
1980
Szkice do działań przestrzennych
Sketches for space activities
1981

JERZY LUDWIŃSKI
Sztuka po drugiej stronie lustra
Art on the Other Side of the Mirror
1984



BARNEY de KRIJGER
Szkice do „Obiektów elektrycznych”
Sketches for „Electric Objects”
1966 MARIUSZ GILL



RICHARD LONG
Linia w Himalajach
A Line in Himalayas
1975
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Obrazy, słowa, 
książki

Artyści:
Joanna Adamczewska, Eric Andersen, Birgir Andrésson, Ângelo de Aquino, Imre Bak, Eduard Bal, John Baldessari, 
Robert Barry, Lothar Baumgarten, Andrzej Bereziański, Julien Blaine, Jean-François Bory, Włodzimierz Borowski, Natalia 
Brandt, Ian Breakwell, George Brecht, Marie Briffa, Natalia Brodacka, Marcel Broodthaers, Stanley Brown, Donald 
Burgy, Ugo Carrera, Ulises Carrión, António C. Carvalho, Germano Celant, Helen Chadwick, Cozette de Charmoy, Henri 
Chopin, Carlfriedrich Claus, Robin Crosier, Hanne Darboven, Joerg Daumeter, Mirtha Dermisache, Antonio Dias, Jan 
Dibbets, Erik Dietmann, Erner Dov, Peter Downsbrough, Felipe Ehrenberg, Bonita Ely, Robert Filliou, Claudia Fontes, 
Patric Gendrot, Paul-Armand Gette, Michael Gibbs, Klaus Groh, Maciej Haufa, Bernard Heidsieck, Gerard Hemsworth, 
Geoffrey Hendricks, Dick Higgins, Susan Hiller, John Hilliard, Davi Det Hompson, Douglas Huebler, Dorothy Iannone, 
Jeff Instone, Georg Jappe, Allen Jister, On Kawara, Robin Klassnik, Alison Knowles, J. H. Kocman, Richard Kostelanetz, 
Andrzej Kostołowski, Jarosław Kozłowski, Tom Krojer, David Lamelas, Brian Lane, Les Levine, Sol LeWitt, Lars Olof Loeld, 
Richard Long, Hanna Łuczak, George Maciunas, Igor Makarevich, Joan Mathews, Yutaka Matsuzawa, David Mayor, 
Maryna Mazur, Barry McCallion, Alex Mlynarcik, Ian Murray, Maurizio Nannucci, A. Nasonow, Opal L. Nations, Mike 
Nelson, Helmut Nickels, Ann Noël, Luciano Ori, Tomasz Osiński, Cezary Ostrowski, Clemente Padin, Andrzej Partum, 
Andrzej Pepłoński, Marek Płoszczyca, Paweł Polus, Bogdanka Poznanović, Maurice Roquet, Jerzy Rosołowicz, Edward 
Ruscha, Reiner Ruthenbeck, Barbara Schmidt-Heins, Gabriela Schmidt-Heins, Mieko Shiomi, Terry Sladden, William 
Louis Sørensen, Cezary Staniszewski, Petr Śtembera, Kidran Subbaiah, Jarosław Szelest, Miroljub Todorović, Marta 
Tomiak, Endre Tót, David Troostwyk, Janos Urban, Jiři Valoch, Ben Vautier, Christophe Viart, Herman de Vries, Marian 
Warzecha, Lawrence Weiner, Emmett Williams, Tomasz Wilmański, Maaria Wirkkala.

Na prezentację zatytułowaną Obrazy, słowa, książki składają się 
prace artystów z kilkunastu krajów Europy, Azji, Ameryki Północnej 
i Południowej. Tym, co łączyło tych artystów, było zainteresowanie 
tekstem i książką artystyczną jako kreatywną formą artykulacji. 
Łączyła ich także partycypacja w  Sieci/NET, zainicjowanej przez 
Jarosława Kozłowskiego i Andrzeja Kostołowskiego na przełomie  
lat 1971/72.
Był to czas podziału świata na Wschód i Zachód, czas tzw. żela-
znej kurtyny, która wyznaczała kategoryczne granice nie tylko 
w  sensie geograficznym, ale przede wszystkim systemowym – 
zarówno ideologicznym, jak i kulturowym. Rozesłany pocztą do 
ponad trzystu artystów i teoretyków sztuki z różnych części globu 



manifest NET-u proponował przełamanie tych pilnie strzeżonych 
granic poprzez swobodną wymianę idei, koncepcji, prac, projektów, 
publikacji i  innych form wypowiedzi, a także ich upowszechnienie 
w  dostępnych przestrzeniach poza oficjalnym obiegiem sztuki. 
Zaproszenie do dialogu i niekontrolowanej dyskusji między arty-
stami spotkało się z niezwykle żywą reakcją. Wkrótce lista adresowa 
NET-u spontanicznie rozrosła się, wymykając się jakiejkolwiek koor-
dynacji czy kontroli. Poszerzyły się też obszary wymiany idei i fora 
dyskusji. W Poznaniu powstała alternatywna Galeria Akumulatory 
2, której program opierał się w dużej mierze na uczestnictwie arty-
stów i teoretyków związanych z NET-em. Podobne galerie, powołane 
i prowadzone przez artystów związanych z Siecią, działały w innych 
miastach w Polsce i na świecie.

Eksponowane prace i książki artystyczne to fragment kolekcji 
Archiwum NET-u, zawężony do zagadnienia obecności „tekstu” 
w sztuce współczesnej. Książka jako medium wypowiedzi artystycznej 
okazała się w latach 70. XX wieku (ale także później) znakomitym 
narzędziem manifestowania postawy kontestującej kanony moderni-
stycznej sztuki i jej zinstytucjonalizowanych form społecznego funk-
cjonowania. Wydawane zazwyczaj własnym sumptem w niewielkim 
nakładzie, sprzedawane za grosze w niszowych księgarniach bądź 
rozdawane wśród przyjaciół książki uniezależniały artystów od 
komercyjnych spekulacji rynku sztuki, negowały także status galerii 
jako niezbędnego ogniwa pośredniczącego w dialogu z odbiorcą. 
Charakteryzowała je bowiem specyficzna nośność jako komunikatu 
trafiającego bezpośrednio do indywidualnego adresata/odbiorcy/
czytelnika. Natomiast w krajach wschodnioeuropejskich były często 
jedyną możliwością dystrybucji niepokornych idei artystycznych.

Czytanie tych książek wymaga szczególnej uwagi i wyobraźni, 
ponieważ pisane są językiem hybrydowym, który drwi z ograni-
czeń gatunkowych i bywa konglomeratem wyrażeń zaczerpniętych 
zarówno z szeroko pojmowanej literatury, jak i  z  retoryki sztuk 
wizualnych. Tekst nie jest w  nich opisem dopełniającym obraz, 
obraz nie pełni w nich funkcji ilustracyjnych. Płynna tożsamość tych 
książek, niechętnie poddających się próbom jakiejkolwiek systema-
tyzacji, doskonale spełnia postulat wolności ich autorów i wolności 
czytelników.
J.K.

Images, Words, 
Books

Artists:
Joanna Adamczewska, Eric Andersen, Birgir Andresson, Angelo de Aquino, Imre Bak, Eduard Bal, John Baldessari, 
Robert Barry, Lothar Baumgarten, Andrzej Bereziański, Julien Blaine, Jean-Francois Bory, Włodzimierz Borowski, Natalia 
Brandt, Ian Breakwell, George Brecht, Marie Briffa, Natalia Brodacka, Marcel Broodthaers, Stanley Brown, Donald 
Burgy, Ugo Carrera, Ulises Carrion, Antonion C. Carvalho, Germano Celant, Helen Chadwick, Cozeette de Charmoy, 
Henri Chopin, Carlfriedrich Claus, Robin Crosier, Hanne Darboven, Joerg Daumeter, Martha Dermisache, Antonio Dias, 
Jan Dibbets, Erik Dietmann, Erner Dov, Peter Downsbrough, Filipe Ehrenberg, Bonita Ely, Robert Filliou, Claudia Fontes, 
Patric Gendrot, Paul-Armand Gette, Michael Gibbs, Klaus Groh, Maciej Haufa, Bernard Heidsieck, Gerard Hemsworth, 
Geoffrey Hendricks, Dick Higgins, Susan Hiller, John Hilliard, Davi Det Hompson, Douglas Huebler, Dorothy Iannone, 
Jeff Instone, Georg Jappe, Allen Jister, On Kawara, Robin Klassnik, Alison Knowles, J.H. Kocman, Richard Kostelanetz, 
Andrzej Kostołowski, Jarosław Kozłowski, Tom Krojer, David Lamelas, Brian Lane, Les Levine, Sol LeWitt, Lars Olof Loeld, 
Richard Long, Hanna Łuczak, George Maciunas, Igor Makarevich, Joan Mathews, Yutaka Matsuzawa, David Mayor, 
Maryna Mazur, Barry McCallion, Alex Mlynarcik, Ian Murray, Maurizio Nannucci, A. Nasonow, Opal L. Nations, Mike 
Nelson, Helmut Nickels, Ann Noel, Luciano Ori, Tomasz Osiński, Cezary Ostrowski, Clemente Padin, Andrzej Partum, 
Andrzej Pepłoński, Marek Płoszczyca, Paweł Polus, Bogdanka Poznanović, Maurice Roquet, Jerzy Rosołowicz, Edward 
Ruscha, Reiner Ruthenbeck, Barbara Schmidt-Heins, Gabriela Schmidt-Heins, Mieko Shiomi, Terry Sladden, William 
Louis Sørensen, Cezary Staniszewski, Petr Śtembera, Kidran Subbaiah, Jarosław Szelest, Miroljub Todorović, Marta 
Tomiak, Endre Tót, David Troostwyk, Janos Urban, Jiri Valoch, Ben Vautier, Christophe Viart, Herman de Vries, Marian 
Warzecha, Lawrence Weiner, Emmett Williams, Tomasz Wilmański, Maaria Wirkkala

Images, Words, Books comprises works by artists from over a dozen 
countries in Europe, Asia, North and South America. What these 
artists share is interest in text and the art book as a creative form 
of articulation. Another thing they have in common is participation 
in the Sieć/NET framework, which Jarosław Kozłowski and Andrzej 
Kostołowski launched in 1971 – 1972.

At the time, the world was divided into the East and West, a period 
of the so-called “Iron Curtain”, which imposed categorical bounda-
ries not only in terms of geography but primarily in the systemic 
sense, both ideological and cultural. Sent by mail to more than three 
hundred artists and art theorists from around the globe, the NET 



manifesto suggested overcoming these closely guarded confines 
through free exchange of ideas, concepts, works, projects, publica-
tions and other forms of expression, as well as their dissemination 
in accessible spaces outside the official mainstream. The invita-
tion to dialogue and surveillance-free discussion between artists 
was met with an extremely lively response. Soon, the NET mailing 
list grew spontaneously, beyond any coordination or control. The 
areas in which ideas were exchanged and the discussion forums 
expanded as well. In Poznań, the alternative Akumulatory 2 Gallery 
was established, whose programme largely relied on the contribu-
tion of artists and theoreticians involved in the NET. Similar galleries, 
founded and run by artists affiliated with Sieć, operated in other 
cities in Poland and internationally.

The exhibited works and art books originate from the collection of 
the NET Archive: a selection narrowed down to the “textual” themes 
in contemporary art. In the 1970s (as well as later), the book conceived 
as a medium of artistic expression proved to be an excellent tool for 
manifesting a subversive attitude against the canons of modernist art 
and its institutionalized forms of social functioning. Usually published 
at one’s own expense in limited editions, sold for a pittance in niche 
bookshops or given away among friends, the books made the artists 
independent of commercial speculation on the art market, as well 
as negated the status of the gallery as an indispensable link in the 
dialogue with the viewer. After all, they demonstrated an outstanding 
communicative capacity of a message that reached the individual 
addressee/viewer/reader directly. At the same time, they were often 
the only way to propagate defiant artistic ideas in Eastern European 
countries.

These books require particular attention and imagination when 
read, as they are written in a hybrid language that mocks the limita-
tions of genre and tends to be a conglomerate of expressions derived 
from broadly understood literature and the rhetoric of visual arts. 
There, the text is not a descriptive supplement to the image, nor is 
the image an illustration. The fluid identity of these books, resistant to 
the attempts at any kind of systematization, is a perfect consumma-
tion of the freedom of their authors and the liberty of their readers.
J.K.



WIDOK WYSTAWY

REINER RUTHENBECK
File Binder
Segregator
1975



Emmett Williams: Holdup, New York 1980
Emmett Williams: Soldier, New York 1973
Emmett Williams: Aleph, Alpha and Alfalfa, Berlin 1993
Emmett Williams: The Boy and the Bird, Stuttgart 1979
Emmett Williams: Das eigensinnige Kind, Berlin 2000
Richard Long: South America, Bristol 1972
Richard Long: Twelve Works, London 1981
Richard Long: Planes of Vision, Kassel 1983
Richard Long: River Avon Book, Bristol 1978
Jeff Instone: Forever Amber at Zebra Crossing, London 1991
John Baldessari: Ingres and Other Parables, London 1972
John Baldessari: Close-Cropped Tales, New York 1981

RICHARD LONG
21 Places
21 miejsc
1977



WIDOK WYSTAWY

ON KAWARA
I’m Still Alive
Ciągle żyję
1973



WIDOK WYSTAWY

DAVID TROOSTWYK
My Private Act
Moje poufne działanie
1979



JAROSŁAW KOZŁOWSKI
Język
Language
1972

ERIC ANDERSEN
I‘m Sorry...
Przykro mi...
1971



Jarosław Kozłowski: Grammar, Poznań 1973
Jarosław Kozłowski: Three Points, Kassel 1975
Jarosław Kozłowski: Grey Thoughts, London 1990
Jarosław Kozłowski: Lesson, Devon 1975
Jarosław Kozłowski: Reality, Poznań 1972
Marcel Broodthaers: Le Cardan Sólaire, Berlin 1974
Joan Mathews: Portrait of a Neighborhood, New York 1977
Ann Noel: 10 Letters from Berlin, Berlin 1989
Maciej Haufa: Kwadrat, cukier, Społem czyli perspektywa czystego, 
jasnego, kryształowego, niebieskiego błękitu, Poznań 2000
Maciej Haufa: Kopia O1, Poznań 2001

YUTAKA MATSUZAWA
Catechism Art
Sztuka katechizmu
1975



Yutaka Matsuzawa: Catechizm Art, Amsterdam 1973
Paul-Armand Gette: Jardins Botaniques, Lund 1974
Joanna Adamczewska: Retoryka, Poznań 1983
Ben Vautier: A Letter from Berlin, Nice 1979
Brian Lane: Manifesto, London 1975
Włodzimierz Borowski: Est-Etyka. Autoportrety, Lublin 1977
Angelo de Aquino: Illusion (1), Milano 1972
Angelo de Aquino: Illusion (2), Milano 1972
Tom Krojer: Incidental and Accidental, Lund 1975
Dick Higgins: foewgombwhnw, New York 1969
Hanna Łuczak: Hokus Pokus Abracadabra, Poznań 2007

ANGELO DE AQUINO
Untitled
Bez tytułu
1971

ANGELO DE AQUINO
Untitled
Bez tytułu
1971



LAWRENCE WEINER
Work in Context
Dzieło w kontekście
1980

Jerzy Rosołowicz: Świat neutralny, Gniezno 1975
Lawrence Weiner: Various Maanners with Various Things, London 1972
Lawrence Weiner: Passage to the North, New York 1981
Lawrence Weiner: Green as Well as Blue as Well as Red, London 1972
Lawrence Weiner: Statements, New York 1968
Jan Dibbets: Robin Redbreast’s Territory, Koeln 1970
Andriej Nasonow: Pustoj Olimp, Amsterdam 2000
Clemente Padin: Gastou, Gastou, Montevideo 1976
Clemente Padin: Homage to the Square, Dugort 2008
Brian Lane: Some Improbable (Improbable) Openings, London 1978
Paweł Polus: Luka w czasie, Poznań 2007
Paweł Polus: Kieszonkowy Wszechświat, Poznań 2013
Lars Olaf Loeld: Message of Reflection, Goeteborg 1986
Cezary Ostrowski: Rysunki niemożliwe, Poznań1982
Goeffrey Hendricks: Sky Anatomy, Berlin 1985
Goeffrey Hendricks: 100 Skies, Worpswede 1986



MARYNA MAZUR
Nie wypełniać
Do Not Fill Up
2019



JERZY ROSOŁOWICZ
Komu rama (1)
For Whom a Frame (1)
1979
Komu rama (2)
For Whom a Frame (2)
1979

IGOR MAKAREVICH
Śnieżna pieczara Pinokia
Snowy Cavern of Pinocchio
1993
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HANNE DARBOVEN
Brief Paper
Krótkie kartki
1975



CARLFRIEDRICH CLAUS
Psychological Improvisation VI
Imrowizacja psychologiczna VI
1972

J.H. KOCMAN
Two Minimal Books
Dwie minimalistyczne książki
1974



WIDOK WYSTAWY

NATALIA BRANDT
Czytanie przestrzeni. Wnętrze / zewnętrze
Reading Space. Inside / Outside
2003
Czytanie przestrzeni. Wnętrze / zewnętrze (foto-książka)
Reading Space. Inside / Outside (photo-book)
2003



Henri Chopin: Portreit des 9, Antwerp 1974
Henri Chopin: Le Dernier Roman du Monde, Paris 1961
Henri Chopin: The Cosmographical Lobster, London 1976
Helmut Nickels: Barbados, Berlin 1978
Erik Dietmann: For Gentlemen, Paris 1970
Marek Płoszczyca, Marie Briffa: Zuzia la meduse. Zosia meduza, Poznań
Alison Knowles: a Bean Corcordance, New York 1983
Cezary Staniszewski: The Principles of the Economy of Painting, Warszawa 1982
Cezary Staniszewski: Spięcie cięcia, cięcie spięcia, Warszawa 1984
Edycja International Artists’s Cooperation zainicjowana przez Klausa Groha / 
/ promoted by Klaus Groh Oldenburg 1972-1973
Petr Śtembera: Privat Activities
Klaus Groh: Relativities
Joerg Daumeter: Rechenmaschinen-Art
Robin Crosier: International Hole Lock...
Opal L. Nations: Geological Book of the Wemb
Endre Tót: Exercise
David Mayor: Fourteen Pages
Ugo Carrega: MasturbaCtion
Maurice Roquet: Untitled
Antonion C. Carvalho: Diary of an Insance Dog
Robin Klassnik: Untitled
Jarosław Kozłowski: Propositions
Angele de Aquino: Atlas-Puzzle 2
Clemente Padin: Sign(o)graphic
Davi Det Hompson: ery to talk, she
Luciano Ori: Love Story
Felipe Ehrenberg: The Jungle Book
Janos Urban: 14 Originals
Jiri Valoch: See Page 13
Allen Jister: Circles, Lines, Wheel-Barrows
Maurizio Nannucci: Nomenclature
Terry Sladden: A Little Wisdom
Richard Kostelanetz: Ad Infinitum-A Fiction
Eric Andersen: A New
Herman de Vries: Look Out of any Window HELMUT NICKELS



Stanley Brown: 1-100000 Steps, Amsterdam 1972
Sol LeWitt: Photo Grits, New York 1977
Sol LeWitt: The Location of Lines, London 1974
Sol LeWitt: Open Geometric Structures, London 1979
Sol LeWitt: The Location of Eight Points, Washington 1974
Sol LeWitt: Four Basic Kinds of Lines and Colours, London 1971
Gabriela Schmidt-Heins: Bordeaux-Hamburg, 1976
Gabriela Schmidt-Heins: Stundenbuch, 1980
Barbara Schmidt-Heins: GeZEITen, 1981
Barbara Schmidt-Heins: Dreiteilig, 1975 WIDOK WYSTAWY



ENDRE TÓT
I’m glad if I can type zero
Cieszę się, gdy mogę pisać zero
Nothing Ain’t Nothing
Nic nie jest niczym
lata 70. WIDOK WYSTAWY



DOUGLAS HUEBLER
Duration Piece No. 8
Utwór w procesie nr 8
1970

Natalia Brodacka: Ziemia niczyja, Poznań 2017
Igor Makarevitch: Żizń na śniegu, Moskwa 1994
Jean-Francois Bory: ?, Paris-Zurich, 1974
Andrzej Bereziański: Matematyka, Gniezno 1973
Gilbert & George: Oh, the Grand old Duke of York, Luzern 1972
Susan Hiller: Enquiries Inquiries, Brighton 1979
Tomasz Wilmański: EMOH, Poznań 2005
Tomasz Wilmański: Genealogy, Dugort 2020
Maaria Wirkkala: Landing Prohibited (Vietato Lo Sbarco), Helsinki 2007
Dorothy Iannone: Follow Me, Berlin1985
Les Levine: House, New York 1971
Brian Lane: Linear Displacement, London lata 70.
Brian Lane: Circular Displacement, London lata 70.
Georg Jappe: Haikubuch, Koeln 1981



NATALIA BRODACKA
Ziemia niczyja
No-man’s-land
2017

Mike Nelson: An Invocation. 530 Books from Southend Central Library, London 2013
Barry McCallion: Art Maxims in a Bronx Fedora, Somerville 1972
Barry McCallion: Prepare to Publish, Claremont 1971
John Hilliard: Elemental Conditioning, London lata 70.
Tomasz Osiński: Rozmowy na spacerze, Dłusko 1976
Ian Murray: Twenty Waves in a Row, Canada 1971
Antonio Dias: Arte, Buenos Aires 1973
Antonio Dias: Sociedad, Buenos Aires 1973
Marian Warzecha: Dokumentacja metazbioru, Kraków 1970
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Mieko Shiomi: Spatial Poem, Osaka 1976
Mieko Shiomi: Balance Poem, Osaka 1970
Mieko Shiomi: Fluxus Balance, Osaka 1993
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Fluxus 
w pigułkach

Fluxus 
w Pills



FLUXUS 
W PIGUŁKACH

Artyści:
Eric Andersen, George Brecht, Colet, William Farley, Henry Flynt, Ken Friedman, Sohei Hashimoto, Geoffrey Hendricks, 
Dick Higgins, Joe Jonas, Barney de Krijger, Shigeko Kubota, David Mayor, Barry McCallion, Larry Miller, Ann Noël, Yoko 
Ono, Nam June Paik, Ben Patterson, Paul Pechter, Willem de Ridder, James Riddle, Takako Saito, Mieko Shiomi, Ben 
Vautier, Wolf Vostell, Robert Watts, Emmett Williams.

Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku powstał w Nowym Jorku międzyna-
rodowy ruch artystyczny pod nazwą Fluxus (od słowa flux – przypływ, 
płynięcie, płynność). Jego inicjatorem i założycielem był charyzma-
tyczny artysta litewskiego pochodzenia, George Maciunas. Fluxus 
grupował muzyków i muzyczki, artystów i artystki wizualne, perfor-
merów i performerki, a także poetów i poetki oraz pisarzy i pisarki ze 
Stanów Zjednoczonych, Europy i Azji. W pewnym stopniu nawiązywał 
do tradycji dadaizmu, szanował twórczość Marcela Duchampa i rady-
kalizm Johna Cage’a, prześmiewał wszelkie dogmaty, mieszczańską 
hipokryzję i celebrowane konwencje. Kontestował modernizm, insty-
tucjonalne oraz społeczne nakazy i rytuały, kpiną i zabawą nauczał 
poczucia humoru jako skutecznej broni przeciw różnym formom 
głupoty i agresji.
Działania Fluxusu łączyły ze sobą różnego rodzaju artykulacje, które 
przekraczały tradycyjne definicje sztuki, a niekiedy zacierały granice 
między sztuką a rzeczywistością. Ujawniały się w różnych formach: 
poprzez wystawy, performensy, akcje muzyczne, aktywności uliczne, 
wydawane książki i  gazety, rozlepiane w miejscach publicznych 
plakaty, a przede wszystkim poprzez organizowane od 1962 roku 
festiwale: w  Wiesbaden, Duesseldorfie, Amsterdamie, Paryżu, 
Kopenhadze, Berlinie, Pradze, Nowym Jorku, a także w Poznaniu. 
Ten ostatni festiwal, zatytułowany Trzy dni Flux zabawy i czwarty we 



Flux klinice, odbył się – według precyzyjnie przygotowanego przez 
George’a Maciunasa scenariusza – w 1977 roku w Galerii Akumulatory 
2. Fragmenty użytych wówczas przedmiotów i  innych rekwizytów 
eksponowane są – obok prac twórców Fluxusu – na obecnej wystawie 
w Archiwum Idei.
W  2012 roku, w  pięćdziesiątą rocznicę pierwszego fluxusowego 
Festiwalu Muzyki Najnowszej w Wiesbaden (1962), w poznańskim 
Uniwersytecie Artystycznym miał miejsce jeszcze jeden, zainicjowany 
przez Petrę Stegmann i poświęcony Fluxusowi festiwal zatytuło-
wany Szaleńcy na wolności, czyli płynąć z Fluxusem. Obok Benjamina 
Pattersona i Philipa Cornera, którzy aktywnie uczestniczyli w festi-
walu w Wiesbaden, wzięli w nim udział europejscy artyści związani 
z tą formacją: Eric Andersen, Ann Noel, Willem de Ridder, Pheobe 
Neville i Tomas St. Auby oraz Joanna Adamczewska.

 
J.K.

FLUXUS IN PILLS

Artists
Eric Andersen, George Brecht, Colet, William Farley, Henry Flynt, Ken Friedman, Sohei Hashimoto, Geoffrey Hendricks, 
Dick Higgins, Joe Jonas, Barney de Krijger, Shigeko Kubota, David Mayor, Barry McCallion, Larry Miller, Ann Noel, Yoko 
Ono, Nam June Paik, Ben Patterson, Paul Pechter, Willem de Ridder, James Riddle, Takako Saito, Mieko Shiomi, Ben 
Vautier, Wolf Vostell, Robert Watts, Emmett Williams

At the turn of the 1960s, New York saw the rise of an international art 
movement which received the name of Fluxus (from the word flux, 
denoting tide, flow, fluidity). Its initiator and founder was George 
Maciunas, a charismatic artist of Lithuanian origin. Fluxus brought 
together musicians, visual artists, performers, as well as poets and 
writers from the United States, Europe and Asia. To some extent it 
drew on the Dada tradition, respected the oeuvre of Marcel Duchamp 
and the radicalism of John Cage, it ridiculed all dogma, bourgeois 
hypocrisy and the celebrated conventions. It defied modernism, chal-
lenged institutional and social precepts and rituals, using mockery 
and fun to teach a sense of humour as an effective weapon against 
various forms of stupidity and aggression.
The undertakings of Fluxus combined different kinds of articula-
tions that transgressed traditional definitions of art and sometimes 
blurred the boundaries between art and reality. They manifested 
themselves in various forms: exhibitions, performances, musical 
actions, street activities, books and newspapers, posters put up in 
public places, and most of all through festivals organized since 1962 
in Wiesbaden, Düsseldorf, Amsterdam, Paris, Copenhagen, Berlin, 
Prague, New York, and Poznań as well. The latter, entitled Three 
Days of Flux Fun and the Fourth at a Flux Clinic, took place in 1977 at 
Akumulatory 2 Gallery, all according to a precise scenario conceived 
by George Maciunas. Fragments of the artefacts and other props 
used at the time are displayed at the current exhibition in the Archive 
of Ideas, alongside works by Fluxus artists.



In 2012, on the 50th anniversary of the first FLuXuS Internationale 
FesTsPiELe NEUEsTER MUSiK in Wiesbaden (1962), the University of 
the Arts in Poznań became the venue of yet another festival initiated 
by Petra Stegmann and dedicated to Fluxus: Madmen at Large or 
Flowing with Fluxus. Next to Patterson and Philip Corner, who had 
actively contributed to the Wiesbaden festival, it featured European 
artists associated with the movement: Eric Andersen, Ann Noel, 
Willem de Ridder, Pheobe Neville and Tomas St. Auby, as well as 
Joanna Adamczewska, a guest artist from Poznan,.

 
J.K.



GEORGE MACIUNAS
Manifest,
Manifest , 1963

Manifesto:

2. To affect, or bring to a certain state, by subjecting to,
or treating with, a flux. „Flured into another world.” South.
3. Med. To cause a discharge from, as in purgins.
flux (fluks), n. [OF., fr. L. fuxus, fr. fluere, fluxum. to
flow. See FLUENT; cf. FLUSH, n. (of cards).] 1. Med.
a A flowing or fluid discharge from the bowels or other
part: esp.. an excessive and morbid
discharge: as. the bloody flux, or
dysentery. b The matter thus discharged.
„Purge the world of bourgeois sickness,
„intellectual”, professional & commercialized
culture, PURGE the world of dead
art, imitation, artificial art, abstract art,
illusionistic art, mathematical art, –
PURGE THE WORLD OF „EUROPANISM”!
2. Act of flowing: a continuous moving
on or passing by, as of a flowing stream;
a continuing succession of changes.
3. A stream; copious flow; flood; outflow.
4. The setting in of the tide toward the shore. Cf. REFLUX.
5. State of being liquid through heat; fusion. Rare.
PROMOTE A REVOLUTIONARY FLOOD
AND TIDE IN ART.
Promote living art, anti-art, promote
NON ART REALITY to be
fully grasped by all peoples, not only
critics, dilettantes and professionals.
7. Chem. & Metal. a Any substance or mixture used to
promote fusion. esp. the fusion of metals or minerals.
Common metallurgical fluxes are silica and silicates (acidic),
lime and limestone (basic), and fluorite (neutrals). b Any
substance applied to surfaces to be joined by soldering or
welding, just prior to or during the operation, to clean and
free them from oxide, thus promoting their union, as rosin.
FUSE the cadres of cultural,
social & political revolutionaries
into united front & action.



WIDOK WYSTAWY

GEORGE MACIUNAS
bez tytułu / untitled ,  
1977



GEORGE MACIUNAS, YOKO ONO
Tapeta Fluxusowa / Fluxus Wallpaper, 1966-1967



GEORGE MACIUNAS
Odczytaj swoje nazwisko... / Spell Your Name..., 
1976 WIDOK WYSTAWY



GEORGE MACIUNAS
bez tytułu / untitled , 1977





GEORGE MACIUNAS
Fluxpoczta / Fluxpost, 1965

ROBERT WATTS
Fluxpoczta / Fluxpost, 1965
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FLUXUS FESTVAL, FLUX CLINIC,
Galeria Akumulatory 2, Poznań 1977

FLUXUS FESTVAL, FLUX CLINIC,
Galeria Akumulatory 2, Poznań 1977



GEORGE MACIUNAS
Wskazania dla Flux Clinic / Flux Clinic Records, 1970
WYPOSAŻENIE MEDYCZNE FLUX KLINIKI, 
Medical Equipment for Flux Clinic, 
Galeria Akumulatory 2, 1977



SPRZĘT DO FLUX SPORTU,
Equipment for Flux Sport, Galeria Akumulatory 2, 1977 WIDOK WYSTAWY



ERIC ANDERSEN
W razie niebezpieczeństwa / In case of Emergency, 1980



EMMETT WILLIAMS
Portrety artystów / Artist’s Portraits, 1979
górny rząd / upper row: 
Jasper Johns, Daniel Spoerri, Allan Kaprow, 
Robert Rauschenberg
środkowy rząd / middle row: 
Dieter Roth, George Brecht, Nam June Paik, Ay-o
dolny rząd / lower row: 
Jean Tinguely, Richard Hamilton, Claes Oldenburg, 
Barry Kennedy
+ portret zbiorowy / Group Portrait

NAM JUNE PAIK
Dans T.V. Penseur, 1975



WIDOK WYSTAWY
GEOFFREY HENDRICKS
bez tytułu / untitled, 1988



DAVID MAYOR
Zapałka / Match, 1973

COLET
Bez tytułu / Untitled, 2020



KEN FRIEDMAN
Dla Maxa Neuhausa / For Max Neuhaus, 1971
Kartki z wystawy / Sheets from Exhibition, 1966-71



ANN NOEL
Liczby / Numbers, 2001
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MALARSTWO? 
MALARSTWO!

Artyści:
Carl Andre, Lone Arendal, Andrzej Bereziański, Włodzimierz Borowski, Paul Brand, Natalia Brandt, Natalia Brodacka, 
Natalia Czarcińska, Andrzej Dłużniewski, Raimund Girke, Wojciech Gorączniak, Monika Jakubowska, Jerzy Kałucki, 
Jarosław Kozłowski, Hanna Łuczak, Peter Mandrup, Joan Mathews, Maryna Mazur, Andrzej Pepłoński, Paweł Polus, 
Michael Porter, Joseph Reeder, Peter-Jörg Splettstösser, Jarosław Szelest.

W długiej historii malarstwa, a szczególnie w XX wieku, w okresie 
następujących w gwałtownym tempie kolejnych – izmów i – artów, 
krytycy sztuki chętnie orzekali jego kryzys, a  bardziej radykalni 
jego nieuchronny koniec. Tymczasem wbrew tym przedwczesnym 
i niezbyt odpowiedzialnym diagnozom artyści nie porzucili farb, 
pędzli i innych narzędzi służących do malarskiej artykulacji i nadal 
malowali i malują obrazy.

Intencjonalnym celem i praktycznym rezultatem pracy malarza jest 
„obraz”. Tak jest w języku polskim. W niemieckim malarz (der Maler) 
maluje zarówno die Malerei (malarstwo), jak i das Bild (obraz). Inaczej 
w językach angielskim i francuskim, w których następstwem działania 
artysty malarza jest po prostu painting i peinture (malarstwo). Wynika 
z tego, że w pewnych językach pojęcia określające efekt malowania są 
„urzeczowieniem” czynności, w innych (jak w polskim czy częściowo 
w niemieckim) dotyczą czegoś, co pod względem semantycznym 
nie jest koniecznym skutkiem wcześniejszego procesu, natomiast 
z perspektywy pragmatycznej istotnie rozszerzają pola znaczeniowe 
procesu, jak i jego finalne rezultaty.

Jednak obraz jako taki nie istnieje samodzielnie. Odnosi się zawsze 
do czegoś, czym sam nie jest. Jest zależny, wtórny i „drugi” wobec 
czegoś, co jest „pierwsze”. Tym „pierwszym” – co dobrze wiemy 
z historii sztuki – może być np. przedmiot lub zbiór przedmiotów 



(obrazowa „martwa natura”), widok za oknem („pejzaż”), postać 
ludzka (różne odmiany „figuracji”), sytuacja („scena rodzajowa”), 
sen, wyobraźnia, podświadomość (np. „nadrealizm”), a także emocje 
(wszelkiego rodzaju „ekspresjonizmy”), idee porządkowania świata 
(„konstruktywizm”), materia i  jej struktura („informel”, „struktura-
lizm”) itd.

Malarz dąży do doskonałości. Maluje jeszcze bardziej „realistycznie”, 
jeszcze bardziej „ekspresyjnie”, „abstrakcyjnie”, „geometrycznie”, 
„somnambulicznie” czy „materialnie”. Każdy kolejny akt malowania 
to podejmowana na nowo próba pokonania „obrazu” w obrazie, 
próba zbliżenia się do tego, co „pierwsze”. Z tego punktu widzenia 
dążenie do doskonałości byłoby zmierzaniem do przekroczenia lub 
zatarcia granicy między „obrazem” a „obrazowanym”. Przekroczenie 
tej granicy znaczyłoby urzeczywistnienie „obrazu”, jego usamodziel-
nienie i autonomię. Obraz przestałby być „obrazem czegoś”, stałby 
się „przedmiotem pierwszym”, równoważnym innym istniejącym 
w rzeczywistości „pierwszym przedmiotom”. Zrealizowałaby się w ten 
sposób najbardziej radykalna utopia sztuki, w której obraz i obrazo-
wany przedmiot (czymkolwiek on jest) utożsamiają się, stają się tym 
samym. Być może w przypadku wielu artystów właśnie w marzeniu 
o spełnieniu tej utopii kryje się odpowiedź na pytanie o przyczynę 
malowania.

Prezentowane na wystawie Malarstwo? Malarstwo! prace w różno-
rodny sposób próbują odnieść się do tego pytania.

J.K.

PAINTING ? 
PAINTING !

ArtIsts:
Carl Andre, Lone Arendal, Andrzej Bereziański, Włodzimierz Borowski, Paul Brand, Natalia Brandt, Natalia Brodacka, 
Natalia Czarcińska, Andrzej Dłużniewski, Raimund Girke, Wojciech Gorączniak, Monika Jakubowska, Jerzy Kałucki, 
Jarosław Kozłowski, Hanna Łuczak, Peter Mandrup, Joan Mathews, Maryna Mazur, Andrzej Pepłoński, Paweł Polus, 
Michael Porter, Joseph Reeder, Peter-Jörg Splettstößer, Jarosław Szelest

Throughout the long history of painting, notably in the 20th century 
with its rapid succession of – isms and – arts, art critics have been 
eager to pronounce its crisis, while the more radical spoke of its inevi-
table end. Meanwhile, in spite of these premature and somewhat 
imprudent diagnoses, artists did not abandon their paints, brushes 
and other tools of painterly articulation but have continued to paint 
pictures, doing so today as well.

The deliberate aim and the practical outcome of a painter’s work 
is a “obraz (painting/picture)”. This is the case in Polish. In German, 
the painter (der/die Maler/in) creates both die Malerei (painting) 
and das Bild (picture). Things are different in English and French, 
where painting and peinture (painting) is the corollary of painterly 
endeavour. It follows that, in some languages, the terms describing 
the effect of painting are a “reification” of the activity, in others (as in 
Polish or partly in German) they refer to something which, seman-
tically, is not a necessary a consequence of a prior process; from 
a pragmatic perspective, such designations significantly expand the 
semantic fields of the process and its ultimate upshot.

However, the image as such does not exist independently. It always 
refers to something that it is not itself. It is dependent, derivative 
and “second” to something that is “first”. The „first”, as history of art 
convincingly demonstrates, may consist of an object or a collection 



of objects (“still life”), a view outside the window (“landscape”), the 
human figure (“figuration” in his distinct varieties), a situation (“genre 
scene”), dream, imagination, the subconscious (“surrealism”), as 
well as emotions („expressionisms” of all kinds), ideas of ordering 
the world (“constructivism”), matter and its structure (“informel”, 
“structuralism”), and so on.

The painter strives for perfection. They paint even more “reali-
stically”, even more “expressively”, “abstractly”, “geometrically”, 
“somnambulistically” or “materially”. Each successive act of painting 
is a renewed attempt to overcome the “image” in the painting, an 
attempt to approach that which is “first”. Hence, striving for perfec-
tion would consist in the efforts to surmount or blur the boundary 
between the “image” and the “depicted”. Were this boundary crossed, 
the “image” would be reified, become independent and autonomous. 
The image would cease to be an “image of something” and become 
a “first object”, on a par with other “first objects” existing in reality. 
This would be the coming true of the most radical utopia of art, in 
which the image and the depicted object (whatever it may be) achieve 
mutual identity, become one and the same. Perhaps, for many artists, 
it is in the dream of fulfilling this utopia that the answer why one 
paints may be found.

The works presented in the exhibition Painting? Painting! seek to 
address this question in a variety of ways.

 
J.K.
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JERZY KAŁUCKI
EPI
1981



ANDRZEJ BEREZIAŃSKI
Panorama skalna / The Rock Panorama
1983

WŁODZIMIERZ BOROWSKI
Arton VIII, Manilus
1962



NATALIA BRANDT
z cyklu: Spóźnione rozmowy z Kurtem 
Schwittersem / From the Series: Delayed 
Conversations with Kurt Schwitters
2012 WIDOK WYSTAWY



PETER MANDRUP
Bez tytułu / Untitled (for Don Cherry)
1987

WOJCIECH GORĄCZNIAK
Ekran, Ekran II, Bez tytułu / Screen, Screen II, Untitled
2021



PAWEŁ POLUS
Bez tytułu / Untitled (Hommages à Ad Reinhardt)
2008

JOSEPH REEDER
Chłonny / The Receptive
1991



LONE ARENDAL
Bez tytułu / Untitled
1984

HANNA ŁUCZAK
Bez tytułu / Untitled
1982



WIDOK WYSTAWY

ANDRZEJ DŁUŻNIEWSKI
Proceder / Procedure, Galeria Akumulatory 2
1979



PETER MANDRUP
Szkice do obrazów / Sketches for Paintings
1977

MONIKA JAKUBOWSKA
z cyklu: New Fashion
2003



WIDOK WYSTAWY

JAROSŁAW KOZŁOWSKI
Malarstwo ścienne / Wall Painting
1978-79



NATALIA CZARCIŃSKA
Niebieskie obrazy / Blue Paintings
2020/ 21

NATALIA BRODACKA
Lin(i)a / A Line
2018



RAIMUND GIRKE
Bez tytułu / Untitled
1984

CARL ANDRE
Autor tego malarstwa nie jest mi znany / 
The Maker of this Work of Art is Unknown to Me
1979



PAUL BRAND
Green Letter / Zielony list
1976





PETER-JÖRG SPLETTSTÖßER
0.7
1971

JAROSŁAW SZELEST
z cyklu: Utrwalenia - wersja chromatyczna /   
From the Series: Commemorations - Chromatic Version
2015



MARYNA MAZUR
Neon LOTTO / LOTTO Neon
2007

ANDRZEJ PEPŁOŃSKI
Bikini
1996
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