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Trzy czy dwa?

 Jak opisać wystawę „Trzy lub dwa”? Wbrew pozorom nie jest 
to zadanie łatwe, nawet dla jej kuratora. Najważniejszy był tu bowiem 
proces powstawania ekspozycji, nieuchwytny słowami moment spotka-
nia osób zaangażowanych w projekt z przestrzenią wystawy oraz dialog, 
jaki podczas tego spotkania się nawiązał. Pierwszą odsłonę ekspozycja 
miała w czerwcu 2019 roku w Galerii Wschodniej w Łodzi. Łódzka 
i gdańska wystawa to dwie zupełnie inne prezentacje. W porównaniu 
z łódzką - gdańska odsłona uzupełniona została nowymi pracami, przy-
gotowanymi specjalnie na nią. Prace, które prezentowane były w Łodzi, 
zakomponowane zostały inaczej. Pomimo podobieństw efekt końcowy 
obydwu prezentacji wyraźnie różnił się od siebie.
 Krótko opisując, „Trzy lub dwa” to wystawa, na której za-
prezentowano prace trójki artystów, mniej lub bardziej związanych ze 
środowiskiem łódzkim działającym wokół Galerii Wschodniej. Dwóch 
fotografów, jeden malarz. Czy ekspozycja była zatem prezentacją arty-
stycznej grupy skupionej wokół alternatywnego miejsca sztuki?
 Jerzy Grzegorski, Igor Omulecki, Arkadiusz Sylwestrowicz to 
prywatnie znajomi, ich twórczość na pierwszy rzut oka wyraźnie różni 
się od siebie, łączy ich jednak skłonność do eksperymentowania, poszu-
kiwania nowych ścieżek w tradycyjnym języku sztuki.
 Była to wystawa o relacjach zachodzących w świecie arty-
stycznym, ale również o tych, które niosą w sobie potencjał stworze-
nia czegoś nowego, budowania dodatkowych kontekstów i znaczeń poza  
pojedynczym dziełem.
 Komponując wystawę, osoby zaangażowane w proces tworzenia 
starały się wyjść poza programowość, nie działały w myśl z góry zało-
żonych reguł, a raczej poszukiwały wspólnych płaszczyzn, wizualnych 
powiązań, podobieństw w doborze tematów czy kolorystycznej ekspresji. 
Artyści biorący udział w wystawie „otworzyli” interpretację swoich prac, 
starali się nie sugerować odpowiedzi odbiorcy. Niwelując twórcze inten-
cje rozumiane jako zakładane z góry treści, sami stali się odbiorcami 
swoich prac, którzy na nowo, niejako z zewnątrz, budują ich znaczenia. 
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Ekspozycja zaaranżowana została w taki sposób, by uwypuklić dialog 
pomiędzy artystami, poszczególnymi kompozycjami. Prace zestawiono ze 
sobą tak, by zbudować wspólną przestrzeń, nawiązać ze sobą rozmowę. 
W CSW ŁAŹNIA, w przeciwieństwie do ekspozycji w Galerii Wschod-
niej, utwory poszczególnych twórców nie zostały od siebie wyraźnie 
rozdzielone. Zrezygnowaliśmy z kartek opisujących poszczególne prace. 
Wymieszane ze sobą prace trzech artystów w założeniu miały stworzyć 
rodzaj wspólnego dzieła, powołać nową, dynamiczną przestrzeń fotogra-
ficzno-malarską.
 Wystawa „Trzy lub dwa” miała być o relacjach nie tylko pry-
watnych, artystycznych, korelacjach postaw twórczych, ale także tych, 
które zachodzą pomiędzy językami dwóch dziedzin sztuki: malarstwem 
i fotografią, sposobami budowania przez nie przestrzeni, specyfiką uży-
cia koloru, formy, ich estetyką.

Podsumowując:
„Trzy lub dwa” to wystawa o relacjach, budowaniu narracji, kreowaniu 
nowych znaczeń w oparciu o, zdawać by się mogło, przypadkowe zesta-
wienie prac fotograficzno-malarskich trójki artystów.
„Trzy lub dwa” to wystawa o fotografii.
„Trzy lub dwa” to wystawa o malarstwie.
„Trzy lub dwa” to wystawa o artystycznym eksperymencie.
 Jak zatem odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule tekstu? 
„Trzy lub dwa” to wystawa wciągająca do gry rozpisanej na prace trójki 
artystów i języki dwóch dziedzin sztuki. Czy wystawa była prezentacją 
trójki twórców czy głosem w debacie o relacjach dwóch dziedzin sztuki? 
Odpowiedzi na to pytanie najlepiej udzielić, zastanawiając się nad licz-
bą uczestników gry. Po dodaniu trzy i dwa daje pięć. Po odjęciu jeden.  
Co liczby te oznaczają w numerologii? Znaczenia można mnożyć…

Agnieszka Kulazińska-Grobis 
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Three or Two?

 How to describe the exhibition „Three or Two”? The task is 
harder than it seems even for its curator. Of utmost importance was 
the process of putting it all together, namely the moment when project 
collaborators met with the exhibition space and the resulting dialogue, 
both impossible to describe with words. The exhibition first opened in 
June 2019 in Galeria Wschodnia in Lodz. Lodz and Gdansk exhibitions 
could not be more different. Compared to the Lodz one, Gdansk collec-
tion featured new pieces created especially for the occasion, and works 
shown in Lodz were assembled in a new way. Despite some similarities, 
the final results of both presentations differed considerably.
 In short, „Three or Two” was an exhibition of three artists 
more or less associated with a Lodz community gathered around Galeria 
Wschodnia. Two photographers, one painter. Was it, then, a presenta-
tion of an artistic group associated with an alternative art hub?
 The exhibited artists – Jerzy Grzegorski, Igor Omulecki and 
Arkadiusz Sylwestrowicz – know each other privately. At first glance, 
their works have nothing in common, but all three men share an incli-
nation for experimenting and finding new words in a traditional lan-
guage of art.
 „Three or Two” was an exhibition about relationships: those 
in the art world as well as those which bring along a potential to build 
something new, some extra contexts and meanings transcending a sin-
gle piece of art.
 When putting the exhibition together, collaborators tried to 
escape thinking in terms of frameworks and act free of any predefined 
rules. Rather they sought common ground, visual connections and 
similarities in subject matter or colouristic expression. The participat-
ing artists “released” interpretation of their works and made sure to 
refrain from spoon-feeding answers. By removing creative intentions, 
that is not imposing the meaning, they attempted to become viewers of 
their own works and build meanings anew, as if from the outside. The 
arrangement of the exhibition emphasises this conversation between 
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the artists and between their compositions. Pieces are organised into 
a common space promoting dialogue. In CCA LAZNIA, as opposed to 
the exhibition in Galeria Wschodnia, works by a particular artist were 
not grouped. Somewhere along the way, we opted out of labels as well. 
Conceptually, combined works of the three artists conjure one piece of 
art: a new, dynamic space for photography and painting.
 “Three or Two” was conceived as an exhibition about relation-
ships, not only those private or artistic – correlations of creative atti-
tudes – but also those that emerge between languages of the two fields 
of art: painting and photography, their aesthetics and the way they build 
space or use colour and form.

In conclusion:
“Three or Two” is an exhibition about relationships, about building 
narration and creating new meanings based on a seemingly random 
collection of photographs and paintings by the three artists.
“Three or Two” is an exhibition about photography.”
“Three or Two” is an exhibition about painting.
“Three or Two” is an exhibition about an artistic experiment.
 How, then, should I answer the question posed in the title?
”Three or Two” is a game of three artists and languages of two fields of 
art. Was it, then, a presentation of three creators or was it a voice in a de-
bate on the relationship between the two fields of art? Best to answer it 
by contemplating the number of players. Three plus two gives five. Three 
minus two gives one. What do these numbers mean in numerology?  
One could multiply meanings…

Agnieszka Kulazińska-Grobis
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Konstelacyjna idea fotografii –
Grzegorski, Omulecki, Sylwestrowicz

[…] idee mają się do rzeczy tak, 

jak gwiazdozbiory mają się do gwiazd.

Walter Benjamin1

 Wspólny projekt wystawienniczy Jerzego Grzegorskiego, Igora 
Omuleckiego i Arkadiusza Sylwestrowicza skłania do rozmyślań nad isto-
tą fotografii. Medium to, z reguły uznawane za dostarczyciela płaskich, 
wiarygodnych obrazów, wiernie odbijających rzeczywistość rejestrowaną 
w mechaniczny sposób, pojawia się tutaj bowiem w zaskakujących od-
słonach, konstelacjach i wymiarach, komplikujących proste funkcje i ce-
chy z nim kojarzone. Właściwie każdy z twórców testuje granice foto-
grafii na własny sposób, indywidualnie przełamując definicyjne limity  
jej przypisywane. 
 I tak na przykład prace Grzegorskiego podejmują dialog z re-
produkcyjną i archiwistyczną funkcją medium. Punktem wyjścia two-
rzonych przez niego kompozycji stało się archiwum amatorskich zdjęć 
niewielkich rozmiarów, widniejących w jego pracach pojedynczo lub 
w zestawach. Poetyka obrazu en abyme2, a zatem dzieła w dziele, repro-
dukcji w reprodukcji czy w końcu fotografii w fotografii, wydaje się 
przenikać jego warsztat artystyczny, a zwielokrotnienie poziomów re-
alności nadaje całości wyraźnie wielopłaszczyznowej struktury. Jed-
nakowoż elementem dominującym w jego pracach nie wydają się 
wspomniane już zreprodukowane odbitki, a raczej czarne, płaskie 
i abstrakcyjne formy naniesione na szkła opraw, które przysłaniają 
fragmenty schowanych za nimi obrazów, uniemożliwiając bezpośred-
nią (realistyczną) lekturę przedstawienia. To właśnie te czarne plamy, 
 
1 W. Benjamin, „Źródło dramatu żałobnego w Niemczech” [1925],   

             tłum. A. Kopacki, Warszawa 2013, s. 17.

2 Por. C. Owens, „Photography en abyme”, October 1978, no. 5, 

             s. 73–88.
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płaszczyzny i kształty wyznaczają kolejną warstwę zwielokrotnione-
go obrazu. Momentami skrywają one spory fragment całości, pozwa-
lając na odczyt niewielkiego detalu. Cień może stać się też czasem 
łącznikiem pomiędzy różnymi przedstawieniami funkcjonującymi 
w obszarze pojedynczej kompozycji, prowokując tym samym subtelne
dialogi międzyobrazowe. Ta bliska ochłani negatywowa  czerń, bę-
dąca skądinąd wciąż mało rozpoznaną, a jednak kluczową cechą 
fotograficznego języka, nadaje reprodukowanym zestawom zdjęć  
geometrycznej struktury.
 Innego rodzaju wielowarstwowość określa również projekt Omu-
leckiego pt. Wnuk, dla którego punktem wyjścia były historie efemerycz-
nych działań artystycznych rzeźbiarza Mariana Wnuka, realizowanych 
w Tatrach w latach trzydziestych. Wykonane przez Omuleckiego prace 
powstają na bazie dokumentalnych fotografii, zarejestrowanych współcze-
śnie w lokalizacjach bliskich legendarnym akcjom Wnuka. Nałożone na 
siebie zdjęcia i ich fragmenty tworzą strukturalną, przestrzenną kompo-
zycję, a powstały w ten sposób trójwymiarowy obiekt niczym płaskorzeźba 
zachęca do oglądania z różnych perspektyw. Podobnie jak u Grzegorskiego 
dochodzi w nich do zderzenia abstrakcji i figuracji; poszczególnym kompo-
zycjom towarzyszą bowiem dodatkowe, naniesione na odbitki różnobarwne 
plamy, formy i linie, wyznaczające kolejną warstwę, rozszczepiającą homo-
geniczną strukturę fotograficznej przestrzeni.
 Zderzenie abstrakcji i figuracji, ale i malarskości i fotograficz-
ności zdaje się podstawą ambiwalentnych dzieł Sylwestrowicza – w ob-
szarze każdego z nich kolorowe fotograficzne snapshoty sąsiadują z bez-
przedmiotowymi obrazami. Za sprawą zderzeń dwóch różnych języków 
opisu świata uruchamiają się interesujące dialogi formalne, poetyckie 
wręcz kolizje różnego rodzaju faktów, znaków lub barwnych struktur, 
które na pierwszy rzut oka wydają się nie mieć ze sobą wiele wspólnego. 
W wypadku Sylwestrowicza momentami dochodzi do tego kolejna warstwa 
znaczeń, wynikająca z włączenia w przestrzeń wystawy realnego obiektu, 
funkcjonującego w pobliżu jego fotograficznej kopii.
 Pozorny brak wspólnych cech w pracach trzech artystów związa-
nych z łódzkim środowiskiem niejako narzucił im metodę ekspozycyjną. 
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Chodzi tutaj o konstelację dzieł, które sprawiają wrażenie przypadkowo 
rozmieszczonych na ścianach, rozsadzając typowe dla konwencjonalnych 
wystaw myślenie linearne. Innymi słowy, prace wszystkich biorących 
udział w pokazie artystów ulegają przemieszaniu, a sposób ich insta-
lacji przypomina chaotycznie rozrzucony zbiór. Z tego powodu zamiast 
linearnej lektury odbiorca zmuszony jest przyjąć perspektywę bliską 
astrologowi, nadającemu porządek nieskończoności punktów rozstrzelo-
nych na nocnym niebie. Struktura narzucona przemieszanym formom 
znakowym ułatwia odnalezienie związków między nimi. W tej materii 
kluczowe wydaje się indywidualne doświadczenie całości dzieł zainsta-
lowanych w przestrzeni galeryjnej, pozwalające na swobodne powiąza-
nie poszczególnych prac ze sobą lub – inaczej mówiąc – skonstruowanie 
osobistych konstelacji, bazujących na skojarzeniach form, kolorów, zna-
ków; porównaniach podyktowanych estetyczną wrażliwością odbiorcy.
 Estetyczna wrażliwość, o której tutaj mowa, dowodzi, że projekt 
wystawienniczy Grzegorskiego, Omuleckiego i Sylwestrowicza sytuuje 
fotografię w centrum modernistycznego dyskursu. Fotografia w takim 
obszarze  pyta o granice sztuki, o jej relację z rzeczywistością, przeła-
muje bariery, podając w wątpliwość definicje słownikowe mediów arty-
stycznych, i w końcu umożliwia odczyt wrażeniowy, dopominający się 
bezpośredniego kontaktu z dziełem, a raczej dziełami zainstalowanymi 
w przestrzeni white cube, potęgującej indywidualne doznania zmysło-
we. W tym kontekście fotografia, odgrywająca główną rolę w wystawie, 
jawi się jako aporia – bezdroże, trudność w rozumowaniu3, wynikająca 
tu z funkcjonowania w „pomiędzy” lub w wymiarze istniejącym poza 
polaryzacją pojęć zwykle potwierdzających lub zaprzeczających istotę 
medium: prawdy i fikcji; realnego i przedstawionego; przestrzenności  
i płaskości; figuracji i abstrakcji; prywatnego i publicznego; linearnego 
i malarskiego; oryginału i kopii; jedności i wielości czy też barwnego 
i achromatycznego.

Witold Kanicki

3 „Aporia” [hasło], [w:] „Wielki Słownik Wyrazów Obcych PWN”, red.  

             M. Bańka, Warszawa 2003, s. 87. Terminem tym w odniesieniu do  

             fotografii posłużył się również Sławomir Sikora, por. idem, „Fotogra-

             fia: między dokumentem a symbolem”, Izabelin 2004, s. 108.
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Constellational Idea of Photography - 
Grzegorski, Omulecki, Sylwestrowicz

                               (...) ideas are to objects 

as constellations are to stars.

Walter Benjamin1

 Jerzy Grzegorski, Igor Omulecki and Arkadiusz Sylwestrowicz’s 
joint exhibition provokes thoughts about the crux of photography. The 
very medium, usually associated with flat, credible images reliably 
reflecting mechanically-registered reality, is depicted in unexpected 
ways, constellations and dimensions that complicate simple functions 
and features we normally ascribe to it. Each of the three artists 
tests the limits of photography in his way crossing the boundaries of  
a restrictive definition.
 And so Grzegorski’s works challenge the reproductive and ar-
chivistic function of the medium. Inspired by a collection of small, 
amateur photographs, his compositions feature them individually or in 
sets. The poetics of photography en abyme2 – a piece of art within a piece 
of art, a reproduction within a reproduction, or a photograph within 
a photograph for that matter - seems to pervade his art, and the multi-
plication of levels of reality imbues his works with a vividly multidimen-
sional structure. However, it is not so much the reproduced small prints 
as black, flat, abstract forms on glass coverings, which partly obscure 
the pictures and prevent a direct (realistic) reception, that dominate his 
works. These dark stains, planes and shapes constitute another layer of 
a multiplied image. Some of them hide a vast part of a piece leaving 
out only a smidge. Shadow may link various representations within 
the same composition, thus, provoking subtle trans-pictorial dialogues.  
 
1           Benjamin, W., 1925. “The Origin of German Tragic Drama”, 

             translated by John Osborne., 2003. London, New York: Verso. p. 34.

2           Cf. Owens, C., 1978. “Photography en abyme”, October, vol. 5, 

             pp. 73-88.
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This near-impenetrable negative blackness, still overlooked as a key fea-
ture of a photographic language, is responsible for a geometrical struc-
ture of the reproduced sets of photos. 
 Yet another kind of multilayer characterises Omulecki’s pro-
ject Wnuk born out of stories of ephemeral artistic endeavours made by 
sculptor Marian Wnuk in the 1930s Tatra Mountains. Omulecki’s works 
are based on contemporary photographs documenting places related to 
Wnuk’s legendary actions. Superimposed pictures and their fragments 
create a structured, spatial composition. The resulting three-dimension-
al object, like a relief, encourages the viewer to take it in from different 
angles. As in Grzegorski’s works, here as well abstraction clashes with 
figuration. Multicoloured stains, forms and lines added to each compo-
sition establish another layer dispersing the homogenous structure of 
photographic space.
 The clash of abstraction and figuration, as well as the paint-
erly and the photographic, seems to form the foundation of ambivalent 
works by Sylwestrowicz: in each, a colourful snapshot rests beside a non-
representational painting. The juxtaposition of two different languages 
we use to describe the world triggers fascinating formal dialogues, poet-
ic collisions of facts, signs and coloured structures that at a first glance 
seem to have little in common. In some cases, the artist adds another 
layer of senses by putting a real object next to its photographic copy in 
the actual space of the exhibition.
 The apparent lack of common features between the three ar-
tists, members of a Lodz community, imposed a method of exhibiting 
their works, namely a constellation of pieces that seem to be scattered 
all over the walls – as opposed to linear thinking typical of conventional 
exhibitions. In other words, there is no order to their placing, and the 
way they have been installed resembles a set of chaotically dispersed 
elements. Hence, instead of linear reading, the viewer is forced to take 
an astrologist’s perspective and make sense of infinite points diffused in 
the night sky. Such randomness of signs facilitates finding correlations 
between them. Of vital importance is one’s personal, overall reception 
of the collection installed in the gallery space that allows for an uncon-



76

strained forming of associations between works or, in other words, for 
a formation of personal constellations based on connotations with forms, 
colours, signs and comparisons conditioned by aesthetic sensitivity  
of the viewer.
 The said aesthetic sensitivity proves that Grzegorski, Omulecki 
and Sylwestrowicz’s joint exhibition places photography in the centre of 
modernist discourse: within its scope, photography asks about the limits 
of art and art’s relation to reality. It cuts across barriers undermining 
dictionary definitions of art media. Finally, it allows for perception, 
which requires direct access to a piece (or rather pieces) of art installed in 
a white cube, a kind of space that only enhances one’s sensual experience. 
In this context, photography, central to the exhibition, emerges as aporia 
– an impassable way, a problem in reasoning3 – arisen from occupying 
a space “in-between” or in a dimension outside polar terms that usually 
confirm or deny the crux of the medium: truth and fiction, real and 
represented, spaciousness and flatness, figuration and abstraction, 
private and public, linear and painterly, original and copy, unity and 
plurality, and - last but not least - colourful and achromatic.

Witold Kanicki

3           “Aporia” in: Bańko, M. (red.) 2003. “Wielki Słownik Wyrazów 

             Obcych PWN”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. p. 87. 

             With reference to photography, the term was also used by Sławomir 

             Sikora in: 2004. “Fotografia: między dokumentem a symbolem”. 

             Izabelin: Świat Literacki. p. 108.
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Jerzy Grzegorski (ur. 1955, Łódź)

Absolwent PWSSP w Łodzi 1975–1980 (obecnie Akademia Sztuk Pięk-
nych im. Władysława Strzemińskiego). Zdobył dyplom w roku 1980 na 
Wydziale Malarstwa i Grafiki. Autor instalacji, rzeźb, obiektów fotogra-
ficznych, rysunków oraz sztuki site-specific. Wystawiał prace w wielu 
galeriach publicznych i prywatnych w kraju, m.in. w Lublinie, Łodzi, 
Wrocławiu, Koszalinie, Zielonej Górze, Warszawie. Brał również udział 
w wystawach za granicą: „Polski drzeworyt współczesny” w Schwetzin-
gen; I Biennale „Grafika Europejska” w Grenoble; Site-ations – Artists’ 
Project w Cardiff; „Under One Roof” a  Podewil w Berlinie; V Edycja 
Konstrukcji w Procesie „Co-existence” w Mitzpe Ramon; „Another Lan-
guage” w Muzeum Sztuki Współczesnej w Hajfie; VI Edycja Konstrukcji 
w Procesie w Melbourne. 
Współzałożyciel Międzynarodowej Fundacji „Konstrukcja w Procesie”, 
której jednym z głównych celów było powołanie w Łodzi Muzeum Ar-
tystów oraz tworzenie i organizowanie kolejnych edycji Konstrukcji 
w Procesie. Współzałożyciel i współprowadzący (wraz z Adamem Klim-
czakiem) Galerię Wschodnią, działającą od 1984 roku w Łodzi. Za swoją 
działalność artystyczną oraz za promocję młodej sztuki polskiej w 1990 
roku otrzymał nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki. Stypendysta Fun-
dacji Pollock-Krasner (1995) w Nowym Jorku oraz w latach 1989–1994 
stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Kurator wielu wystaw sztuki 
polskiej i zagranicznej.
Prace w zbiorach: Muzeum Sztuki, Łódź; Muzeum Narodowe, Szczecin; 
Muzeum Sztuki Współczesnej, Hajfa (Izrael); kolekcja Banku Światowe-
go, Waszyngton (USA); Miejska Galeria Sztuki, Łódź; kolekcja „Moje 
Archiwum” Andrzeja Ciesielskiego; kolekcja fotografii Dariusza Bień-
kowskiego; Galeria Wymiany Józefa Robakowskiego, Łódź.



Spotkanie (cztery części)

obiekt fotograficzny, 

technika własna

108/108  cm

2019

Gathering (four parts)

photographic object, 

authorial technique

108/108  cm

2019
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Jerzy Grzegorski (b. 1955, Łódź)

1980 graduate of the Faculty of Graphics and Painting at the State 
Higher School of Visual Arts (now Władysław Strzemiński Academy 
of Fine Arts) in Łódź. Author of installations, sculptures, photographic 
objects, drawings and site-specific art. Exhibited in a number of public 
and private galleries in Poland, e.g., in Lublin, Łódź, Wrocław, Kosza-
lin, Zielona Góra and Warsaw, and abroad. His works were part of such 
displays as Polish Contemporary Woodcut in Schweitzingen, the 1st bi-
ennale European Graphics in Grenoble, Site-actions Project in Cardiff, 
Under One Roof in Podevill, the 5th edition of Construction in Process: 
Co-Existence in Mitze Ramon, the 6th edition of Construction in Pro-
cess in Melbourne, and Another Language in Haifa Museum of Art.
Co-founder of the Construction in Process International Foundation, 
which main objectives included the establishment of the Artists’ Mu-
seum in Łódź and organisation of the next editions of Construction in 
Process. In 1984, Jerzy Grzegorski and Adam Klimczak founded Gale-
ria Wschodnia in Łódź. Under their leadership, the institution has been 
prospering ever since. In 1990, the Ministry of Culture and Art award-
ed Grzegorski for his artistic activity and promotion of young Polish 
art. Scholarship holder of the Pollock-Krasner Foundation in New York 
(1995) and of the Ministry of Culture and Art (1989–1994). Curated 
numerous exhibitions of Polish and foreign art.
His works are in the collections of the Museum of Art in Łódź, National 
Museum in Szczecin, Haifa Museum of Art, World Bank in Wash-
ington, City Art Gallery in Łódź as well as Andrzej Ciesielski’s Moje 
Archiwum Gallery, Dariusz Bieńkowski’s photography collection, and 
Józef Robakowski’s Exchange Gallery in Łódź.

Oznaczeni

obiekt fotograficzny, 

technika własna

42/52  cm

2018

Marked

photographic object, 

authorial technique

42/52  cm

2018



Psy i ludzie

obiekt fotograficzny, 

technika własna

42/52  cm

2018

Dogs and people

photographic object, 

authorial technique

42/52  cm

2018



Piłka

obiekt fotograficzny, 

technika własna

42/52  cm

2014

Ball

photographic object, 

authorial technique

42/52 cm

2014



Sarenka

obiekt fotograficzny, 

technika własna

42/52  cm

2013

Fawn

photographic object, 

authorial technique

42/52  cm

2013



Amant

obiekt fotograficzny, 

technika własna

42/52  cm

2014

Beau

photographic object, 

authorial technique

42/52  cm

2014

Fawn

photographic object, 

authorial technique

42/52  cm

2013



Direction 2

photographic object, 

authorial technique

23,5/32  cm

2018

Kierunek 2

obiekt fotograficzny, 

technika własna

23,5/32  cm

2018



Sarenka 2

obiekt fotograficzny, 

technika własna

32/42  cm

2019

Fawn 2

photographic object, 

authorial technique

32/42  cm

2019

Direction 2

photographic object, 

authorial technique

23,5/32  cm

2018



Direction

photographic object, 

authorial technique

23,5/32  cm

2016

Kierunek

obiekt fotograficzny, 

technika własna

23,5/32 cm

2016



Two directions

photographic object, 

authorial technique

23,5/32 cm

2019

Dwa kierunki

obiekt fotograficzny, 

technika własna

23,5/32  cm

2019



Wnuk#1                                      

obiekt fotograficzny,

wydruk pod pleksi/Dupont

100/100/10 cm

2016

Wnuk#1

photographic object,

acrylic glass (DuPont) on print

100/100/10 cm

2016

Igor Omulecki (ur. 1973, Łódź)

Artysta wizualny, fotograf i pedagog. Wykłada w Akademii Sztuki 
w Szczecinie i w PWSFTviT w Łodzi. Stypendysta Ministra Kultury oraz 
m.st. Warszawy. Nagrodzony w wielu konkursach, m.in.: IPA Award, 
PMH, ExhibitA, Photolucida Critical Mass, Cannes Lions, Europe’s 
Premier Creative Award. Jego prace charakteryzują się dużą różnorod-
nością. W ostatnich latach skupiają się głównie na kwestii percepcji 
wzrokowej i nowej formy obrazowania. Ma w swoim dorobku kilka-
set publikacji prasowych i dziesiątki wystaw. Twórczość Omuleckiego 
prezentowana była m.in. w Barbican Centre w Londynie, The Centre 
for Contemporary Art w Tel Avivie, Matadero w Madrycie, Muzeum 
Narodowym Zachęta i MSN w Warszawie, a jego prace znajdują się 
w zbiorach Jankilevitsch Collection, Zachęty w Szczecinie i wielu innych 
galeriach.

Cykl powstał przy współpracy z Muzeum Rzeźby im. Xawerego Duni-
kowskiego w Królikarni, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.
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Igor Omulecki (b. 1973, Łódź)

Visual artist, photographer and academician. Lecturer at the Academy 
of Art in Szczecin and Lodz Film School. Scholarship holder of the 
Miister of Culture and the Capital City of Warsaw. Winner of numerous 
competitions: IPA Award, PMH, ExhibitA, Photolucida Critical Mass, 
Cannes Lions and Europe’s Premier Creative Award, to mention but a 
few. His works are very diverse. In recent years, Omulecki focused on 
the question of visual perception and new photographic form. Athor of 
hundreds of press publications and numerous exhibitions. His works 
have been exhibited at the Barbican Centre in London, Center for 
Contemporary Art in Tel Aviv, Matadero in Madrid, Zachęta– National 
Gallery of Art and Museum of Modern Art in Warsaw. Some of them 
belong to various collections, such as the Jankilevitsch Collection and 
Zachęta in Szczecin.

Wnuk#2

obiekt fotograficzny,

wydruk pod pleksi/Dupont

50/50/5 cm

2016

Wnuk#2

photographic object,

acrylic glass (DuPont) on print

50/50/5 cm

2016



Wnuk#4

obiekt fotograficzny,

fototapeta 100/100 cm,

wydruk na płótnie 30/30 cm

2016

Wnuk#4

photographic object,

photo-wallpaper 100/100 cm,

print on canvas 30/30 cm

2016
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Wnuk#3

obiekt fotograficzny,

fototapeta 100/10 cm,

wydruk na płótnie 30/30 cm

2016

Wnuk#3

photographic object,

photo-wallpaper 100/100 cm,

print on canvas 30/30 cm

2016



Wnuk#5

obiekt fotograficzny,

wydruk pod pleksi/Dupont

50/50/5 cm

2016

Wnuk#5

photographic object,

acrylic glass (DuPont) on print

50/50/5 cm

2016
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Wnuk#6

obiekt fotograficzny,

wydruk pod pleksi/

Dupont 50/50/5 cm

fototapeta 150/100 cm

2016

Wnuk#6

photographic object,

acrylic glass (DuPont) 

on print 50/50/5 cm

photo-wallpaper 150/100 cm

2016



Arkadiusz Sylwestrowicz (ur. 1971, Łódź)

Studiował w ASP w Gdańsku. Obecnie prowadzi pracownię Wiedzy 
o Działaniach i Strukturach Wizualnych na Wydziale Malarstwa w ASP 
w Gdańsku. Reprezentuje ten rodzaj abstrakcji, w którym sztuka zajmuje 
się  ̨samą sobą .̨ Tworzy dzieła malarskie, filmy wideo, obiekty. Prowadzi 
eksperymenty z materią obrazu, poszukuje nowych, nieznanych wcze-
śniej sposobów malowania.

Jego prace prezentowane były m.in. w: Museo Nahim Isaias, Guayaquil, 
Ekwador; Galeria Foksal, Warszawa; Art Vilnius 2016, Wilno, Litwa; 
Galeria Wschodnia, Łódź; CSW Łaźnia, Gdańsk; CSW Zamek Ujaz-
dowski, Warszawa; Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Sztuki 
Nowoczesnej (Pałac Opatów); Bienal Nomade, Cuenca, Ekwador; MAC, 
Santiago de Chile; MAVI Museo De Artes Visuales, Santiago de Chile; 
Muzeum Sztuki, Łódź.

Prace w zbiorach: Muzeum Sztuki, Łódź; Muzeum Narodowe Pałac 
Opatów, Gdańsk; Galeria Foksal, Warszawa; Muzeum Sztuki Nowo-
czesnej, Warszawa; Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg; Galeria BWA, 
Olsztyn; MAC, Santiago de Chile.

Igor Omulecki, kosmos

plexi, pigment, druk

25,5/39 cm

Santiago de Chile, 2018/2019

Igor Omulecki, The Cosmos

acrylic glass, pigment, print

25,5/39 cm

Santiago de Chile, 2018/2019
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Wchodzimy?

(Cricot 2, Mątwa, 1956)

plexi, pigment, druk

50/76 cm

Hucisko, 2018/2019

Shall We Come In?

(Cricot 2, Cuttlefish, 1956)

acrylic, pigment, print

50/76 cm

Hucisko, 2018/2019

Arkadiusz Sylwestrowicz (b. 1971, Łódź)

Graduate of the Academy of Fine Arts in Gdańsk; head of the Know-
ledge of Visual Movements and Structures Studio at the Faculty of 
Painting. Abstract painter whose art is preoccupied with itself. Video 
director and creator of objects. Sylwestrowicz experiments with the mat-
ter of a canvas and searches for new methods of painting.

His works have been displayed on many exhibitions, including Mu-
seo Nahim Isaías, Guayaquil; Foksal Gallery, Warsaw; ArtVilnius 
2016, Vilnius; Galeria Wschodnia, Łódź; CCA Laznia, Gdańsk; CCA 
Ujazdowski Castle, Warsaw; National Museum – Abbots’ Palace, 
Gdańsk; Bienal Nomade, Cuenca; Museo de Arte Contemporáneo, San-
tiago de Chile; Museo de Artes Visuales, Santiago de Chile; Museum 
of Art, Łódź.

Sylwestrowicz’s works are in the collections of the Museum of Art in 
Łódź, National Museum – Abbots’ Palace in Gdańsk, Foksal Gallery 
and Museum of Modern Art in Warsaw, Art Centre Gallery EL in 
Elbląg, BWA Gallery in Olsztyn and Museo de Arte Contemporáneo 
in Santiago de Chile.



108



Kompozycja morska 2

plexi, farba ASP, 

mikrokulki szklane, druk

42/21 cm

Jantar, 2018/2019

Marine Composition 2

acrylic glass, all-surface primer, 

glass microspheres, print

42/21 cm

Jantar, 2018/2019

Marine Composition 5

acrylic glass, all-surface primer, 

glass microspheres, photograph

36/71,5 cm

Stegna, 2017/2019

Kompozycja morska 5

plexi, farba ASP, 

mikrokulki szklane, zdjęcie

36/71,5 cm

Stegna, 2017/2019





Kompozycja morska 3

plexi, pigment, druk

21/42,3 cm

Jantar, 2016/2019

Marine Composition 3

acrylic glass, pigment, print

21/42,3 cm

Jantar, 2016/2019
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Koniec obserwacji

plexi, pigment, druk

42,4/28 cm

Murowaniec, 2019

End of Observation

acrylic glass, pigment, print

42,5/28 cm

Murowaniec, 2019

Trzy słońca

plexi, pigment, druk

28/42,5 cm

Chorążówka, 2018/2019

Three Suns

acrylic glass, pigment, print

28/42,5 cm

Chorążówka, 2018/2019
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Piekło

plexi, pigment, druk

80,5/40 cm

Chorążówka, 2018/2019

Jabłko 1

plexi, pigment, druk

21,5/42 cm

Chorążówka, 2018/2019

Hell

acrylic glass, pigment, print

80,5/40 cm

Chorążówka, 2018/2019

Apple 1

acrylic glass, pigment, print

21,5/42 cm

Chorążówka, 2018/2019
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Janusz Bałdyga, łapię równowagę

plexi, pigment, druk

42,5/21,5 cm

Gdańsk, 2018/2019

Janusz Bałdyga, I’m Balancing

acrylic glass, pigment, print

42,5/21,5 cm

Gdańsk, 2018/2019

Lygia Clark, trzy kwadraty

plexi, pigment, zdjęcie

41,3/41,3 cm

Buenos Aires, 2018/2019

Lygia Clark, Three Squares

acrylic glass, pigment, photograph

41,3/41,3 cm

Buenos Aires, 2018/2019
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        Prace nieopisane na stronach:                        Other works:

10.      Jerzy Grzegorski

          Linia                                                                          

          obiekt fotograficzny, technika własna 

          42/52 cm

          2014

36       Arkadiusz Sylwestrowicz

37.      Kompozycja morska 4

          plexi, farba ASP, mikrokulki szklane, 

          druk

          61,5/31 cm                                           

          Jantar, 2016/2019

44.      Jerzy Grzegorski

45.      Prostowanie horyzontu 

          obiekt fotograficzny, technika własna

          42/106 cm

          2019   

48.      Arkadiusz Sylwestrowicz

          Jabłko 2

          pleksi, pigment, druk

          42,5/21,5 cm

          Chorążówka, 2018/2019

49.      Arkadiusz Sylwestrowicz

          Zachód

          pleksi, pigment, druk

          62/31 cm

          Chorążówka, 2018/2019

53.      Arkadiusz Sylwestrowicz

          Cindy Shermann, w świetle jarzenia 

          plexi, pigment, druk

          30,5/46,5 cm

          Buenos Aires, Argentyna, 2018/2019

Jerzy Grzegorski

Line

photographic object, authorial technique

42/52 cm

2014

Arkadiusz Sylwestrowicz

Marine Composition 4  

acrylic glass, all-surface primer, 

print 

61,5/31 cm                                           

Jantar, 2016/2019

Jerzy Grzegorski

Straightening of The Horizon 

photograpic object, authorial technique

42/106 cm

2019 

Arkadiusz Sylwestrowicz

Apple 2

acrylic glass, pigment, print

42,5/21,5 cm

Chorążówka, 2018/2019

Arkadiusz Sylwestrowicz

Sunset

acrylic glass, pigment, print

62/31 cm

Chorążówka, 2018/2019

Arkadiusz Sylwestrowicz

Cindy Shermann, In The Glow

acrylic glass, pigment, print

30,5/46,5 cm

Buenos Aires, Argentina, 2018/2019
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        Prace nieopisane na stronach:                        Other works:

10.      Jerzy Grzegorski

          Linia                                                                          

          obiekt fotograficzny, technika własna 

          42/52 cm

          2014

36       Arkadiusz Sylwestrowicz

37.      Kompozycja morska 4

          plexi, farba ASP, mikrokulki szklane, 

          druk

          61,5/31 cm                                           

          Jantar, 2016/2019

44.      Jerzy Grzegorski

45.      Prostowanie horyzontu 

          obiekt fotograficzny, technika własna

          42/106 cm

          2019   

48.      Arkadiusz Sylwestrowicz

          Jabłko 2

          pleksi, pigment, druk

          42,5/21,5 cm

          Chorążówka, 2018/2019

49.      Arkadiusz Sylwestrowicz

          Zachód

          pleksi, pigment, druk

          62/31 cm

          Chorążówka, 2018/2019

53.      Arkadiusz Sylwestrowicz

          Cindy Shermann, w świetle jarzenia 

          plexi, pigment, druk

          30,5/46,5 cm

          Buenos Aires, Argentyna, 2018/2019

53.      Arkadiusz Sylwestrowicz

          Chica Coco 

          plexi, pigment, druk

          20,5/31,5 cm

          Cuenca, Ekwador, 2018/2019

58.      Jerzy Grzegorski

          Żołnierze nad morzem 1  

          obiekt fotograficzny, technika własna 

          25,5/52,5 cm 

          2019

59.      Jerzy Grzegorski

          Żołnierze nad morzem 2  

          obiekt fotograficzny, technika własna

          25,5/52,5 cm 

          2019

68.      Arkadiusz Sylwestrowicz 

          Wspomnienie o Gostomskim

          pleksi, pigment, zdjęcie

          61,5/31 cm

          CSW ŁAŹNIA, Gdańsk, 2019

69.      Arkadiusz Sylwestrowicz

          Wspomnienie o Gostomskim

          drewno, farba ASP, 

          mikrokulki szklane

          47/37/25 cm

          CSW ŁAŹNIA, Gdańsk, 2019

77.      Arkadiusz Sylwestrowicz

          Tomasz Matuszak, klasyk

          pleksi, farba ASP, mikrokulki szklane, 

          druk

          42/27,5 cm

          Buenos Aires, Argentyna, 2018/2019

Arkadiusz Sylwestrowicz

Chica Coco

acrylic glass, pigment, print

20,5/31,5 cm

Cuenca, Ecuador, 2018/2019

Jerzy Grzegorski

Soldiers by the Sea 1

photographic object, authorial technique

25,5/52,5 cm

2019

Jerzy Grzegorski

Soldiers by the Sea 2

photographic object, authorial technique

25,5/52,5 cm 

2019

Arkadiusz Sylwestrowicz 

Memory of Gostomski

acrylic glass, pigment, photograph

61,5/31 cm

LAZNIA CCA, Gdańsk, 2019

Arkadiusz Sylwestrowicz

Memory of Gostomski

wood, all-surface primer, 

glass microspheres

47/37/25 cm

LAZNIA CCA, Gdańsk, 2019

Arkadiusz Sylwestrowicz

Tomasz Matuszak, Classicist

acrylic glass, all-surface primer, 

glass microspheres, print

42/27,5 cm

Buenos Aires, Argenitina, 2018/2019
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