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GA Z E S

Anna Kutera dążyła do określenia własnej pozycji
w sztuce od pierwszych realizacji w 1972 roku. Jej
twórczość wpisywała się początkowo w nurt konceptualny, który w tym czasie osiągnął swoją szczytową
fazę, a Wrocław był uważany za polskie centrum
takiej tendencji. Jednak artystki nie zadowalało zbyt
abstrakcyjne i spekulatywne podejście do sztuki.
Dlatego zaakceptowała program sztuki kontekstualnej, jaki w 1976 roku sformułował Jan Świdziński,
z którym rozpoczęła wówczas kilkuletnią współpracę,
wraz z kilkoma innymi wrocławskimi artystami, prowadzącymi Międzynarodową Galerię Sztuki Najnowszej.
Kontekstualizm akcentował więź artystów z ich lokalnym środowiskiem i konkretną sytuacją społeczną,
a dla Anny Kutery zawsze najważniejsze były jej osobiste relacje z ludźmi, z bezpośrednim otoczeniem
i codziennymi życiowymi sprawami. Wyrażają to jej
autoportrety oraz portrety innych osób, podobnie jak
dzieła odnoszące się do takich kategorii jak: dom, środowisko naturalne, świat zwierząt czy przejawy emocjonalnych związków z przedmiotami. Dostrzegała
wielki potencjał znaczeń zarówno w faktach życia
prywatnego (sposoby uczesania, treści zwykłych
rozmów czy dziecięcych zabaw), jak i w sprawach
publicznych, które komentowała poprzez takie prace
jak: Psia afera czy Na przejeździe kolejowym. Poprzez
jej fotografie, filmy, malarstwo, instalacje czy performance, przemawia autentyczne zaangażowanie
w takie tematy.

teksty, podkreślające dążenie do uchwycenia, przez
siebie lub obserwatora, zasadniczej prawdy tej sytuacji. Pojawiająca się niepewność i brak ostatecznej
odpowiedzi nie podminowują jednak jej optymizmu
akceptacji własnej osoby. Dzięki fotograficznym autoportretom, autorka może sama spojrzeć sobie w oczy,
a także poznawać siebie w oczach innych. Po wielu
latach takich praktyk może też pogłębiać tę wiedzę,
zestawiając etapy upływu czasu.
W cyklu Zgłębianie dokonuje interwencji na swoich
autoportretach z różnych dekad życia poprzez wycinanie i dekompozycję ich fragmentów, według podpowiedzi własnej pamięci. Wydaje się tu nawiązywać
do tej filozoficznej koncepcji, która traktuje tożsamość osobową jako tożsamość czasową, co zakłada
też jej narracyjny charakter. Jak się jednak okazuje,
stworzenie autentycznej i spójnej tożsamościowej
narracji nie jest proste. Pamięć często nas zawodzi
i ujawnia skłonności do autokreacyjnych przeinaczeń.
Wybrany środek przekazu, czyli fotografia, stanowi
jednak szersze forum niż jednostkowa pamięć.
Wskazują na to zwłaszcza te prace Anny Kutery, gdzie
fotografuje inne osoby (dzieci, wielopokoleniową
rodzinę), albo angażuje się w różne interakcje z nimi.
W najnowszych cyklach (Miłość, West-East-NorthSouth) poprzez fotomontaże zestawia swój wizerunek z twarzami przypadkowych osób, albo ukazuje
presję różnych czynników otoczenia na swoje zmysły i wysiłek uwalniania od nich swojej świadomości.
Takie obrazy definiują życiową przestrzeń jako teren
konfrontacji różnych bytów, ich różnych spojrzeń.
Te spojrzenia sygnalizują funkcjonowanie różnych
pamięci i różnych narracji. Jakiekolwiek są wątpliwości co do stopnia obiektywizmu fotografii, to jej przekaz nawet dla autora zdjęcia nie zamyka się w jego
własnych sądach, we własnej pamięci. Fotografię
można rozumieć jako superpamięć, pamięć o różnych
pamięciach. Poznawalność ich treści jest równie problematyczna jak przewidywanie dalszego biegu wydarzeń. Niemniej, zarejestrowane spojrzenia wyrażają
intuicyjne przeświadczenia o własnej tożsamości.

Spojrzenia to tytuł pierwszej z serii indywidualnych
wystaw, które Anna Kutera zamierza zrealizować
w 2022 roku, podsumowując tym 50 lat swojej aktywności artystycznej. W wybranych do tej wystawy
dziełach dominującym motywem są autoportrety
oraz przedstawienia innych osób w relacjach wobec
otoczenia i kamery. Proste rejestracje twarzy, sytuacji
spotkań i wymiany spojrzeń, mimo pozorów oczywistości mają potencjał wielu warstw znaczeniowych,
które zazwyczaj ignorujemy w potocznym funkcjonowaniu. Szczególną rolę odgrywają tu autoportrety,
składające się m.in. na takie cykle jak: Spójrz mi prosto
w oczy (1972), Monolog (1976), Fryzury (1978 i 2009)
czy Zgłębianie (2009-2021). Konkretnym wizerunkom artystki, prezentującej się jako osoba zdecydowana i dynamiczna, towarzyszą często krótkie
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Anna Kutera has aspired to determine her position
in art since her first realizations in 1972. Her art
has been inscribed into a conceptual movement at
first, which in this time has gained a peak phase, and
Wroclaw has been considered a Polish center of that
movement. However, the artist was displeased with
too-abstract and speculative approach to art. That is
why she accepted the movement of conceptual art
that has been proposed by Jan Świdziński, with whom
she began her long-term cooperation, along with many
other artists who directed the International Latest Art
Gallery. Contextualism accented the bond between
artists and their local environment, as well as specific
social situation, and for Anna Kutera it has always
been the most important to present her personal
relationships with people, direct environment and
everyday issues. It has been expressed by her selfportraits and portraits of other people, and also her
works referencing categories such as: home, natural
environment, the world of animals or symptoms of
relationships with items. She has noticed the great
potential of meanings both in the facts of personal
life (the way of hair styling, contents of personal
conversations or children’s plays), as well as public
issues, which she commented with works such as
“Dog Affair” or “Level-crossing Accident”. Through
her photographs, films, painting, installations or
performances, she speaks about her authentic
engagement in these issues.

texts highlighting the attempts to capture, by herself
or by the viewer, a primary truth about this situation.
The uncertainty and lack of ultimate answer that
appear do not destroy her optimism based on her own
acceptance. Thanks to photographic self-portraits
the author can gaze into her own eyes, but also is
able to see herself through the eyes of others. After
many years of practicing this, she can also deepen
her knowledge by juxtaposing stages of passing
time. In the “Exploration” series she intervenes on her
self-portraits from various decades of life by cutting
and decomposing their fragments, according to her
memory. She seems to allude to this philosophical
concept that treats personal identity as time identity,
which also indicates its narrative character. However,
it turns out that creating authentic and coherent
identity narration is not simple. The memory often
fails us and reveals the tendency to self-destructive
distortion.
The chosen media of expression, i.e. photography,
is a wider forum than an individual memory. It is
indicated by especially those works by Anna Kutera
in which she photographs other people (children,
multigenerational families), or engages in different
interactions with them. In her newest series (“Love”,
“W-E-N-S”) by using photomontages she catalogs
her likeness with faces of random people, or shows
a pressure of various factors of the environment on
her senses and the effort to free her consciousness
from them. Such images define the living space as
a terrain of confrontation for various beings, their
various gazes. These gazes signal the functioning of
various memories and various narrations. Regardless
of doubts regarding objectivity of a photograph, its
message does not close in its own judgement or
own’s memory even for the author. The photograph
may be treated as super-memory, a memory with
different memories. The recognizability of their
contents is as problematic as predicting what may
happen. Nevertheless, the registered gazes express
intuitive confidence in own’s identity.

“Gazes” is the title of the first of individual exhibitions
that Anna Kutera plans to realize in 2022, with which
she plans to summarize 50 years of her artistic activity.
In works chosen for this exhibition a dominant motif
are her self-portraits and presentations of other
people in the relation with environment and camera.
Simple registers of faces, meeting situations and
exchanging gazes, which despite their obviousness
have a potential of numerous meaningful layers,
which we usually ignore in everyday functioning.
A particular role is played here by self-portraits
from the series such as “Look straight into my eyes”
(1972), “Monologue” (1976), “Hairstyles” (1978 and
2000), or “Exploration” (2009/2021). The artist, who
presents herself as dynamic and determined, and her
particular personas are often accompanied by short
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SPÓJRZ MI
PROSTO W OCZY
– wyzwanie Anny
Kutery

LOOK STRAIGHT
INTO MY EYES
– Anna Kutera’s
challenge

Anna Kutera w ciągu całej drogi
artystycznej szuka sposobu, by
jak najszybciej i najskuteczniej
nawiązać relację z odbiorcą – relację trudną, ponieważ pośredniczy
w niej dzieło sztuki. Niełatwą również dlatego, że artystka nie zna
swojego „rozmówcy” ani czasu,
w którym jej przekaz zostanie
odebrany. Jednym z jej sposobów
na przełamanie kłopotliwego
położenia sztuki współczesnej
stało się wykorzystywanie własnych portretów. Wprawdzie
kobiecy wizerunek kojarzy się bardziej z pasywną rolą modelki niż
aktywną, waleczną i poruszającą
niełatwe tematy artystką, Kuterze
udaje się jednak uniknąć tej kliszy.
Stara się porzucić hermetyczny
charakter sztuki współczesnej
i anonimowość autora, co jest nie
lada wyzwaniem. Patrząc w obiektyw kamery, rzuca odbiorcy
wyzwanie i wciąga go w swoistą
grę ze znaczeniami i kontekstami,
ukrywając za dowcipnymi sytuacjami i żartami bardzo trudne
i często niewygodne pytania.

During her artistic journey Anna
Kutera searches for a fastest
and most efficient way to start
a relationship with a recipient –
a difficult relationship, because
a work of art goes as a go-between.
It is also not easy because the artist
does not know her “collocutor”, nor
the moment in which her message
would be received. One of the
ways of breaching a perplexing
aspect of modern art is to use her
own portraits. Although a woman’s
likeness is more associated with
a passive role of a model than an
active, fierce and touching difficult
issues artist, Kutera manages to
avoid the cliché. She tries to reject
a cliquey character of modern art
and the author’s anonymity, which
is a no mean feat. Looking straight
into a camera, she challenges
the recipient and pulls him into
a game of meanings and contexts,
hiding difficult and uncomfortable
questions behind funny situations
and jokes.
The first important work of art
in which the artist used her own
effigy was a photograph “Look into
my eyes” – quite brave and radical
for the work by a first-year student
at the beginning of the 70s
(1972). On the black-and-white
photography we can see a face

Pierwszą ważną pracą, w której
artystka wykorzystała własny
wizerunek, była fotografia Spójrz
mi w oczy – dość odważna i radykalna, jak na pracę studentki
pierwszego roku z początku lat 70.

Spójrz mi prosto w oczy,
1972 r., 1 fotografia, 50 x 60 cm,
foto c-print, cz-b
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Look straight into my eyes,
1972, one photograph, 50 x 60 cm,
foto c-print, b&w

(1972). Na czarno-białej fotografii widzimy umieszczoną centralnie
twarz, wpatrzoną w obiektyw aparatu. Spojrzenie jest silne, władcze,
wręcz wyzywające, niczym nierozproszone. Neutralne tło i kadr en
face budzą skojarzenia ze zdjęciem
do dokumentu. Jest ono jednak
błędne, bowiem w dolnej części
fotografii został umieszczony napis
Spójrz mi prosto w oczy. Spojrzenie
w oczy to element komunikacji.
Ludzie, którzy patrzą sobie w oczy,
znają się i są sobie bliscy. Podczas
rozmowy patrzymy sobie w oczy,
kiedy jesteśmy skoncentrowani
na naszym rozmówcy, mówimy
szczerze lub o ważnych sprawach.
Komunikat artystki jest zatem
zachętą do nawiązania kontaktu,
bliskiej i szczerej relacji. Mamy
tu do czynienia z odrzuceniem
dotychczasowych ról, pełnionych
przez portret (został pozbawiony
emocji, nie możemy odczytać charakteru portretowanego, nie stanowi utrwalenia wizerunku osoby
w danym czasie). Portret został
potraktowany jak narzędzie, które
skłania i pośredniczy w kontakcie
z drugim człowiekiem. Wypełnia
zatem tradycyjną rolę sztuki, jaką
jest komunikacja między artystą
a odbiorcą.
Wykorzystywanie własnej twarzy
przez Annę Kuterę, zarówno w tej
pracy, jak i w wielu innych, pozbawione jest elementów narcystycznych. W pracach artystki szybciej
odnajdziemy reakcję na powstanie
społeczeństwa medialnego, które

placed in the center, looking
straight into the camera. The eyes
are strong, domineering, almost
provocative, looking straight
without a distraction. A neutral
background and full-faced frame
bring to mind ID photographs.
It is not similar to them, though,
due to the writing at the bottom
of the picture: “Look straight into
my eyes”. Looking into one’s eyes
is an element of communication.
People who look into each
other’s eyes are close and
they know each other. During
a conversation we look into our
eyes when we are concentrated
on the one we converse with,
when we speak honestly or about
important issues. The artist’s
message, then, is an invitation
to form a contact, to an honest
and close relationship. We deal
here with a rejection of existing
roles fulfilled by a portrait (it
was stripped of emotions, we
cannot decipher the character
of the one portrayed, it is not
a preservation of one’s persona
during a given time). The portrait
became a tool that leans towards
the contact with another person.
It fulfills, then, a traditional role
of art, which is a communication
between the artist and recipient.
MONOLOG z cyklu Sytuacje stymulowane, 1976 r., osiem fotografii,
odbitki na papierze matowym, 40 x 30 cm, odręczny tekst

Anna Kutera’s usage of her own
face, both in the aforementioned
work, and many others, is devoid
of narcissistic elements. In the
artist’s works we sooner find
a reaction to the emerge of
media society, which “constantly

MONOLOG from the series Stimulated situations, 1976, eight photographs,
prints on matte paper, 40 x 30 cm, handwritten text
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„nieustannie konsumuje twarze”1.
Analizując problem zagadnienia
twarzy w medialnym świecie,
Hans Belting przywołał termin
wprowadzony przez Thomasa
Macho, jakim jest „społeczeństwo facjalne”. Panująca już od
lat 30. XX w. „dominacja twarzy
stała się zarówno w rozrywce,
jak i w news tak bezapelacyjna,
że widza dopuszcza już tylko jako
biernego konsumenta – w rzeczywistości jednak produkuje maski”2.
Kutera, odwołując się do spojrzenia w oczy, przywraca zdolności komunikacyjne twarzy. Tym
samym przeciwstawia się anonimowości medialnych twarzy i obojętności publiczności.

consumes faces”1. Analyzing the
issue of a face in media world,
Hans Belting used a concept
introduced by Thomas Macho,
which is a “facial society”. The
domination of the face, which has
dominated since the 1930s, is so
decisive in both the entertainment
and news, that the viewer
is considered only a passive
consumer, even though he is
the one who produces masks2.
Kutera, with the help of looking
into one’s eyes, brings back the
communicative abilities of faces.
At the same time she challenges
the anonymity of media faces and
audience’s indifference.

Zbliżenie twarzy, które wykorzystuje artystka, nie służy dokumentacji jej wizerunku. Centralne
ujęcie – z oczami umieszczonymi
na wysokości naszego wzroku –
może budzić skojarzenia z lustrzanym odbiciem. Nie jest to bezpodstawne, ponieważ „spojrzenie
z bliska usamodzielnia twarz, i to
tym bardziej im bardziej się do niej
zbliżamy. Własne uczucia, z którymi przyglądamy się twarzy, stają
się przy tym ważniejsze niż wyraz,
którego w niej doświadczamy.
Dokonuje się pewne przeniesienie, w tym sensie, że wypełniamy
tę drugą twarz naszym własnym
wyrazem”3. W tym znaczeniu
praca przestaje być portretem artystki, a zyskuje wymiar

A face close-up is not
a documentary of the artist’s
visage. A central shot with eyes
placed at eye level may bring
a reflection on the mirror to
mind. It is not unfounded, as
seeing it close makes the face
independent, even more so the
closer we get to the face. And
our own feelings with which we
look at that face become more
important than the expression
in which we experience them.
A certain transfer occurs, and
we fulfill the second face with
our own expression3. This means
that this work of art no longer is
a portrait of the artist, and instead
achieves a universal dimension,
becomes a mirror in which every
person sees what his or hers own

1 H. Belting, Faces. Historia twarzy, słowo/
obraz terytoria. Gdańsk 2015, s. 214.
2 Tamże, s. 215.
3 Tamże, s. 30.

1 H. Belting, Faces. Historia twarzy, słowo/
obraz terytoria, Gdańsk 2015, page 214.
2 Ibidem, page 215.
3 Ibidem, page 30.

Dialogue, 1973,
dvd movie [frames]

Dialog, 1973 r.,
film dvd [kadry]
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uniwersalny, staje się zrozumiałym
dla każdego zwierciadłem, w którym każdy widzi to, na co pozwala
mu jego jednostkowe doświadczenie. Nawet jeśli jej twarz staje się
momentami maską, jest to maska
społeczeństwa i czasów, w których żyje, ze wszystkimi problemami, które są z nimi związane.
Wykorzystując własny portret,
Kutera odwołuje się do zrozumiałych dla każdego kodów, niezależnych od znajomości zagadnień
sztuki współczesnej.

experience allows them to. Even
if that face becomes a mask for
a moment, it is a mask of society
and times in which it lives, with
every issues connected to it.
By using her portrait Kutera
references codes understood by
anyone, regardless of knowledge
about modern art.
In Kutera’s works a conceptual
element has appeared since the
early days. It has been as such
in the aforementioned work, as
well. The photograph placed on
a wall was accompanied by prints
with “Presentation/Anna Kutera”
written on them (a frame from
the “Dialogue” work from 1973),
and those prints were available
to be taken home by exhibition’s
viewers4. In this way the contact
with the artist could be relocated
from the art space into the space
of everyday life of recipients. By
giving to every interested party
a fragment of her work, Kutera
broke through the inaccessibility
of art, opening it to a field of
life beyond art. In this way she
entered the typical to neo avantgarde movement of renewed
connection of life and art5.

W pracach Kutery, już od wczesnych lat, pojawia się element konceptualny. Tak było i w przypadku
omawianej pracy. Zawieszonej
na ścianie fotografii towarzyszyły mniejsze odbitki z napisem
Prezentacja/Anna Kutera (kadrem
z pracy Dialog, 1973), które można
było ze sobą zabrać z galerii4.
W ten sposób kontakt z artystką
mógł zostać przeniesiony
z przestrzeni sztuki w przestrzeń
codziennego życia odbiorców.
Oddając każdemu zainteresowanemu fragment swojej pracy,
Kutera przełamywała hermetyczność sztuki, otwierając ją na pozaartystyczny obszar życia. Tak wpisała się w charakterystyczny dla
neoawangardy nurt ponownego
łączenia sztuki i życia5.

4 W ten sposób praca prezentowana była
na Festiwalu Studentów Szkół Artystycznych,
Nowa Ruda 1973, oraz w Galerii Remont,
Warszawa 1973.
5 S. Morawski, Awangarda artystyczna (o dwu
formacjach XX wieku), [w:] tenże, Na zakręcie.
Od sztuki do po-sztuki. Wydawnictwo Literackie,
Kraków 1985, ss. 249-278.

4 In this way the work was presented on the
Art School Students Festival in Nowa Ruda,
1973, as well as the exhibition at the Remont
Gallery in Warsaw in the same year.
5 S. Morawski, Awangarda artystyczna (o
dwu formacjach XX wieku), in: ibidem, Na
zakręcie. Od sztuki do po-sztuki, Wydawnictwo
Literackie, Kraków 1985, page 249-278.

Śpiewam dla Ciebie, 1972 r., sześć fotografii,
10 x 12 cm, foto c-print, cz-b
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I’m singing for you, 1972, six photographs,
10 x 12 cm, photo c-print, b&w
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Konceptualność wypowiedzi
artystki można odnaleźć również
w cyklu prac Sytuacje stymulowane,
który powstawał w latach 19761989. Jego celem jest zwrócenie
uwagi na wielowarstwowość otaczającej nas rzeczywistości, a co za
tym idzie – jej niejednoznaczność.
Odczytywanie komunikatu zależy
w dużym stopniu od kontekstu,
w jakim on występuje, jak również od świadomości tego, kto ją
odbiera. Wydobywając elementy
z dwóch do niedawna całkowicie odseparowanych obszarów
– sztuki i życia – Kutera tworzy
„nowe sytuacje i konteksty”, a tym
samym obnaża „specyfikę kulturową, sprzeczności, niedorzeczności i paradoksy w tych przestrzeniach funkcjonujące”6. Takie
myślenie bliskie jest sztuce konceptualnej zarówno pod względem
poszukiwań odpowiedniej formy,
służącej skutecznemu przekazaniu komunikatu poprzez sztukę,
jak i rozważań dotyczących samej
sztuki. Warto tu przypomnieć, że
Kutera spotkała Josepha Kosutha
w 1976 roku, podczas jej pobytu
w Toronto, co mogło wpłynąć
na jej zainteresowanie zagadnieniami rozwijanymi przez twórców
konceptualnych.

The conceptual expressions of
the artist may also be found in
the Stimulated situations series
from 1976-1989. Its purpose
is to draw attention to multilayeredness of the surrounding
reality, i.e. its ambiguousness.
Decoding the message depends
mostly on its context, as well as
the consciousness of who is its
recipient. By taking out elements
of two, not long ago completely
separate, areas – art and life –
Kutera creates “new situations
and contexts”, and in the same way
she exposes “cultural specifics,
contradictions, absurdity and
paradoxes functioning in this
spaces”6. Such thinking is close
to conceptual art, both in terms
of searching for a proper form
of expression of a message via
art, as well as discussion about
art itself. It is worth mentioning
that Kutera met Joseph Kosuth
in 1976 when she was in Toronto,
which could have influenced
her interest in the discussions
developed by conceptual artists.
In Simulated situations the artist
often uses her own likeness.
Could it be, however, interpreted
as an attempt to turn the focus on
herself? The artist explains it thus:
“I express my attitude towards
many facts that exist next to me
and happen without me taking
part in them, but they do concern
me. I include my persona into the
game, undertaking various trials,

W Sytuacjach stymulowanych
artystka wielokrotnie wykorzystuje wizerunek własny. Czy
jednak można interpretować to
jako kierowanie uwagi na własną
osobę? Tłumaczy to następująco:
6 A. Kutera, Sytuacje stymulowane 19761989, [w:] Anna Kutera. Galeria Miejska, katalog,
Wrocław 2009, s. 44.

6 A. Kutera, Simulated situations 1976-1989,
exhibition catalogue by Anna Kutera, Galeria
Miejska, Wrocław 2009, page 44.

Jest kwadratowo, 1980 r., dwie fotografie, 30 x 50 cm, foto c-print, cz-b
It’s square, 1980, two photographs, 30 x 50 cm, photo c-print, b&w
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in various situations, real or
imaginary. The extent of the issue
is connected to my persona, my
situation and my needs. I speak
for myself and about myself.
I formulate all these problems
into artistic narrations and once
again bring them into the field of
art, so that a conclusion resulting
from them might be perceived by
people who they also concern”7.
It seems that using her likeness is
expressed by the need of honesty
– it is I whom those matters
concern, so I know the most
about them and I can express
them the best. It is also connected
to the efficiency of a message,
which Kutera references to real
social relationships.

Wyrażam swój stosunek do wielu
faktów, które istnieją obok mnie
i dzieją się bez mojego udziału, lecz
mnie dotyczą. Włączam w tę grę
swoją osobę, poddając się różnym
próbom, w różnych sytuacjach realnych i wyobrażeniowych. Zakres
problemowy związany jest z moją
osobą, moją sytuacją i moimi potrzebami. Mówię za siebie i o sobie.
Wszystkie te problemy formuję
w narracje artystyczne i ponownie
wprowadzam w przestrzeń sztuki, by
konkluzja z nich wynikająca mogła
być odebrana przez osoby, których
również dotyczy7. Wydaje się, że
wykorzystywanie własnego wizerunku podyktowane jest potrzebą
szczerości – to mnie dotyczą te
sprawy, więc wiem o nich najwięcej i najlepiej potrafię to wyrazić.
Wiąże się również ze skutecznością komunikatu, w którym Kutera
odwołuje się do rzeczywistych
relacji społecznych.

One of the works among many
from the Stimulated situations are
Haircuts (1978) – a few portraits
of the artist with stylized haircuts
and an unnatural, wide smile.
Each of them is a project for
another month, as described by
a plate under each photograph.
In the upper part of a photograph
there is a text: “I decide on my
haircut, not fashion dictators”.
A counterweight to this
feminist message is a sequence
of photographs from fashion
magazines with women’s
portraits. The text reveals the
real context of the work, standing
in opposition to the image, while
at the same time changing the
reception of visual elements.
Once again, the word completes
and specifies the image, and gives

Jedną z prac, powstałych w ramach
cyklu Sytuacje stymulowane, są
Fryzury z 1978 roku – kilka portretów artystki z wystylizowanymi
włosami i nienaturalnym, szerokim uśmiechem. Każdy z nich jest
projektem na konkretny miesiąc,
o czym informuje tabliczka znajdująca się w dolnej części fotografii. W górnej części umieszczono
napis: Ja decyduję o swojej fryzurze,
a nie dyktatorzy mody żurnalowej.
Przeciwwagę dla tego feministycznego hasła stanowi pas wyciętych z żurnali zdjęć, przedstawiających kobiece portrety. Tekst
w tej pracy odkrywa jej prawdziwy
7 Tamże.

7 Ibidem.

Malarstwo feministyczne, 1973 r., osiem fotografii, 30 x 30 cm, foto c-print, cz-b
Feminist painting, 1973, eight photographs, 30 x 30 cm, photo c-print, b&w
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kontekst, stojąc w opozycji do
obrazu, a jednocześnie zmieniając odbiór elementów wizualnych.
Po raz kolejny słowo dopowiada
i konkretyzuje obraz, jak również nadaje mu znaczenie. Dzięki
części werbalnej, zabawa z włosami, dokamerowe żarty nabierają
powagi i buntowniczego charakteru przeciw istniejącej sytuacji
społecznej oraz zyskują znamiona
walki o jej zmianę. W twórczości
Kutery pojawią się kilkakrotnie
prace, w których krótkie teksty
będą miały dużą siłę i wpłyną na
odbiór całej pracy.

it meaning. Thanks to the verbal
part of having fun with hair,
to-camera jokes gain dignity and
rebellious character against the
current social situation and gain
appearance of a battle against it.
In Kutera’s works there are often
ones in which short texts have
great strength and influence on
the reception of the whole work.
Longer texts, such as the one
appearing in the Monologue
(1976), have a different character.
The artist usually treats them
as a help to place a situation in
time, to give it context. She uses
them also in order to change the
viewer’s focus beyond the frame.
In these texts there are not only
“side texts” revealing the situation
in which a certain scene takes
place, but also key concepts of
the work, often with ambiguous
associations. In Kutera’s works
we often find realizations that
a developed text is a part of, which
includes not only the author’s
intent, but also an explanation of
its inspirations and how it came to
be. In the latter, the power of the
image becomes weaker.

Inny charakter mają dłuższe
teksty, pojawiające się w takich
pracach jak Monolog (1976).
Artystka traktuje je zazwyczaj
jako pomoc do umieszczenia
sytuacji w czasie, określenia kontekstu. Wykorzystuje je również
do skierowania uwagi widza poza
kadr. W tekstach tych znajdują
się nie tylko „teksty poboczne”
– ujawniające sytuację, w której
rozgrywa się scena – ale również
pojęcia kluczowe dla pracy, często
budzące wieloznaczne skojarzenia.
W twórczości Kutery możemy znaleźć również takie realizacje, których część składową stanowi rozbudowany tekst, zawierający nie
tylko intencje autorki, ale również
wyjaśnienie inspiracji oraz sposobu powstania. W tych ostatnich
siła obrazu staje się słabsza.

The artist does not combine text
and image in all of her works.
There are works that speak only
through the visual sphere. One
of them is Feminist Painting from
1973. This work is presented
as a series of photographs from
a performance, during which
the artist painted on a canvas
using a broomstick dripped in
paint. Sweeping moves of the
performance’s heroine bring

Artystka nie łączy słowa i obrazu
we wszystkich swoich pracach.
Istnieją takie, które mówią jedynie poprzez sferę wizualną. Należy
do nich Malarstwo feministyczne
Morfologia nowej rzeczywistości - bez tytułu, 1975 r.
dziesięć fotografii, 13 x 18 cm, foto c-print, cz-b
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New Reality Morphology - Untitled, 1975
ten photographs, 13 x 18 cm, photo c-print, b&w
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(1973). Praca ta jest prezentowana
jako seria fotografii z performansu,
podczas którego artystka zamalowywała płótno przy użyciu miotły,
zanurzonej w farbie. Zamaszyste
ruchy bohaterki akcji budzą jednoznaczne skojarzenia z zamiataniem – czynnością porządkową,
związaną z utrzymaniem czystości w przestrzeni domowej,
prywatnej, co tradycyjnie przypisywane jest kobiecie. Kutera
stawia się jednak w kontrze do
tradycji i zamiast zamiatać – brudzi. Ekspresyjne, szerokie gesty
przenosi z wnętrza domu do tradycji malarstwa i świata sztuki,
czyli po raz kolejny zaciera granicę między sztuką i życiem. Tym
razem odnosi się tu do zagadnień
feministycznych, które pojawiły
się w twórczości polskich artystek
na początku lat 70. XX w. Kutera
bardzo szybko podjęła feministyczne tematy, czego przykładem jest omawiana praca, w której
nawiązuje zarówno do problemu
obecności kobiet w sztuce, jak i do
traktowania artystek w pobłażliwy
sposób. Malarstwo feministyczne
można uznać również za krytykę
malarstwa gestu, opartego na
bardzo osobistym, subiektywnym
wyrażaniu własnych emocji, przez
artystę, oddalonego od życiowych
sytuacji, co pozwala na określenie
tego typu sztuki mianem hermetycznej. Z kolei twórczość Anny
Kutery opiera się na kontakcie
z odbiorcą, wciąganiu go w różne
gry, skłanianiu do refleksji na
temat otaczającej rzeczywistości, niekoniecznie artystycznej.
Pracę tę można uznać za bardzo
świadomą wypowiedź młodej

obvious connotations of cleaning
to mind – something connected
to keeping order in a home space,
private, which traditionally is
attributed to women. Kutera
places herself in opposition to
tradition and instead of cleaning
– she messes everything up.
Expressive, wide gestures are
brought from the home space
into art tradition and world, i.e.
she once again blurs the border
between art and life. This time, she
references feminist issues that
has appeared in works by Polish
female artists in the 1970s. Kutera
has quickly engaged in feminist
subjects, as in the example of
aforementioned work, in which
she both alludes to the problem
of inadequate presence of women
in the world of art, but also to
how patronizingly female artists
are treated. Feminist Painting may
also be treated as a critique of
action painting, based on a very
personal, subjective expression
of feelings by the artist who is far
away from real-life situations,
which may lead to calling this kind
of art “cliquey”. Anna Kutera’s
art, on the other hand, is based
on the contact with the viewer,
in order to engage him to play
games, to make him reflect on
current reality, not only an artistic
reality. This work may be treated
as a young artist’s statement,
who is well tuned in with current
fads in art movements and boldly
reacts to them. She is at the same
time absolutely sure of the road
she does not want to follow.

Zgłębianie, 2009-2021 r.
Depeening, 2009-2021
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wówczas artystki, która orientuje się w aktualiach światowych
nurtów i śmiało na nie reaguje.
Jednocześnie jest pewna, jaką
drogą nie chce podążyć.

Another work without text is
a part of the photography series
Morphology of New Reality,
portraying the artist and a little
boy. The portrayed are in the
center of the frame, the boy
sits on the woman’s lap, and the
cameras register their “posing”
to-camera: a bit funny, a little
unnatural, sometimes cartoony,
but in a atmosphere of good
fun. Introducing another person
into the frame broadens the
perspective, brings the viewer’s
attention to their relationship,
that aside from “me” there is
someone like “him”. Mutual
influences enrich the reality,
complicate it, at the same time
making it less predictable. In
Morphology of New Reality series
Kutera more often stands on
another side of the camera. She
shows us her views, becomes
conscious observer and steers us
towards our perception of reality,
but abandons the message of
her own persona. She turns into
another person – a little child,
open, trusting, who is just starting
to be shaped by his surroundings.

Pracą bez tekstu jest również
zestaw fotografii, przedstawiający
artystkę i małego chłopca, należących do cyklu Morfologia nowej rzeczywistości. Portretowani znajdują
się w centralnej części kadru, chłopiec siedzi na kolanach kobiety,
a fotografie rejestrują ich wspólne
„pozowanie” dokamerowe: trochę zabawne, nieco nienaturalne,
czasami przerysowane, jednak
powstałe w atmosferze dobrej
zabawy. Wprowadzenie w obręb
kadru drugiej osoby powoduje
poszerzenie perspektywy, zwrócenie uwagi na wzajemne relacje,
na fakt, że obok „ja” jest również
jakiś „on”. Wzajemne wpływy
wzbogacają rzeczywistość, komplikują ją, a jednocześnie czynią
ją bardziej nieprzewidywalną.
W cyklu Morfologia nowej rzeczywistości Kutera staje częściej
po drugiej stronie obiektywu.
Pokazuje nam swoje spojrzenie,
staje się uważnym obserwatorem
i nakierowuje nasze postrzeganie rzeczywistości, ale rezygnuje
z komunikatu poprzez wizerunek
własny. Zwraca się w stronę drugiego człowieka – małego dziecka,
otwartego, ufnego, który dopiero
jest kształtowany przez otoczenie,
w którym wzrasta.

In 2009 Anna Kutera has realized
her performance Exploration for
the first time. The performance
has been repeated several times;
it shows what an important
element of artistic expression
is the artist’s personal image
through the years. It is based
on photography portraits of the
artist in specific moments of her
life, which become a pretext to
retrospectively tell a story about

W 2009 roku Anna Kutera po
raz pierwszy zrealizowała performans Zgłębianie. Powtórzony kilkakrotnie pokazuje, jak ważnym

Anna Kutera + Leszek Szurkowski
W-E-N-S, 2021 r.
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elementem artystycznej wypowiedzi jest wizerunek artystki na
przestrzeni lat. Jest on oparty na
portretowych fotografiach artystki
w konkretnych momentach jej
życia, które stają się pretekstem
do retrospektywnej opowieści
o niej samej. Historia ta rozpoczyna się w roku 2009 performansem, a kończy w 1972, kiedy Anna
Kutera dostaje się na artystyczne
studia wyższe i rozpoczyna
swoją drogę twórczą. Portrety
w Zgłębianiu powieszone są jeden
na drugim, a odsłona kolejnego,
głębiej osadzonego historycznie,
następuje poprzez zniszczenie
poprzedniego. Artystka, charakteryzując wybrany w jej życiu
moment, wycina elementy swojej twarzy, a wycięte fragmenty
umieszcza poza zarysem swojego
portretu. Narracji słownej, którą
jest opowieść artystki, towarzyszy
akt zniszczenia portretu z tamtego
czasu, jakby uwolnione wspomnienia rozbijały obraz, pozwalając mu
jednocześnie przyjąć zupełnie
nieoczekiwaną formę. Spojrzenie
artystki na własny wizerunek
wywołuje działania zmierzające do
stworzenia antyportretu – Kutera
bowiem dekonstruuje obraz swojej twarzy. Jej ingerencja wynika
z potrzeby poszukiwania formy
bardziej odpowiedniej do wyrażenia skomplikowanych, związanych z życiem treści, której nie
zapewnia statyczny, pojedynczy
i niemy portret. Forma, której
potrzebuje artystka, musi odpowiadać dynamice życia, niejednoznaczności decyzji, mnogości
emocji. Akt zniszczenia, rozbicia
określonej całości, przywraca

herself. The story starts in the
year 2009 of the performance,
and ends in 1972, when Anna
Kutera is admitted to art
school and begins her creative
journey. Portraits in Exploration
are hanged up one on another,
and revealing another, placed
deeper in history, ensues after
a destruction of the previous one.
The artist characterizes a specific
moment in her life by cutting out
elements of her face, and the cut
out elements are placed beyond
the outline of her portrait. The
narration, which is the artist’s
story, is accompanied by the act
of destruction of a portrait from
that period, as if the released
memories has broken down the
image, allowing it to take on
a completely unexpected form.
The artist’s view on her own
persona causes actions leading
to the creation of anti-portrait
– because Kutera deconstructs
the image of her face. Her
intervention is caused by the
need to search for a form more
suited to express complicated,
connected to life, contents, that
cannot be express via a static,
single and mute portrait. The
form, needed by the artist, must
respond to dynamics of life,
ambiguousness of decisions,
multiplicity of emotions. The act
of destruction, breaking a certain
whole, returns the anonymity
to the photographic portraits,
and at the same time redirects
the viewer’s attention to events
concerning an individual to
universal problems.

Miłość, 2021 r., trzydzieści fotografii,
20 x 30 cm, foto c-print, kolor, − + 1 szt.
Love, 2021, thirty photographs,
20 x 30 cm, photo c-print, color, − + 1 pc.
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fotograficznym portretom anonimowość, a tym samym przekierowuje uwagę odbiorcy z wydarzeń
dotyczących jednostki na problemy uniwersalne.

The later years have caused
the artist to turn her attention
to the surrounding reality and
its problems. Kutera picks up
a problem and explores it for
quite some time, transposes her
findings to the language of art.
She searches for an appropriate
form of expression, tries to move
the audience. She converses with
big issues, among which are: the
relationship between humans
and nature, the influence of
media and mass culture, the
great dangers and unrestrained
fascinations. The effects can
be seen in photographs which
have been made in 2021. Kutera
returns to using her own likeness.

Późniejsze lata przynoszą zwrot
zainteresowania artystki w stronę
otaczającej ją rzeczywistości
i związanych z nią problemów.
Kutera wybiera temat i przez
dłuższy czas go eksploruje, transponując swoje spostrzeżenia na
język sztuki. Szuka odpowiedniej
formy wypowiedzi, starając się
poruszyć odbiorcę. Podejmuje
dialog z wielkimi tematami, wśród
których można wymienić relacje
człowieka i natury, wpływ mediów
i kultury masowej, wielkie zagrożenia i niepohamowane fascynacje. Efekty pracy nad nimi można
dostrzec w fotografiach powstałych w 2021 roku. Kutera powraca
w nich do wykorzystywania własnego wizerunku.
Tworzy West-East-North-South
(2021). To kolejna praca, na którą
składa się zestaw fotografii. Dla
każdej punktem wyjścia jest portret artystki. Tu jednak Kutera
wykorzystuje go jedynie w połowie – pozostałą część stanowią fragmenty portretów kobiet
z odmiennych kultur, wykonane
przez Leszka Szurkowskiego.
Rozdzielenie to nie ma destrukcyjnego charakteru, przypomina
raczej tworzenie jedności z wielości, a w tym przypadku, z różnorodności. Artystka nie wartościuje
i nie stawia „innego” w opozycji.
Tworząc swoiste kolaże, stara się

She creates West-East-NorthSouth (2021). It is another work
which constitutes of a set of
photographs. For each a starting
point is the artist’s portrait.
However, here Kutera uses only
a half of it – the rest is made of
portraits of various women from
different cultures, taken by Leszek
Szurkowski. This separation does
not have a destructive character,
but rather is a creation of one of
many, in this case, of diversity.
The artist does not evaluate,
and does not put “a stranger” in
opposition. By creating a kind
of collages, she rather tries
to express how regardless of
a culture we live in, we have
similar joys, ambitions, fears, and
that as women we have to face
similar problems. This work has
a feminist overtone – it concerns

Miłość, 2021 r., trzydzieści fotografii,
20 x 30 cm, foto c-print, kolor, − + 1 szt.
Love, 2021, thirty photographs,
20 x 30 cm, photo c-print, color, − + 1 pc.
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women, but we may also widen
its reach and in place of “women”
put “people”, which would give it
a general human meaning.

raczej zwrócić uwagę na to, że bez
względu na to, w jakiej kulturze
żyjemy, jak odmiennie wyglądamy,
mamy podobne radości, ambicje,
obawy i jako kobiety musimy
stawiać czoło podobnym problemom. Praca ta ma wydźwięk
feministyczny – dotyczy kobiet,
ale równie dobrze możemy rozszerzyć jej działanie i w miejsce słowa
„kobiety” wstawić „ludzie”, co nada
jej sens ogólnoludzki.
Takie uniwersalistyczne myślenie
o człowieku obecne jest również
w pracy Miłość (2021), w której
poruszana jest relacja człowieka
do natury. Portret artystki jest tu
ponownie traktowany jako nośnik
zbiorowości, stąd jego centralne
położenie. Artystka nie opowiada
tu swoich jednostkowych historii,
nie przedstawia osobistych przeżyć, niczego nie wyznaje. Kutera
w metaforyczny sposób obrazuje przetwarzanie natury przez
człowieka. Dokonuje swoistego
remanentu sił natury, którym podlegamy. Zainteresowanie typologizacją przedmiotów, znajdujących
się wokół niej, mogliśmy zobaczyć
w Remanencie (1980), jednak tam
Kutera koncentrowała się na
przedmiotach. Tym razem staje się
bardziej refleksyjna i w centrum
jej uwagi znajduje się człowiek,
nie przedmiot. Zainteresowanie
naturą pojawiło się w jej pracach
w latach 80. i 90. XX w. W Miłości
artystka łączy kilka wcześniej
omówionych zagadnień, dotyka
zarówno nieodzownego wpływu
natury na funkcjonowanie ludzi
oraz tego, jak człowiek wpływa
na naturę – czyli mówi tu o relacji
i jej konsekwencjach. Fotografie,
składające się na Miłość niepozbawione są właściwego Kuterze

Such universalistic thinking about
a human is also present in the
work Love (2021), in which the
relationship between humans
and nature is discussed. The
artist’s portrait is once again
treated as a vessel of collective
consciousness, hence its central
placement. The artist does not tell
her personal stories here, does
not present personal experiences,
does not confess anything. Kutera
in a metaphorical way presents
the transformation of nature
by humans. She does a kind of
inventory check of forces of
nature to which we surrender.
We could have seen an interest
in typologization of nature in her
work Remanent (1980), but back
then Kutera was concerned with
items. This time she becomes
more reflective, and in the center
of her attention there is a human,
not an item. Her interest in nature
has appeared in her works from
1980s and 1990s. In Love she
connects a few of previously taken
up issues, because she touches
upon both integral influence of
nature on people, but also how
a human influences nature, i.e. she
speaks about a relationship and
its consequences. Photographs
which are a part of Love are not
without a typical Kutera’s sense
of humor. Entering and leaving
the outside world through
Kutera’s ears, nose or mouth,

Miłość, 2021 r., trzydzieści fotografii,
20 x 30 cm, foto c-print, kolor, − + 1 szt.
Love, 2021, thirty photographs,
20 x 30 cm, photo c-print, color, − + 1 pc.
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poczucia humoru. Wchodzenie
i wychodzenie świata zewnętrznego przez uszy, nos czy usta
skoncentrowanej i wpatrzonej
w odbiorcę Kutery, z zaznaczonym
trzecim okiem, mogą przywołać
uśmiech. Dzięki tej lekkości stają
się jednak bardziej przyciągające,
oswojone, zrozumiałe, bliskie.
Z drugiej strony, zagłębiając się
w symbolikę wykorzystanych przez
artystkę elementów, możemy zbudować interpretację na zupełnie
innym, duchowym poziomie.

focused and staring at the viewer,
whose third eye is marked, may
bring out a smile. Due to this
lightness they become more
enticing, tame, understandable,
close. On the other hand, by
going deeper into symbolism of
elements used by the artist, we
may build an interpretation on
a wholly different, spiritual level.
Anna Kutera, who is looking into
our eyes, requires sensitivity
and induces thinking. She places
a certain aspects of reality before
us, brings them closer and forces
us to deal with them. An incentive
to take upon this challenge is her
likeness, which becomes a kind of
tool to allow crossing the border
between art and life, fiction
and truth, an individual and the
collective. Balancing between
these concepts causes Kutera’s art
to keep its attractiveness despite
the passing time, and a certain
coding used by the artist on the
one hand brings a new light to the
function of a portrait in art, and
on the other makes this art closer
to people, loses their cliquey
character and its foreignness. By
looking at Kutera’s art which has
been created for over fifty years,
we can see that the incentive
for a contact made in 1972 has
accompanied her through all
the years, and her portrait has
become means to achieve it.

Patrząca w oczy Anna Kutera
wymaga wrażliwości i skłania
do myślenia. Stawia przed nami
wybrane aspekty rzeczywistości, przybliża je i każe się z nimi
zmierzyć. Zachętą do podjęcia
tego wyzwania jest jej wizerunek,
który staje się rodzajem narzędzia pomagającego przekroczyć
granicę między sztuką a życiem,
prawdą a fikcją, jednostką a zbiorowością. Balansowanie między tymi
pojęciami powoduje, że sztuka
Kutery nie traci na atrakcyjności
mimo upływu czasu, a swoiste
kodowanie, które stosuje artystka,
z jednej strony – rzuca nowe światło na funkcję portretu w sztuce,
z drugiej – powoduje, że jej sztuka
jest bliska człowiekowi, traci swoją
hermetyczność i obcość. Patrząc
na pięćdziesięcioletnią twórczość Anny Kutery, widzimy, że
wyrażona przez artystkę wprost
w 1972 roku zachęta do kontaktu,
towarzyszyła jej przez wszystkie
lata, a środkiem do tego, w wielu
przypadkach, stał się jej portret.
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Sesja rozbierana, 1978 r.,
siedem fotografii, 50 x 50 cm
foto c-print, cz-b
Strip session, 1978,
seven photographs, 50 x 50 cm
photo c-print, b&w
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Cisza jak makiem zasiał, 1972 r., dwie fotografie, 33 x 33 cm, foto c-print, cz-b
Silence as a poppy seed, 1972, two photographs, 33 x 33 cm, photo c-print, b&w
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Hairstyles, 1978, four photographs, 32 x 27 cm, photo c-print, b&w

Fryzury, 1978 r., cztery fotografie, 32 x 27 cm, foto c-print, cz-b
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Prezentacja, 1975 r.,
dziewięć fotografii,
20 x 20 cm,
foto c-print, cz-b
Presentation, 1975,
nine photographs,
20 x 20 cm,
photo c-print, b&w

Piotr Olszański (PL)

Lech Mrożek (PL)

Franek Ferency (CS)

Jerzy Olek (PL)

Gabriel … (H)

Goran Tribuliak (YU)

Kazimierz Helebrandt (PL)

Romuald Kutera (PL)

Niels Lomholt (DK)
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Anna Kutera

Anna Kutera

Urodzona 16 czerwca 1952 roku w Zgorzelcu. W 1972 roku ukończyła Państwowe
Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu i rozpoczęła studia w Państwowej
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecna ASP), którą ukończyła w 1977 roku dyplomem w pracowni malarstwa prof. Konrada Jarodzkiego.
W 1973 roku poślubiła Romualda Kuterę (1949-2020), z którym współorganizowała działalność Międzynarodowej Galerii Sztuki Najnowszej (MGSN) we Wrocławiu
w latach 1973-1978. W latach 1978-1983 była kierownikiem artystycznym Galerii
Sztuki Najnowszej przy PPSP (Państwowa Pracownia Sztuk Plastycznych we
Wrocławiu). Od 1977 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków
Okręg Wrocławski.

Born on June 16, 1952 in Zgorzelec. In 1972, she graduated from the State High
School of Fine Arts in Wrocław and began studies at the State College of Fine Arts
in Wrocław (now the Academy of Fine Arts), which she graduated in 1977 with
a diploma in the painting studio of prof. Konrad Jarodzki.
In 1973, she married Romuald Kutera (1949-2020), with whom she co-organized the activities of the International Gallery of Recent Art (MGSN) in Wrocław
in the years 1973-1978. In the years 1978-1983 she was the artistic director
of the Gallery The Latest Art at PPSP (State Studio of Fine Arts) in Wrocław.
Since 1977 she has been a member of the Union of Polish Artists and Designers,
Wrocław District.

Wystawy indywidualne, wybór

Individual exhibitions, selection

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Morfologia nowej rzeczywistości, 1975 r., Galeria St. Petri, Lund, Szwecja
Alternatywne koncepcje sztuki, 1978 r., MGSN, Wrocław
Sytuacje stymulowane, 1982 r., BWA, Gorzów Wielkopolski
Dialog, 1984 r., Galeria Remont, Warszawa
Moje domy, 1992 r., Galeria Działań, Warszawa
Genetyczne konteksty, 2009 r., Galeria Miejska, Wrocław
Post, 2012 r., Muzeum Narodowe, Wrocław

The Morphology of the New Reality, 1975, Galeria St. Petri, Lund, Sweden
Alternative concepts of art, 1978, MGSN, Wrocław
Stimulated situations, 1982, BWA, Gorzów Wielkopolski
Dialogue, 1984, Galeria Remont, Warsaw
My Houses, 1992, Galeria Działań, Warsaw
Genetic contexts, 2009, Galeria Miejska, Wrocław
Post, 2012, National Museum, Wrocław

Udział w wystawach zbiorowych, wybór

Participation in collective exhibitions, selection

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sztuka Młodych, 1976 r., BWA Sopot
Polska sztuka kontekstualna, 1976 r., CEAC, Toronto
Sztuka kobiet, 1980 r., Galeria ON, Poznań
Falochron (Konstrukcja w procesie), 1981 r., STK Łódź
Osobowości sztuki intermedialnej, 1989 r., CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa
Unsere Gegenwart, 1995 r., Galerie der Kunstler, Monachium
Grosse Kunstausstellung Düsseldorf, 2007 r., Düsseldorf
Prywatne mitologie – urodziny Marty, 2019 r., Muzeum Współczesne Wrocław
Her Own Way, 2019 r., Top Muzeum (Muzeum Fotografii), Tokio
Staying with the Trouble, 2021 r., Galeria L’étrangère, Londyn
Jak znaleźć sens w martwym czasie, 2021 r., Savvy Contemporary, Berlin
Kolekcja w działaniu, 2021 r., NOMUS Nowe Muzeum Sztuki, Gdańsk
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•
•
•
•
•
•
•

Sztuka Młodych, 1976, BWA Sopot
Polish Contextual Art, 1976, CEAC, Toronto
Women’s Art, 1980, ON Gallery, Poznań
Breakwater (Construction in process), 1981, STK Łódź
Personalities of intermedia art, 1989, Center for Contemporary Art Ujazdowski
Castle, Warsaw
Unsere Gegenwart, 1995, Galerie der Kunstler, Munich
Grosse Kunstausstellung Düsseldorf, 2007, Düsseldorf
Private Mythologies − Marta’s birthday, 2019, Wrocław Contemporary Museum
Her Own Way, 2019, Top Museum (Museum of Photography), Tokyo
Staying with the Trouble, 2021, L’étrangère Gallery, London
Finding Meaning in Dead Time, 2021, Savvy Contemporary, Berlin
Collection in Action, 2021, NOMUS New Art Museum, Gdańsk

39

Katalog towarzyszy wystawie Spojrzenia
zorganizowanej przez Galerię FOTO-GEN Ośrodka
Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji Kultury
Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

The catalog accompanies the exhibition Gazes
presented by the FOTO-GEN Gallery of the Culture
and Art Centre in Wrocław – Institution of Culture of
the Lower Silesia Regional Government.

Organizator
Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki
we Wrocławiu | pl. bpa Nankiera 8 | 50-140 Wrocław
tel. + 48 71 344 78 40 | www.fotogen.okis.pl
galeria.foto-gen@okis.pl
Kierownik galerii: Paweł Bąkowski

Organizer
FOTO-GEN Gallery of the Culture and Art Centre
in Wrocław | pl. bpa Nankiera 8 | 50-140 Wrocław
phone + 48 71 344 78 40 | www.fotogen.okis.pl
galeria.foto-gen@okis.pl
Gallery manager: Paweł Bąkowski

Teksty: Karolina Jabłońska, Adam Sobota
Redakcja: Olga Krzywiecka
Kurator: Adam Sobota
Opracowanie graficzne: Agata Szuba
Tłumaczenie i korekta na j. angielski: Kalina Szuba
Korekta polska: Kazimiera Kuzborska

Texts: Karolina Jabłońska, Adam Sobota
Editorial: Olga Krzywiecka
Curator: Adam Sobota
Design and layout: Agata Szuba
Translation and english proofreading: Kalina Szuba
Polish proofreading: Kazimiera Kuzborska

Nakład: 200 egz.

Print Run: 200 copies

Wydawca
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja
Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Rynek-Ratusz 24 | 50-101 Wrocław
tel. +48 71 344 28 64 | www.okis.pl
sekretariat@okis.pl
Dyrektor: Igor Wójcik
Zastępca dyrektora: Alicja Cwyl

Publisher
Culture and Art Centre in Wrocław – Institution
of Culture of the Lower Silesia Regional Government
Rynek-Ratusz 24 | 50-101 Wrocław
phone: +48 71 344 28 64 | www.okis.pl
sekretariat@okis.pl
Director: Igor Wójcik
Deputy director: Alicja Cwyl

ISBN: 978-83-67067-07-2

ISBN: 978-83-67067-07-2

Wrocław 2021 © Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu

Wrocław 2021 © Culture and Art Centre
in Wrocław

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
The project is co-financed from the budget
of the Lower Silesian Region

Organizator/Organizer:

Patroni medialni/Media patrons:

40

