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Zbieranie osobliwości

katarzyna Piskorz

zaproponowane przez krzysztofa Pomiana sformułowanie 

„zbieranie osobliwości” wydaje się terminem poetyckim i być może 

bardziej trafnym w odniesieniu do czynności kolekcjonowania. 

czym bowiem jest osobliwość? jest synonimem wyjątkowości, nie-

oczywistości, pewnej tajemniczości. Przyglądając się historiom ko-

lekcjonowania, można dostrzec, że ten aspekt przedmiotów jest 

właśnie źródłem afektów kolekcjonerów od zarania dziejów. czło-

wiek zbiera i otacza się rzeczami od pradawnych czasów, czyni to  

z najrozmaitszych pobudek: fascynacji bogactwem otaczającego 

nas świata, potrzebą obcowania z pięknem, tajemnicą i czymś 

wzniosłym. kolekcjonujemy, bo gna nas głód wiedzy i ciekawość to-

warzysząca przekraczaniu granicy tego, co znane i zwykłe. obiekty 

trafiając w ręce kolekcjonera są odseparowywane z funkcji użytko-

wych, otaczane specjalną opieką cieszą oko, ale też dostarczają na-

ukowej wiedzy, uzupełniają luki historii. Przenoszą nas do miejsc od-

ległych geograficznie, ale i w czasie. czasami również dają nam 

wgląd w to, co bezkresne i ponadczasowe.

w kolekcji hoS gallery znajduje się praca jana tarasina  

z 1985 zatytułowana „Przegląd kolekcji”, która stała się asumptem 

do świeżego spojrzenia na naszą kolekcję oraz organizacji wystawy 

pod tym samym tytułem. kolekcja, której przed laty przyglądał się 

tarasin to zbiór geometrycznych form. Pod wpływem tytułu widzo-

wie starają się dojrzeć w nich spotykane kształty, rozpoznać je i upo-

rządkować. jednak abstrakcyjne formy łatwo nie dają się ugiąć 

przyzwyczajeniom i logice. obraz tarasina nasuwa skojarzenia z ga-

binetami osobliwości, a właściwie z ich wizerunkami odmalowanymi 

na płótnach Xvii-wiecznych antwerpskich malarzy. Spoglądając na 

obraz polskiego malarza, ale i na Xvii-wieczne wizerunki gabinetów 

osobliwości, nie sposób nie zapytać o motywacje i kryteria, którymi 

kierowali się anonimowi kolekcjonerzy. Przedmioty z jednego z naj-

popularniejszych przedstawień gabinetu osobliwości autorstwa do-

menico rempsa można luźno pogrupować w cztery kategorie: natu-

ralia, widoki z podróży, przedmioty związane z historycznymi kultu-

rami i sacrum oraz naukowe instrumentalia. zgromadzone nań 

przedmioty reprezentują różne zjawiska i aspekty codzienności, tym 

samym tworzą pomniejszony obraz świata i ludzkiej egzystencji. 

wokół tych typów obiektów zgrupowaliśmy prace artystów współ-

czesnych, które należą do kolekcji. 

Collecting Curiosit ies

katarzyna Piskorz

the poetic-sounding term “collecting curiosities”, used by 

krzysztof Pomian, is perhaps the most accurate one to describe the 

activity of tending to a collection. what is a curiosity? the word im-

plies uniqueness, surprise, some mystery. looking at the history of 

collections, it is clear that such properties of objects have powerful-

ly attracted collectors since the beginning of time. humans have col-

lected and surrounded themselves with things since ancient times. 

they have done it for various reasons: a fascination with the richness 

of our world or the need to experience beauty, mystery, the sublime. 

we collect things because we have a hunger for knowledge and the 

curiousness that accompanies transcending the boundary of what is 

known and usual. By getting into the collector’s hands, objects be-

come separated from their utilitarian functions. handled with special 

care, they please the eye, but they also supply people with scientific 

information, filling in the gaps of history. they transport us into geo-

graphically and temporally remote places. Sometimes, they give in-

sight into what is limitless and timeless.

hoS gallery’s collection contains a 1985 work by jan tarasin 

entitled Przegląd kolekcji (A review of the collection), which gave us 

an impulse to take a fresh look at our collection and organize an ex-

hibition under the same title. the collection which tarasin “reviewed” 

decades ago was a set of geometric shapes. the title of the painting 

provokes viewers to see them as familiar objects, recognize them 

and arrange them in some order. however, abstract forms do not eas-

ily bend to expectations or logic. tarasin’s painting evokes associa-

tions with the so-called cabinets of wonder, or rather with their imag-

es painted by seventeenth-century Antwerp painters. looking at 

tarasin’s painting and these seventeenth-century depictions of curi-

osities, one is compelled to ask about the motivations and criteria 

which governed the decisions of anonymous collectors. for instance, 

the objects from one popular depiction of a cabinet of wonder by do-

menico remps can be classified loosely into four categories: natural-

ia, images from travels, objects related to historical cultures and the 

sacrum, and scientific instruments. the objects gathered in the paint-

ing represent various phenomena and aspects of daily life, thus cre-

ating a miniaturized image of the world and human existence. it is 

around these types of objects that hoS gallery has organized works 

by contemporary artists which are included in our collection.
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Pomian zauważył, że wszelkie kolekcje można uznać w pew-

nym sensie za jednorodne. to, co je spaja, to stan zawieszenia mię-

dzy światem widzialnym a niewidzialnym, odwoływanie do tego, co 

nieobecne lub abstrakcyjne, stwierdził; „gabinet przedstawiony na 

obrazie jest więc całym wszechświatem, który daje się objąć jednym 

spojrzeniem, wszechświatem sprowadzonym, by tak rzec do wymia-

rów oka (…) Artyści usiłowali ‘pokazać’, że jest on miejscem, gdzie 

wszechświat jako całość staje się widzialny za pośrednictwem 

przedmiotów zdolnych reprezentować podstawowe kategorie istot  

i rzeczy (…)” (krzysztof Pomian, zbieracze osobliwości, tłum.  

Andrzej Pieńkos, gdańsk 2012, s. 69–70). wystawa jest więc reflek-

sją nad zjawiskiem nam bliskim, a które jest ulotne. obserwując nie-

słabnącą przez setki tysiącleci pasję, jaką cechuje się kolekcjoner-

stwo, wiązać je można z pewną pierwotnością, jakby gromadzenie 

rzeczy intrygujących, bo nie zawsze pięknych czy wartościowych, 

było immanentną cechą ludzi jako gatunku. jak już wzmiankowany 

historyk sztuki zauważył, kolekcje są wyrazem kultury ciekawości.

od czasów prehistorycznych homo collector zbierał przedmio-

ty, początkowo najpewniej dla samej przyjemności patrzenia na nie, 

czy też potrzeby obcowania z nimi jako dziwnymi, ale przyjemnymi 

dla oka. Były to intrygujące przedmioty z najbliższego otoczenia:  

krzysztof Pomian has pointed out that all collections can be 

considered homogenous in some sense. what unifies the objects 

contained there is a state of suspension between the seen and un-

seen world; the reference to what is absent or abstract. Pomian 

wrote: “when [a cabinet] was represented in a picture, it meant that 

it was possible to take in the entire universe at a single glance, as this 

universe had been reduced to the scale of the human eye. ... [A]ll 

these types of pictures depict the major categories of beings and ob-

jects which together encompass the entire contents of the universe” 

(k. Pomian, Collectors and Curiosities. Paris and Venice 1500–1800, 

transl. e. wiles–Portier, cambridge, Polity Press 1990, pp. 48–49). 

this exhibition is a reflection on a phenomenon which is close to us 

but elusive. Because humans’ unflinching passion for collecting has 

lasted thousands of years, it can be seen as something primordial, as 

though collecting intriguing things – not always beautiful or valuable 

ones – were an intrinsic feature of humans as a species. Pomian has 

said that collections are expressions of a culture of curiosity.

Since prehistoric times, homo collector has been gathering 

objects; initially perhaps for the mere pleasure of looking at them or 

in order to fulfill the need of being around them as strange but pleas-

ing to the eye. they were intriguing things from people’s immediate 

s. 4: irmina Staś, „organizm 90” z cyklu „Przemiana materii”, 2015 r., olej/płótno, 160 x 160 cm, fot. z archiwum artystki (detal)
p. 4: irmina Staś, “organism 90” from the series “Metabolism”, 2015, oil on canvas, 160 x 160 cm, photo from the artist’s archive (detail)

tomasz kręcicki, „okulary”, 2017 r., olej/płótno, 110 x 140 cm,  
fot. z archiwum artysty
tomasz kręcicki, “Sunglasses”, 2017, oil on canvas, 110 x 140 cm,  
photo from the artist’s archive

jan tarasin, „Przegląd kolekcji”, 1985 r., olej/płótno, 80 x 100 cm
jan tarasin, “review of the collection”, 1985, oil on canvas, 80 x 100 cm
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kamienie, kości, muszelki czy gałązki. fakt, że zatrzymywały one 

uwagę naszych przodków, świadczy o zmyśle estetycznym nieob-

cym nam już we wczesnych fazach ewolucji. Prace zgromadzone na 

wystawie m.in. Alfreda lenicy, kamila kukli, tomasza Milanowskiego 

czy irminy Staś przywodzą na myśl kolekcje naturaliów: skamielin, 

czy minerałów, inne z kolei przypominają o zawartości słojów z orga-

nami ustawionymi na półkach medycznych kolekcji. obrazy te, po-

dobnie jak okazy, są afirmacją natury, zachwytem nad jej bogac-

twem, złożonością, ale i przemijalnością.

Skrzydła Xvii-wiecznego gabinetu zdobią pejzaże, weduty 

oraz szkice krajobrazów będące pamiątkami z podróży lub peregry-

nacji wyobraźni artystów. zarówno skąpane w słońcu stoki górskie, 

jak i wzburzone morskie fale przecięte masztami okrętów można od-

czytywać jako wyraz tęsknoty za nowymi i odległymi krainami skry-

tymi gdzieś za horyzontem. Powracający z odległych miejsc śmiał-

kowie przywozili coraz to nowsze obiekty, które reprezentowały nie-

odkryte kraje, niespotykane kultury, formy wierzeń, okazy dziewiczej 

fauny i flory. Prace julii Słoneckiej oraz tomasza kręckickiego bez-

pośrednio odwołują się do motywu podróży, emocji towarzyszących 

zmianie miejsca i samemu procesowi przemieszczania się. z kolei 

malarstwo Aleksandra roszkowskiego oraz tomasza tatarczyka 

skrywają w sobie zachwyt nad krajobrazem roztaczającym się nie-

malże za domowym progiem. Prace zawieszone między sztuką figu-

ratywną a abstrakcją są także duchowym pejzażem, reprezentują 

pierwotną potrzebę wolności będącej pokłosiem samego kontaktu  

z naturą, jak i wyruszania w nieznane.

kolejną kategorią są prace odsyłające do przedmiotów, które 

odnajdywano w wyposażeniu grobów oraz świątyń. Archeolodzy od-

najdują w grobach już z czasów neolitu przedmioty, które miały ota-

czać zmarłego w nowym życiu. w miejscach kultu przez wieki wierni 

mogli podziwiać dary, nieraz i łupy, bogato zdobione relikwie świętych 

i obiekty sakralne otoczone nimbem duchowości i tajemniczości. 

zgromadzone na wystawie prace współczesnych artystów również 

odnoszą się do sfery sacrum, zaświatów i kultu bóstw i przodków. 

rzeźby Magdaleny Abakanowicz nasuwają skojarzenia z pośmiertny-

mi maskami oraz magicznymi totemami. z kolei abstrakcyjna praca 

jerzego nowosielskiego ma swe źródło w zainteresowaniu prawo-

sławną ikoną. do sakralnego obrazu kościoła wschodniego odwoły-

tomasz tatarczyk, „czarna droga”, 2000 r., olej/płótno, 170 x 100 cm (detal)
tomasz tatarczyk, “Black road”, 2000, oil on canvas, 170 x 100 cm (detail)
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Magdalena Abakanowicz, Bez tytułu, 2008 r., brąz,  68 x 19,5 x 19,5 cm,  
fot. Paweł Bobrowski (detal)
Magdalena Abakanowicz, Untitled, 2008, bronze, 68 x 19,5 x 19,5 cm,  
photo by Paweł Bobrowski (detail)

surroundings: stones, bones, shells, or sticks. the fact that they 

drew the attention of our ancestors attests to the presence of the 

aesthetic sense in very early humans. works by Alfred lenica, kamil 

kukla, tomasz Milanowski, or irmina Staś shown at the exhibition re-

semble collections of naturalia: fossils or minerals. others remind 

the viewer of zoological wet specimens, preserved in jars on the 

shelves of a medical collection. these paintings, much like the spec-

imens, are an affirmation of nature; they embody admiration for na-

ture’s richness and complexity as well as its transience.

the doors to a seventeenth-century cabinet were decorated 

with landscapes, vedutas and sketches from real travels or the art-

ists’ imagination. Both sunlit mountain slopes and choppy seas 

punctuated with the masts of ships can be understood as expres-

sions of longing for new and remote lands hidden beyond the hori-

zon. Adventurers returning from remote places brought back with 

them sensational objects which represented undiscovered lands, 

unseen cultures, spiritual beliefs, virgin fauna and flora. julia Słone-

cka’s and tomasz kręcicki’s works directly refer to the theme of trav-

el, to the emotions which accompany a change of place and the pro-

cess of travelling. Meanwhile, Aleksander roszkowski’s and tomasz 

tatarczyk’s paintings show that the landscape located right outside 

our door can also be looked at with a sense of wonder. these works, 

suspended between figurative and abstract art, are also spiritual 

landscapes; they represent the primordial need for freedom result-

ing from the contact with nature and from venturing into the un-

known.

Another category are works which refer to objects found in 

burial sites and temples. in graves as old as neolithic, archeolo-

gists have discovered objects which were meant to accompany the 

dead in their afterlife. in places of worship, the faithful could admire 

offerings, sometimes the spoils of war, richly decorated relics of 

saints, or sacral objects veiled in spirituality and mystery. Some 

works by contemporary artists also refer to the sacrum, the afterlife 

and the worship of deities and ancestors. Magdalena Abakanow-

icz’s sculptures resemble death masks and magic totems. jerzy 

nowosielski’s abstract work has its source in the painter’s interest 

in orthodox christian icons. in his titles, włodzimierz Pawlak has 

also referred to images of the eastern church. exploring the prop-
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s. 8: Mateusz Szczypiński, „krzyżówka Mono chrome”, 2017 r., collage, olej/płótno, 80 x 80 cm, fot. z archiwum artysty (detal)
p. 8: Mateusz Szczypński, “Mono chrome crossword”, 2017, collage and oil on canvas, 80 x 80 cm, photo from the artist’s archive (detail)

wał się także włodzimierz Pawlak, nadając swym pracom tytuły. Arty-

sta, badając właściwości bieli, tworzył na swych starszych pracach 

zupełnie nowe obrazy odwołujące się do politycznej sytuacji w kraju 

w dobie komunizmu, tradycji awangardy i duchowości. z kolei obraz 

Yui Akiyamy przywołuje jedną z baśni braci grimm, których twórczość 

jest pokłosiem wieloletnich badań podań ludowych. tytułowe świecz-

ki są symbolem gasnącego ludzkiego życia, które Śmierć pokazała 

swemu zlęknionemu chrześniakowi w tekście „kuma Śmierć”.

ostatnią grupą obiektów są naukowe instrumenty, które stały 

się elementem kolekcji dopiero od Xvii wieku. oczywiście ma to 

związek z rozwojem nauki, zmianą paradygmatu i wzrostu wiary w 

nowy, matematyczny język. Przedmioty w ostatniej sali reprezentują 

zafascynowanie naukowym myśleniem oraz rolą języka, począwszy 

od wandy gołkowskiej, która była jedną z pionierek sztuki koncep-

tualnej, a która zachęcała do implementowania osiągnięć nauk ści-

słych w sztukach wizualnych. w jej odczuciu sztuka nie jest w stanie 

przekazać doświadczenia współczesnego człowieka, jeśli nie za-

przęgnie do swych usług aktualnej myśli naukowej. Podobnie my-

ślał ryszard winiarski, który uważał, że przypadek, działania mate-

matyczne i statystyka są w stanie wykreować nową jakość w sztu-

kach wizualnych. zwieńczeniem podobnego myślenia i fascynacji 

abstrakcyjnymi pojęciami są prace Stanisława dróżdża oraz artysty 

młodego pokolenia Mateusza Szczypińskiego, które traktują o języ-

ku sensu stricto, ale także o warsztacie, technice, „języku” artysty, 

który celowo sięga po niekonwencjonalne metody wypowiedzi.

erties of white, Pawlak painted new paintings on his old ones, com-

menting on the political situation in a communist country, and the 

tradition of avantgarde and spirituality. Yui Akiyama’s painting 

evokes one tale by the Brothers grimm, written after years of re-

searching folk stories. the candles in Akiyama’s title are a symbol 

of fading human life, shown by death to his frightened godson in 

the tale Godfather Death.

the final group of objects are scientific instruments, which en-

tered collections as late as the seventeenth century. this was of 

course associated with developments in science, changes in the sci-

entific paradigm and an increased faith in the new language of math-

ematics. the objects in the final room at the exhibition represent the 

fascination with scientific thinking and the role of language. they 

start with a work by wanda gołkowska, who was a pioneer of con-

ceptual art, encouraging others to apply the achievements of sci-

ence to the visual arts. She felt that art would be unable to convey 

the experience of the modern man unless it made use of contempo-

rary scientific thought. Similarly, ryszard winiarski believed that 

chance, mathematical equations and statistics can create a new 

quality in visual arts. this category of scientific thinking and the fas-

cination with abstract concepts at our exhibition concludes with 

works by Stanisław dróżdż and a young artist Mateusz Szczypiński, 

which concern language in the strict sense as well as skill, technique 

and the “language” of an artist who deliberately employs unconven-

tional forms of expression.

ryszard winiarski, „Statistical Series 1-5”, 1976 r., akryl/płyta,  30 x 30 cm (każda część)
ryszard winiarski, “Statistical Series 1-5”, 1976, acrylic on board,  30 x 30 cm (each part)
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za każdym obiektem, czy to odnalezionym w grobie, stojącym 

na świątynnej posadzce lub w średniowiecznym skarbcu, czy uloko-

wanym na półce renesansowego gabinetu kolekcjonera, na ścia-

nach muzealnych instytucji i prywatnych apartamentów, odnajduje-

my echa wciąż tych samych zjawisk, które fascynują nas od zarania. 

również współcześni artyści poprzez swą działalność są w stanie 

przemienić to, co kruche i efemeryczne w namacalny przedmiot 

skłaniający do refleksji, ilekroć rzucimy na niego okiem. dzieła sztu-

ki są w stanie zainicjować kontakt ze zjawiskami będącymi poza za-

sięgiem naszych zmysłów. właśnie dlatego zbieramy je, otaczamy 

opieką i pokazujemy innym z niesłabnącym zapałem. 

Behind every object, whether it is discovered in a tomb, stand-

ing on the stone floor of a temple, hidden away in a medieval treas-

ury or on the shelf of a renaissance collector’s cabinet, on walls of 

museums or private apartments, we can find echoes of the same 

phenomena which have fascinated people forever. through their 

work, contemporary artists, too, can transform what is fragile and 

elusive into a tangible object which provokes reflection any time we 

glance at it. A work of art can initiate contact with phenomena which 

escape our senses. this is why we collect artworks, care for them, 

and show to others with unflinching enthusiasm. 

jerzy nowosielski, kompozycja abstrakcyjna, 1965 r., olej/płótno, 27 x 80 cm, fot. Marcin koniak
jerzy nowosielski, Abstract composition, 1965, oil on canvas, 27 x 80 cm, photo by Marcin koniak
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Magdalena Abakanowicz, Bez tytułu, 2008 r., brąz, 68 x 19,5 x 19,5 cm

Magdalena Abakanowicz, „MAg d”, 2000 r., brąz, 81 x 21 x 21 cm

Yui Akiyama, „Świeczki”, 2018 r., tempera żółtkowa/płótno, 160 x 150 cm

Stanisław dróżdż, Bez tytułu („koło”), 1972 r., odbitka fotograficzna, 21,5 x 20,5 cm

wanda gołkowska, tablica czarna z cyklu „Układ otwarty”, 1970 r., akryl, 
drewno/płyta, 83 x 60 cm

wanda gołkowska, tablica czerwona z cyklu „Układ otwarty”, 1970 r., akryl, 
drewno/płyta, 83 x 60 cm

tomasz kręcicki, „okulary”, 2017 r., olej/płótno, 110 x 140 cm

kamil kukla, „16wek”, 2016 r., olej/płótno, 150 x 150 cm

Alfred lenica, „organizmy roślinne”, 1962 r., olej/płótno, 92 x 73 cm

tomasz Milanowski, Bez tytułu, 2012 r., olej/płótno, 60 x 60 cm

tomasz Milanowski, Bez tytułu, 2012 r., olej/płótno, 60 x 60 cm

tomasz Milanowski, Bez tytułu, 2012 r., olej/płótno, 60 x 60 cm

jerzy nowosielski, kompozycja abstrakcyjna, 1965 r., olej/płótno, 27 x 80 cm 

włodzimierz Pawlak, „ikona industrialna 3e”, 1991 r., olej/płótno, 45 x 58 cm

Aleksander roszkowski, „Pejzaż”, 2011 r., olej/płótno, 120 x 190 cm 

julia Słonecka, „nic nie widzę” (1), 2015 r., akryl, wydruk fotografii na 
papierze/pleksi, 70 x 100 cm

julia Słonecka, „nic nie widzę” (2), 2015 r., akryl, wydruk fotografii na 
papierze/pleksi, 70 x 100 cm

irmina Staś, „organizm 90” z cyklu „Przemiana materii”, 2015 r., olej/płótno, 
160 x 160 cm

Mateusz Szczypiński, „krzyżówka Mono chrome”, 2017 r., collage, olej/
płótno, 80 x 80 cm

jan tarasin, „Przegląd kolekcji”, 1985 r., olej/płótno, 80 x 100 cm

tomasz tatarczyk, „czarna droga”, 2000 r., olej/płótno, 170 x 100

ryszard winiarski, „Statistical series 1-5”, 1976 r., akryl/płyta, 30 x 30 cm 
(każda część)

Magdalena Abakanowicz, Untitled, 2008, bronze, 68 x 19,5 19,5 cm

Magdalena Abakanowicz, “MAg d”, 2000, bronze, 81 x 21 x 21 cm

Yui Akiyama, “candles”, 2018, egg tempera on canvas, 160 x 150 cm

Stanisław dróżdż, Untitled (“circle”), 1972, photographic print, 21,5 x 20,5 cm 

wanda gołkowska, Black Board from the series “open System”, 1970, 
acrylic and wood on board, 83 x 60 cm

wanda gołkowska, red Board from the series “open System”, 1970, acrylic 
and wood on board, 83 x 60 cm, 21,5 x 20,5 cm

tomasz kręcicki, “Sunglasses”, 2017, oil on canvas, 110 x 140 cm

kamil kukla, “16wek”, 2016, oil on canvas, 150 x 50 cm

Alfred lenica, “Plant organisms”, 1962, oil on canvas, 92 x 73 cm

tomasz Milanowski, Untitled, oil on canvas, 2012, 60 x 60 cm

tomasz Milanowski, Untitled, oil on canvas, 2012, 60 x 60 cm

tomasz Milanowski, Untitled, oil on canvas, 2012, 60 x 60 cm

jerzy nowosielski, Abstract composition, 1965, oil on canvas, 27 x 80 cm

włodzimierz Pawlak, “industrial icon”, 1991, oil on canvas, 45 x 58 cm

Aleksander roszkowski, “landscape”, 2011, oil on canvas, 120 x 190 cm

julia Słonecka, “i can’t see anything” (1), 2015, acrylic, photography on 
paper/plexiglass, 70 x 100 cm

julia Słonecka, “i can’t see anything” (2), 2015, acrylic, photography on 
paper/plexiglass, 70 x 100

irmina Staś, “organism 90” from the series “Metabolism”, 2015, oil on 
canvas, 160 x 160 cm

Mateusz Szczypński, “Mono chrome crossword”, 2017, collage and oil on 
canvas, 80 x 80 cm

jan tarasin, “A review of the collection”, 1985, oil on canvas, 80 x 100 cm

tomasz tatarczyk, “Black road”, 2000, oil on canvas, 170 x 100 cm 

ryszard winiarski, “Statistical Series 1-5”, 1976, acrylic on board, 30 x 30 cm 
(each part)
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katalog towarzyszy wystawie | catalouge issued on the occasion of the exhibition:

P r Z e g l ą d  k o l e k C j i  |  A  r e v i e w  o f  t h e  C o l l e C t i o n

10.12.2019 – 25.01.2020

tekst | kurator wystawy | text | curator of the exhibition   K a t a r z y n a  P i s k o r z 

wydawca | Publisher   f u n d a c j a  S z t u k  d w i e

tłumaczenie | translation   A l e k s a n d r a  P a s z k o w s k a

redakcja i koordynacja | editing and coordination   K a t a r z y n a  P i s k o r z

Projekt graficzny | design   A d r i a n  n a p i ó r k o w s k i

zdjęcia prac | Photographs of works and archival photos   P a w e ł  B o b r o w s k i ,  M a r c i n  k o n i a k  ( d e S A  U n i c u m ) , 

to m a s z  k r ę c i c k i ,  to m a s z  M i l a n o w s k i ,  j u l i a  S ł o n e c k a ,  i r m i n a  S t a ś ,  M a t e u s z  S z c z y p i ń s k i

okładka front, ii i iii okładka | front cover, ii and iii cover 

jan tarasin | „Przegląd kolekcji” | 1985 r. | olej/płótno | 80 x 100 cm (detal)

jan tarasin |  “review of Art collection” | 1985 | oil on canvas | 80 x 100 cm (detail)
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