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I. Kanclerz, Grafika z cyklu Przejście, 2015.



Skrócony opis pracy / Wersja polska

03Rozprawa doktorska / Przejście / Ilona Kanclerz

Istotą mojego doktoratu jest ujęcie w formie wideo oraz foto-graficz-
nej akcji w zaadoptowanej przestrzeni efemerycznej galerii.

Interwencja artystyczna, która odbyła się w formie happeningu 24 
sierpnia 2015 roku. To intermedialne działanie, które przybrało postać 
eksperymentalno-badawczą i stało się materiałem służącym do pod-
sumowania wniosków w postaci ekspozycji końcowej, której będziemy 
świadkiem przy obronie i zamknięciu przewodu.

Formalnie całe zdarzenie zostało opisane we wprowadzających roz-
działach mojej pracy doktorskiej, a w tym miejscu wspomnę jedynie, 
że Katowice, stolica województwa śląskiego to miasto o tradycji prze-
mysłowej. Aby gdzieś dotrzeć każdy, choć raz musi przejść jednym  
z tzw. przejść. Wąskich, niskich, obskurnych, zaniedbanych, można 
rzec – zapomnianych przez architektów miejskich. Niewidzianych przez 
ludzi, szybko i z opuszczona głową podążających do swoich celów. 

Takim miejscem jest również przejście dla pieszych, które było zara-
zem miejscem mojego działania artystycznego, czyli przejścia łączące-
go ulicę Mariacką z ulicą Wojewódzką. Przejście ma wielowymiarową 
symbolikę. Dla mnie to tunel, transformacja, zmiana, przemieszczenie, 
rekodowanie, fizyczne przeniesienie z punktu „A” do punktu „B”, przej-
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ście tunelu w sferze mitologicznej, metaforycznej z beznadziei do szan-
sy, w czasie od indolencji do działania.

Celem zorganizowanego przeze mnie działania artystycznego by-
ła interwencja twórcza, związana ze zwróceniem uwagi na problem 
zmian kulturowo-społecznych w mieście Katowice, a także zaintere-
sowanie i pobudzenie do działania oraz refleksji przechodniów, którzy  
w moim procesie artystycznym stali się swoistą matrycą. Ciało człowie-
ka przetworzone w procesie dzieła sztuki, jakim jest Przejście to ma-
tryca, ponieważ  przez nie „przechodzi” światło słoneczne i pozostaje 
odbitka. Z kolei podłoże to wielowarstwowa przestrzeń. Wydarzenie to 
ma czas i ruch. Nagranie całego zdarzenia w postaci wideo pozwala na 
umieszczenie matrycy ruchomej. Posiada wymiar kinetyczny. I tym się 
różni od tradycyjnej formy graficznej, w której odbiór jest symultanicz-
ny i nie ma czasu. Tu pojawia się czas, diachronia – czas rzeczywisty, 
czas karbonu, przedsiębiorców, tych, którzy kładli podwaliny miasta 
wszystko należy do przeszłości chociaż splata się z teraźniejszością.  
Z jednej strony pojawiający się element liścia paproci - efekt poszu-
kiwania nowego symbolu regionu – nawiązuje do natury, przyrody.  
Z drugiej strony mamy cywilizację, kamienicę mieszczańską, węgiel 
i kopalnie. To egzemplifikacja rekodowania śląskości. Celem wyżej opi-
sanego happeningu było również przygotowanie materiałów do ostat-
niej sekwencji ekspozycji – do pokazania miejsca artysty w procesie 
twórczym poprzez serię foto-grafik. Te cele i założenia zostały osią-
gnięte, z opisanej akcji powstały: wideo oraz sekwencje foto-grafik. 
Wielowątkowość zdecydowała o wyborze różnych mediów, bo wycią-
gając wnioski z rzeczywistości przeze mnie sformatowanej, wybrałam 
te obrazy, które są punktem wywoławczym do odtworzenia przestrzeni. 
Najbardziej adekwatne zbudowały kompozycję nowego obrazu,któ-
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ra klamrą zamyka działanie. Rozpoczyna i kończy obrazem. Jestem 
sprawcą w tym procesie. Prowadzę narrację, konkludując formą na-
grania wideo i foto-grafik.  

 Z kolei ekspozycja końcowa jest instalacją utworzoną z obra-
zów foto-graficznych, wideo i dźwięku z działania wypełniającego prze-
strzeń i wpływającego na odbiór całości. Wybrane stop klatki z dwóch 
form wideo, przekształcone na obrazy foto-graficzne budują narracje 
wypowiedzi, a zarazem zataczają krąg - loop sytuacyjny wokół widza  
w przestrzeni. Owa sekwencja pokazuje moje miejsce w całym pro-
cesie. To punkt wywoławczy do odtworzenia przestrzeni i w tym ce-
lu wybrałam  21 foto-grafik, bo 2 plus 1 daje 3, a 3 to symbol bóstwa, 
harmonii i rozwoju. Poprzez nie jestem w akcji i tworzę mój własny ob-
raz. To działanie,  które zmienia tę przestrzeń i posiada trzy charaktery-
styczne punkty: obraz w przestrzeni z moim działaniem w akcji, przed 

Ilona Kanclerz, Fragment grafiki z cyklu Przejście, 2015.
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aparatem i przed kamerą. Na bazie doświadczenia osobistego buduję 
uniwersalne wartości pokazane w postaci obrazów. De facto to obraz 
w obrazie, niosący za sobą symbolikę, finalnie budujący kolejne obrazy 
graficzne i foto-graficzne, które tworzą wspomnianą narrację.

Ostatnia, a zarazem pierwsza klatka to obraz w ruchu – wideo, czy-
li metoda, która w łatwy sposób poddaje się modyfikacjom dzięki za-
biegom montażowym, umożliwiającym nadawanie rejestracjom zupeł-
nie nowych cech i sensów. I tę jej cechę postanowiłam tu wykorzystać. 
Wideo stanowi autonomiczną całość i jednocześnie integralny element 
kompozycji tworzącej struktury wizualne Przejścia. Czwarty, kończący  
element sekwencji - twarz, postać współczesnego mieszkańca Kato-
wic, w różnym wieku, miała za zadanie pobudzić proces identyfikacji, 
efekt współistnienia wraz z innymi w realiach katowickiej przestrzeni 
miejskiej, na tle zmian, jakie w niej zachodzą. 

Z kolei dźwięk w ujęciu przestrzeni ekspozycyjnej jest zsynchroni-
zowany z obrazem ruchomym. Jest on kluczowym medium łączącym 
używane środki wyrazu, a zarazem prowadzi docelowy przekaz komu-
nikacyjny (od ciszy poprzez hałasy i dźwięki miasta). W końcowej eks-
pozycji stanowi on uzupełnienie obrazów. Dźwięk w wideo pozwoli-
ły na praktyczną realizację postulatu wielozmysłowości, ale nie de-wi-
zualizacji.  Nagrałam odgłosy otaczającego świata , by uprzywilejować 
proces bliskości i inkorporacji odbiorców z miastem. W efekcie powstał 
specyficzny pejzaż akustyczny (ang. Soundscape), z konsekwentnie 
unikanym motywem słowa – ludzkiej wypowiedzi. Waga i rola dźwię-
ku jest dla mnie niezwykle ważna zwłaszcza w kontekście wspólnoto-
wym. W efekcie, dźwięk w wideoinstalacji „pokazuje widzialne”, z zało-
żenia - dubluje je (obrazuje). Tworzy więź między światem widzialnym  
i słyszalnym, bliską korelację zachodzącą między warstwą audio, a ob-

razem w ramach przyjętej eksploatacji okulocentrycznego modelu re-
lacji człowieka ze światem. 

 Uważam, że cele mojej pracy zostały osiągnięte i  została ona 
zakończona, ale jednocześnie jako forma skończona daje perspektywę 
inspiracji dla przyszłych realizacji. Dla mnie dziełem sztuki jest nie tyl-
ko forma graficzna, ale i cały proces. To on nadaje nowy sens. Obrazy 
w graficzny sposób przechodzą do świata żywych, a w drugą stronę 
idą z kolei ludzie, będący matrycami dla niesionej przez nich informa-
cji, będącej rezultatem mojego artystycznego dzieła. Co więcej, w in-
terwencji artystycznej rewitalizacja istniejącej przestrzeni miejskiej do-
konała się poprzez sztukę.

 Dzięki ekspozycji z wykorzystaniem intermediów, zaaranżowałam 
instalację z udziałem przechodnia – matrycy zmiennej, który wchodząc 
w interakcje miał również rzeczywisty wpływ na udział w ewentual-
nej zmianie elementów instalacji i końcowo zapisany obraz. Happe-
ning był konieczny, aby dokonać zapętlonej relacji między obrazami, 
ułożeniem i narracją, czego dokonałam jako autor (twórca, obserwa-
tor, autor). To przejście w rozumieniu symbolicznym. Dokonuję „przej-
ścia”, transgresji, podsumowując całe zdarzenie, a ekspozycja tunelu, 
który łączy obie przestrzenie, związane z architekturą, ludźmi, życiem, 
maszkaronami, zaistnieją poprzez multiplikowanie form.

 Niewątpliwie myślenie o człowieku jako o matrycy ma wpływ na 
efekt końcowy działania. Przewija się w każdym etapie i na każdym po-
ziomie tworzenia nowej interpretacji zdarzeń. �
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The idea of the Ph.D. Thesis entitled The Passage is the presenta-
tion of a video and photo-graphic happening / action in an adapted 
space of ephemeric gallery. On 24 August 2015 in Katowice, in the pas-
sage between Mariacka and Wojewódzka street took place an interme-
dia action in the form of happening that led to experimental research, 
which in turn served as a material for the conclusions in the mentioned 
above thesis. The media action is thoroughly described in the thesis 
itself, but here I would like to emphasize that Katowice - the capital of 
Silesian Voivodship is a city of industrial heritage and tradition. Here, 
as in any other city in the world, in order to get somewhere you have 
to pass through one of many passages in the city. Sometimes it is nar-
row, dark, low, deserted, filthy or ,even we can say, forgotten by local 
architects. People do not see it, just pass by with lowered head, in a 
hurry reaching their destinations. Such a place is the topic of my thesis 
and this passage symbolises the tunnel, transformation, movement, 
recoding as well as physical transfer from A to B. It is the passage in 
mythological, metaphorical and literal meaning from hopelessness to 
hope, from inaction to action.

The first aim of the artistic happening organised by me was an ar-
tistic intervention aiming at drawing attention to the fact that cultural 
and social changes take place in Katowice, but also I wanted to evoke 

Summary
English version

interest and reflection in passers-by, who have become a matrix in the 
artistic process. The body of a human being transformed in the pro-
cess of artistic Passage becomes a matrix through which passes the 
light and thus, becomes a print. The surroundings become a multilayer 
space which has time and movement. The recording of the happening 
in the form of a film allows to use moving matrix and it becomes kinetic 
in character. Here we see chronological sequence - real time, carbon 
time, the time of entrepreneurs who founded contemporary Silesia. 
Although it all belongs to the past it also has to do with modern reality. 

On the one hand, there appears the leaf of a fern symbolizing the 
search for a new symbol for the region - what the nature has given  
to the area. On the other hand, we have civilisation of coal and coal 
mines. This is an example of recoding of what we call Silesian. 

The second aim of the happening was preparation of materials from  
the last sequence to - exposition of a place of artist in the artistic pro-
cess  through a series of photo-graphics and a video film. Various me-
dia were used to show ambiguity of the existing  reality and the one  
formed by the artist, which in turn becomes a new reality and as a 
result closing the composition. As the artist I am the creator in this 
process, I narrate,  record the reality in the form of a video film and a 
series of photo-graphics.

The final exposition is an installation  created from the film, photo-
graphics and sound surrounding the place and having influence on our 
perception of created and existing reality. 

Chosen freeze frames are transformed into photo-graphic pictures / 
prints of reality forming narration ,which ends up in a loop of time and 
space, showing my position in the whole process of creation and  rec-
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reation of space in form of twenty one photo-graphics( two plus one 
is three ,  three is a symbol of divinity, harmony and development).By 
creating them I am a part of action and  I create my own image. This is 
an activity which changes space and has three characteristic features: 
space image created by me, one crated in front of the camera and still 
another created in front of  video camera. In fact, it is a picture within a 
picture, having symbolic meaning which is finally creating  new images 
and perspectives and building its own narration.

The first and the last freeze frame is a motion film , a method, which 
easily enables to modify the picture by film editing and as a result 
bringing new meaning and sense.

Video is an autonomous, but integral  part of the composition  creat-
ing visual structure of a rite of  Passage. The final part of the sequence 
is the face of the contemporary inhabitant of Katowice city shown  to 
strengthen the identification process, the effect of co-existence with 
other components of Silesian reality and changes taking place in the 
area of municipal space.

By contrast, the sound in the exposition space is synchronized with 
motion picture and fills in the whole space.  It is a key factor linking all 
used means of expression and thus gives us the final communication  
the sound -starting with silence and going to noises and sounds of 
the city, which complement the picture. I have recorded the sounds 
of  the city to create a specific Soundscape of Katowice, with no hu-
man speech in it. The role of the sound is extremely important to me, 
especially in the communal meaning. In fact , the sound in the video 
installation emphasizes the visual -  it duplicates it. It creates the bond 
between what you hear and see, it causes correlation between audible 

and visible within the frames of occulocentric model of relation be-
tween the world and human being.

The aim of my thesis has been reached and as a finished form it 
gives perspective and inspiration for future. For me, a piece of art is 
not only a graphic form, but the whole process since it  is what brings 
about a new meaning to the endeavour. Images in a graphic way be-
come alive and human beings change into matrix carrying informa-
tion of created piece of art. Thanks to this artistic intervention a new 
space has been reactivated. Exposition using intermedia and passers 
by created  a new changeable matrix , which interacting influences real 
changes of the elements of installation itself. The happening was indis-
pensable to create a loop relation between the vision, pattern and  nar-
ration. I have achieved the following as the author- a person behind the 
camera, the creator of the idea and as an accidental observer as weel.
This is the Passage  in the symbolical meaning of transgression. To sum 
up, the tunnel joins two spaces, two worlds  which are connected by 
people, architecture, everyday life and they exist thanks to multiplica-
tion of forms. Man as matrix undoubtedly influences the final result and 
appears in every stage and level of created interpretation of reality.�


