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Prof. Sławomir Ratajski                                 Warszawa, 8 czerwca 2018 

Wydział Sztuki Mediów 

ASP w Warszawie                                    

 

 

                                      Recenzja pracy doktorskiej  pani mgr Zuzanny Ziółkowskiej - 

Hertzberg w zakresie sztuk plastycznych w dyscyplinie  sztuki piękne, wszczętym przez 

Radę Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

 

Praca doktorska pani Zuzanny Ziółkowskiej - Hertzberg opiera się na udokumentowanych 

działaniach artystycznych stanowiących zobrazowanie szeregu poszukiwań własnej 

tożsamości w wymiarach ludzkim, artystycznym, społecznym. Artystka  podejmuje tu proces 

diagnozowania obszarów pamięci i niepamięci zarówno osobistej jak i ściśle z niej 

wynikających fragmentów pamięci zbiorowej. Prace składające się na doktorat obejmują 

różnorodne działania i środki artystyczne, jak malarstwo czy akcje performatywne, 

wyznaczając między odmiennymi środkami wyrazu przestrzeń intermedialną, nasycaną 

znaczeniem poprzez dialog i zgodę na wzajemne uzupełnienia. Zasadnicze wątki tematyczne 

podejmowane przez mgr Zuzannę Hertzberg dotyczą odnajdywania własnej tożsamości, 

związanych z odmiennością różnych form wykluczenia, a także inżynierii społecznej od 

eugeniki po sterowanie historią poprzez wymazywanie z niej niewygodnych dla aktualnie 

obowiązującej wykładni, treści.  

   Zuzanna Hertzberg jest malarką, autorką instalacji działań performatywnych, aktywistką. 

Ukończyła Wydział Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (dyplom 

licencjacki 2007), UKSW w Warszawie (dyplom magisterski z dziennikarstwa 2007). W 2011 

ukończyła z wyróżnieniem Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

w Pracowni Przestrzeni Malarskiej prof. Leona Tarasewicza. W latach 2011-2015 była 

doktorantką ASP w Warszawie, także w Pracowni przestrzeni Malarskiej prof. Leona 

Tarasewicza. 

Jest aktywną uczestniczką międzynarodowych wydarzeń artystycznych takich jak: Retreat for 

Jewish Artists, Asylum Arts i Muzeum Historii 

Żydów Polskich POLIN w Warszawie, 2017, reprezentantka Polski na 4 

Biennale UNESCO - ART CAMP 2014 Kolory Planety w Andorze, 

warsztaty Innovating Science Communication at Medical 

Museums 2014 w Lejdzie – Holandia – z projektem artystycznym Eugenika i 
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Eutanazja. 

Była stypendystką  Projektu „ Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna” z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki i stypendystką Funduszu Popierania Twórczości Przy 

Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS. 

Brała udział w wystawach indywidualnych, z których należy wymienić:   

2017 Ochotniczki Wolności, artywistyczny performance w ramach VI 

 Festiwalu Oporu, Syrena, Warszawa; 

 Kobiety o kobietach, wizualny performance herstoryczny w ramach 

 Festivaltu, Kraków; 

2016 Zmienna niewiadoma, Galeria Le Guern, Warszawa, Polska; 

 Ochotniczki wolności, projekt artystyczny Zuza Ziółkowska/Hercberg; 

 performance mówiony Zuza Ziółkowska/Hercberg z Bożeną Keff (8 

 Międzynarodowa Konferencja Creating Alternatives for Jewish Women 

 in Europe), Synagoga Pod Białym Bocianem, Wrocław, Polska; 

 DĄBROWSZCZACY– WYKLĘCI WŚRÓD WYKLĘTYCH, akcja 

 artystyczna, Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie, Polska; 

 Próżna 14, Warszawa, Polska ( w ramach 11. Festiwalu Kultury, שטילקייט 2014

 Żydowskiej Warszawa Singera) 

 Strażnicy Szabatu, Schomre Schabos, Stražci Šábesu, Dawna synagoga, 

 Cieszyn, Czechy; 

 Wątpia, Galeria Monopol, Warszawa, Polska 

2013 Wszędzie jest wszędzie, Młode Forum Sztuki Galerii Białej, Lublin. 

    Postawę artystyczną ujawnioną w jej działaniach wyróżnia swoiste podporządkowanie 

przestrzeni egzystencjalnej działalności twórczej. Mieści się w tym i malarstwo, pokazywane 

na wielu cieszących się uznaniem wystawach i aktywizm społeczny oraz poszukiwanie 

odpowiedzi na pytanie o własne, rodzinne korzenie, o własną, wykluczoną a następnie 

unicestwioną żydowską rodzinę. Wszystkie te obszary współgrają ze sobą i dopełniają 

treściowo – podporządkowane wspólnemu celowi, jakim jest dążenie do istotnych dla autorki 
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wartości ludzkich i społecznych, takich jak wolność, wspólnotowość, szacunek dla drugiego 

człowieka i jego odmienności. Wyłanianie z przestrzeni niewiedzy i rekonstrukcja własnej 

tożsamości budowana jest przez Zuzannę Hertzberg nie w opozycji do innych, w szukaniu 

różnic, ale przeciwnie, w akceptacji odmienności, we wspólnocie współtworzonej przez 

różnorodność. Imperatyw rozpoznawania własnej tożsamości, po to, by szanować cudzą, 

traktuje jako warunek wstępny do porozumienia i funkcjonowania demokratycznego państwa. 

Jak pisze Jürgen Habermas: „ Państwo demokratyczne trwa dzięki nie dającej się narzucić 

prawnie solidarności obywateli, którzy żywią do siebie wzajemny szacunek jako wolni i 

równi członkowie politycznej wspólnoty. Wymaga to „nastawienia poznawczego”, którego 

„trzeba się wyuczyć”1. Działania sfery publicznej spełniają również taką, edukacyjną rolę, 

niosąc nadzieję refleksji, jak w przypadku performansu przywołujacego historię 

Dąbrowszczaków. Dzięki wyjściu poza przestrzeń pracowni, poprzez wybór form aktywizmu 

artystycznego Zuzanna Hertzberg łączy intymność aktu twórczego ze współpracą z innymi, 

których angażuje w swoje projekty.  

„(...) w swojej politycznej strukturze społeczeństwo jest zorganizowane w taki sposób, by 

niektórzy mogli się bronić przed innymi, albo bronić swego panowania przed rewoltą innych, 

albo też po prostu bronić swego zwycięstwa i utrwalać je przez podporządkowywanie sobie 

innych?”2 To pytanie stawiane przez Michela Foucault odnieść można do różnych form 

opresji, na różnych poziomach stosowanych za pośrednictwem władzy, szczególnie mocno 

brzmi ono w przypadku praktyk eugenicznych, gdzie prawo do życia grupy obywateli 

„chronione” jest poprzez eliminację prawa do życia innych obywateli tego samego państwa. 

Takie, fundamentalne pytanie skłoniło również Zuzannę Hertzberg do podjęcia, za 

pośrednictwem cyklu obiektów oraz prac malarskich tematu eugeniki. 

 Ową poszerzoną przestrzeń malarską buduje w  różnych formach działalności, a istotę 

stanowi ich wspólna inspiracja. Zasadniczy temat  pracy doktorskiej stanowi łączenie form, 

ich wyjaśnienie, uzasadnienie i objęcie wspólną refleksją. Spójne ze sobą obszary jej 

twórczości ukazują kondycję artystki jako osoby. Ważny dla siebie, swojej tożsamości, a 

dzięki temu dla wszystkich - aktywny głos opiera na konkretnych, inspirowanych rodzinną 

historią zjawiskach społecznych. Tak działo się np. w przypadku akcji „Dąbrowszczacy – 

wyklęci wśród wyklętych”, przeprowadzonej przy Grobie Nieznanego Żołnierza w 

Warszawie, gdzie artystka pojawiła się z wieńcem i sztandarami uszytymi przez siebie wg 

wzorów sztandarów XIII Brygady Międzynarodowej z Polski, „Dąbrowszczaków”, walczącej 

w 1936 roku w Hiszpanii, gdzie w Kampanii Naftalego Botwina walczył jej dziadek. 

Sprzeciwia się w ten sposób wykluczeniu historii Dąbrowszczaków z polskiej pamięci, a tym 

samym usuwaniu z niej historii swojego dziadka i dalej rozumując historii własnej rodziny i 

własnej. O historię zawsze, kiedyś się ktoś upomni… - przestrzega artystka. Bowiem zgodnie 

z tym co mówił Foucault: „Każdy system edukacji jest politycznym sposobem utrzymywania 

lub modyfikacji przyswajania dyskursów wraz z wiedzą i władzą, które te ze sobą niosą.”3  

                                                           
1 Jurgen Habermas, Między naturalizmem a religią, Warszawa 2012, s. 9 
2 Michel Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa, KR Warszawa 1998, 1998 a:31 
3 Michel Foucault, Porządek dyskursu, słowo obraz terytoria 2002 



4 
 

Zuzanna Hertzberg nie pozostaje jedynie komentatorką czy obserwatorką świata zdarzeń, z 

dystansu realizującą prace w pracowni czy przestrzeni publicznej. Włącza w nie własną 

osobę, zarówno w swej fizyczności jak i osobę określoną wyraźną tożsamością, odkrytą, 

wciąż odkrywaną i kultywowaną, stanowiącą silną inspirację twórczą.  Wartość jej pracy 

doktorskiej  leży także w dojrzałości wyboru obszarów i sposobów działalności naznaczonych 

świadomością społeczną i kulturową. Praca jest konsekwencją dotychczasowego dorobku 

twórczego artystki, który porządkuje intelektualnie i nadaje mu nowy wymiar. 

Biorąc powyższe pod uwagę oceniam całość pracy doktorskiej bardzo dobrze. Jednoznacznie 

opowiadam się za nadaniem stopnia doktora magister Zuzannie Ziółkowskiej - Hertzberg w 

dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne. 

 

                                                                    Prof. Sławomir Ratajski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


