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Ratajskiego.  

b) Stopień doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne nadany uchwałą Rady 

Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 23 października 2013 

roku. 

Tytuł rozprawy doktorskiej Optymalizacja.  

Promotor: profesor Mieczysław Wasilewski.  

Recenzenci: prof. Maciej Buszewicz, dr hab. Grzegorz Hańderek. 
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stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz.U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz.U. z 2016 r. poz. 1311):  

a) Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: 
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Projekt Lokomotywa/IDEOLO to książka artystyczna, której towarzyszyła animacja 

poklatkowa. Film wraz z materiałem graficznym z książki prezentowane były na 

wystawach w wielu miejscach w Polsce i na świecie. Towarzyszył im cykl warsztatów 

prowadzonych na ramach różnych wydarzeń. 

b) Autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa:  

Koncepcja i opracowanie graficzne: Małgorzata Gurowska.  

Wybór i opracowanie tekstów: Joanna Ruszczyk.  

Teksty: Julian Tuwim, Joanna Ruszczyk. 

Lokomotywa/IDEOLO; wyd. I, Fundacja Sztuczna + Wydawnictwo Wytwórnia, Warszawa 

2013/2014.  

Locomotive/IDEOLO; wyd. II poszerzone, Wydawnictwo Centrala, Londyn 2015. 

c) Omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania: 

Projekt Lokomotywa/IDEOLO to książka artystyczna, której towarzyszyła animacja 

poklatkowa. Film wraz z materiałem graficznym z książki prezentowane były na 

wystawach w wielu miejscach w Polsce i na świecie. Towarzyszył im cykl warsztatów 

prowadzonych w ramach różnych wydarzeń. Książka została wydana przez Fundację 

Sztuczną (2013/2014) w polskiej wersji językowej we współpracy z wydawnictwem 

Wytwórnia, a następnie w wersji angielsko-polskiej przez wydawnictwo Centrala (2015). 

Oba wydania zostały zrealizowane przy wsparciu Instytutu Książki, drugie zostało 

dofinansowane także przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Książka 

zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia, m.in: Grand Prix w konkursie Nami Island 

International Picture Book Illustration Concours w Seulu, Gold Medal na European Design 

Awards, Must Have na Łódź Design, wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa 

Wydawców Książek na Najpiękniejszą Książkę Roku, wyróżnienie w konkursie Książka 

Roku 2014 organizowanym przez Polską Sekcję IBBY. Lokomotywa/IDEOLO została 

także wybrana przez Międzynarodową Bibliotekę Książek dla Dzieci i Młodzieży  

w Monachium jako Biały Kruk – jest wśród 200 najlepszych tytułów 2015 roku z 55 

krajów.  

Książka została wielokrotnie opisana i zebrała liczne recenzje. Rocznik „Print Control” 

umieścił ją na liście najciekawszych polskich projektów lat 2013–2014. Portal Instytutu 

Adama Mickiewicza, Culture.pl, w artykule Agnieszki Sural zaliczył publikację do 12 

najciekawszych projektów 2014 roku. W 2016 roku American Literary Translators 
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Association (ALTA) wyróżniło Lokomotywę/ IDEOLO jako jeden z 10 picturebooków  

w Europie Zachodniej, które trzeba przeczytać („You Need to Read NOW!”). Książka 

została także dostrzeżona i opisana w publikacji Polska szkoła książki obrazkowej. Autorki, 

Małgorzata Cackowska i Anita Wincencjusz-Patyna, piszą: „(...) w naszym stuleciu 

pojawiła się lokomotywa ze sklonowanymi pasażerami, o rodowodzie ikonograficznym  

z digitalnego świata, a to za sprawą Małgorzaty Gurowskiej (...) Zupełnie nową jakość  

w dziejach Lokomotywy niosą silnie zrytmizowane, oparte na multiplikacji kompozycje  

i krytyczna, mocno zaangażowana społecznie treść, którą bezpardonowo wzmacnia 

pozbawiony ekspresji obraz (...)”1. 

Książce i animacji towarzyszyły liczne wystawy, warsztaty i dyskusje w Polsce i za 

granicą. 

                                                 
1 M. Cackowska, A. Wincencjusz-Patyna, Polska Szkoła Książki Obrazkowej, wyd. Nadbałtyckie Centrum 

Kultury w Gdańsku, Gdańsk 2017. 
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1. Omówienie wskazanego osiągnięcia artystycznego 
 

1.1. Wprowadzenie 

Zajmuję się grafiką, wideo, instalacją, rzeźbą, rysunkiem oraz książką artystyczną. W latach 

2003–2005 prowadziłam w Warszawie niezależną galerię sztuki Z o.o, później Galerię Ltd.,  

a następnie galerię Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej. Od 2010 roku współtworzę 

Fundację Sztuczną. Współpracowałam jako grafik m.in. z Zachętą – Narodową Galerią 

Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Królikarnią – oddziałem Muzeum 

Narodowego w Warszawie, Galerią Miejską w Białymstoku, Centrum Rzeźby Polskiej  

w Orońsku, Instytutem Książki, Instytutem Adama Mickiewicza, Fundacją „Viva!”, Fundacją 

„Bęc Zmiana”, Teatrem Powszechnym, Galerią „Studio”, Galerią „Tak”, STGU – 

Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej, Empikiem, klubem Saturator, klubokawiarnią 

Chłodna 25, anarchistyczną klubokawiarnią Zemsta w Poznaniu, Muzeum Literatury, Domem 

Kultury „TuPraga”, Fundacją Krytyki Dizajnu.  

Tworzyłam ilustracje prasowe m.in. dla: tygodnika „Przekrój”, tygodnika „Wysokie Obcasy”, 

magazynu „2+3D”, „Kikimora”, „Notes na 6 Tygodni”. Współpracuję jako ilustrator  

z następującymi wydawnictwami: Wytwórnia, Centrala, Widnokrąg, Éditions Memo, Dwie 

Siostry, oraz jako projektant grafik z: Tactical Technology Collective, Wilk – Otwarty Klaster 

Designu, Panią Jurek, Gang Dizajn.  

Jeszcze na studiach, na Wydziale Grafiki, w pracowni prof. Janusza Stannego zajęłam się 

tworzeniem książek i ta dziedzina działalności twórczej jest dla mnie obecnie najważniejsza. 

W 2001 roku obroniłam pracę magisterską z grafiki warsztatowej, stworzoną pod kierunkiem 

prof. Rafała Strenta, wraz z aneksem rysunku opracowanym pod kierunkiem prof. Sławomira 

Ratajskiego oraz aneksem z książki pod kierunkiem prof. Janusza Stannego. W ramach tego 

aneksu zredagowałam i opracowałam graficznie w różnych technikach warsztatowych oraz 

zaprojektowałam typograficznie książkę Alfabet zwierząt niesłusznie lekceważonych Edwarda 

Goreya w przekładzie Stanisława Barańczaka.  
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1.2. Strategia artystyczna i idea  

W swojej twórczości zwracam uwagę na problemy współczesności, obnażam ukryte prawa 

rządzące zglobalizowanym światem, podejmuję tematykę, w którą od lat sama jestem 

zaangażowana: świadomości ekologicznej, krytyki konsumpcjonizmu, a przede wszystkim 

obrony praw zwierząt. Kwestie te od lat konsekwentnie pogłębiam w swojej twórczości, 

wpisując się w nurt designu zaangażowanego społecznie. Bliska jest mi myśl i postawa 

projektanta, krytyka designu Victora Papanka, który w swojej książce Dizajn dla realnego 

świata nawoływał projektantów do wzięcia odpowiedzialności nie tylko za wizualny, ale 

również ekologiczny i społeczny aspekt tworzonych projektów. Postrzegam swoje projekty 

graficzne i książki, w tym Lokomotywę/IDEOLO, jako realizacje łączące design z misją 

edukacyjną i wizją społeczną. Jak pisał Papanek: „W epoce produkcji masowej, kiedy 

wszystko musi być zaplanowane i zaprojektowane, wzornictwo stało się najpotężniejszym 

instrumentem służącym człowiekowi do kształtowania narzędzi i środowiska (a co za tym 

idzie – także społeczeństwa i siebie samego). Nakłada to na projektanta wielką 

odpowiedzialność społeczną i moralną. Wymaga też lepszego rozumienia ludzi i zapewnienia 

społeczeństwu większego wglądu w proces projektowania”2. 

Moje grafiki to znaki syntetyczne, sprowadzone do najprostszej formy, „czyste” zarówno 

kompozycyjnie, jak i kolorystycznie. Mając świadomość komunikacyjnej funkcji znaku 

graficznego, stosuję proste zestawienia kształtów i kontrastowych barw tak, że prace 

przypominają znaki ostrzegawcze lub ikony informacyjne. Są czytelne, przyciągają wzrok 

widza, angażują jego uwagę. Minimalizm uruchamia myślenie, pobudza intelektualnie. 

Celowo nie operuję obrazami i symbolami bezpośrednio związanymi z agresją, śmiercią, 

bólem, krzywdą, których w dzisiejszej kulturze mamy aż nadto i które wypieramy  

z powszechnej świadomości, a sięgam po symbol, metaforę zawartą w uproszczonym znaku 

graficznym. Tym samym prowokuję do dyskusji o roli projektowania graficznego, designu, 

których potencjał w generowaniu zmian społeczno-politycznych wciąż nie jest w pełni 

wykorzystany. Wykorzystuję estetykę i jej możliwości oddziaływania do podejmowania 

ważnych problemów. 

Moja praca doktorska pt. Optymalizacja dotyczy eksploatacji zwierząt i została zainspirowana 

m.in. książką Milcząca arka Juliet Gellatley, w której autorka pisze: „Przeciętny człowiek nie 

                                                 
2 Wstęp do: V. Papanek, Dizajn dla realnego świata. Środowisko człowieka i zmiana społeczna, tłum.  

J. Holzman, wyd. Recto Verso, Łódź 2012. 
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zdaje sobie sprawy z ogromu cierpienia, jakie kryje się za przemysłem mięsnym. (...) 

Większość ludzi nie ma podstawowej wiedzy na temat tego, skąd bierze się ich pożywienie  

i w jakich okolicznościach jest »produkowane«3. Tytułowy termin – optymalizacja – wzięty  

z obszaru ekonomii oznaczający minimalizację kosztów i maksymalizację zysków został 

użyty do opisu stosunku człowieka do zwierząt. Praca składa się z grafik wydrukowanych na 

specjalnie wybranym materiale – skórze mielonej, miksie wszelkiego rodzaju odpadów 

zwierzęcych – oraz animacji poklatkowej, czyli następujących po sobie grafik. Po obronie 

praca została pokazana m.in. na zbiorowej międzynarodowej wystawie „Ecce Animalia”  

w Centrum Rzeźby w Orońsku, której kuratorką była Dorota Łagodzka. To zmieniające się co 

sekundę znaki graficzne – przedstawienia zwierząt, kolejne etapy optymalizowania ich, czyli 

składania, upychania na jednym metrze kwadratowym, co nawiązuje do koszmarnych 

warunków transportu zwierząt, ale także do przetrzymywania ich w małych klatkach, 

boksach, kojcach w masowych fabrykach mięsa, mleka czy hodowlach futerkowych. Ma to 

charakter symboliczny, bo w każdej sekundzie zabija się na potrzeby konsumenckie około 

1775 zwierząt na świecie, co podkreśla głośne tykanie zegara co jedną sekundę towarzyszące 

projekcji. „Kontury zwierząt składają się niczym wycinanka z papieru, nie stawiają żadnego 

oporu, można je dopasować do dowolnej formy czy wielkości. Powstały po złożeniu kształt 

przywodzi na myśl wielkość puszki, w której umieszczony został otrzymany produkt. 

Skompresowane zwierzęta wydają się realizować idee funkcjonalności czy optymalizacji, 

zgodnie z którymi, w przypadku zwierząt hodowlanych, zmniejsza się ich przestrzeń życiową 

i ogranicza dostęp do wody. W wyniku tego cierpią one na schorzenia psychosomatyczne  

i nerwice. A te wycinanki o kształcie zwierząt przecież tak ładnie i łatwo się składają! Tak 

jakby były z papieru i nie miały żadnych potrzeb” – pisała o Optymalizacji Maria Franecka na 

portalu Magazyn O.pl4. Wystawa została opisana także w „Kwartalniku Rzeźby Orońsko”5. 

Tematykę stosunku człowieka do zwierząt podjęłam również w kolejnym projekcie – 

Lokomotywa/ IDEOLO – którego trzonem jest książka wraz z animacją, a jej dopełnieniem 

wystawy, warsztaty i dyskusje. Projekt ma formę otwartą, jest cały czas kontynuowany.  

 

                                                 
3 J. Gettatley, Milcząca arka, wyd. Hidari, 2010, s. 10. 
4 M. Franecka, Ecce Animalia – zwierzę też człowiek?, http://magazyn.o.pl/2014/maria-franecka-ecce-animalia-

zwierze-tez-czlowiek [dostęp: 28.01.2018]. 
5 A. Goljat, Ecce Animalia, Optymalizacja, ZWIERZĘCA PERSPEKTYWA, „Kwartalnik Rzeźby Orońsko”  

1–2/2014. 
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1.3. Opis książki – idea, forma, treść 

Lokomotywa/IDEOLO jest książką – picturebookiem – oraz obiektem – białym kwadratem. 

Zaprojektowałam ją jako biały kwadrat, nawiązując do przełomowych dzieł Kazimierza 

Malewicza, m.in. Czarnego kwadratu na białym tle i najbardziej radykalnego, 

rozszerzającego granice abstrakcji Białego kwadratu na białym tle, który zamknął  

u Malewicza okres malowania obrazów z jedną figurą geometryczną jako głównym tematem. 

Teorię suprematyzmu artysta łączył z rewolucją w Rosji. Moja książka odnosi się do 

najważniejszych problemów współczesności powiązanych ze światową ekonomią i coraz 

bardziej dysfunkcyjnym kapitalizmem, który odpowiada za nadprodukcję i rozpędzony 

konsumpcjonizm. Skutkiem są tego nierówności społeczne, konflikty polityczne, degradacja 

środowiska naturalnego czy masowa eksploatacja zwierząt, a wszystko to jest ze sobą 

połączone. Idąc więc za Malewiczem, który sam o swoim dziele mówił: „Noście czarny 

kwadrat – znak światowej ekonomii”6, zaprojektowałam książkę jako kwadrat.  

Lokomotywa/IDEOLO powstała, by edukować, uświadamiać i uczyć samodzielnego myślenia 

zarówno dzieci, jak i dorosłych, stawiając na międzypokoleniową współpracę. Uznany 

reportażysta, autor książki Głód, Martin Caparros, w jednym z wywiadów powiedział: „Tego 

właśnie pragnąłem: żeby czytelnicy byli sfrustrowani i zaczęli się zastanawiać. To stan 

wkurzenia sprawia, że zbliżamy się do znalezienia rozwiązań”7 i te słowa są mi bliskie, bo 

tworząc książki, chcę poruszać odbiorców i prowokować do myślenia. Lokomotywa/IDEOLO 

stoi w kontrze do książek infantylizujących świat, które zachwycają formą, ale nie przekazują 

wiedzy o rzeczywistości i nie wskazują na problemy.  

Biała okładka książki, bez typografii, nielaminowana i niezabezpieczona zakłada, że będą na 

niej widoczne ślady użytkowania, że okładka zapisze historię książki, ale także rodziny, bo 

Lokomotywa jest książką międzypokoleniową, nastawioną na dialog dziecko – dorośli.  

Z założenia ma być odkrywana stopniowo przez dziecko, dorastać razem z nim. Nie ma limitu 

wiekowego, nawet najmłodsi odbiorcy mogą skupić się na ilustracjach, bo są one czarno-białe 

(niemowlaki zwracają uwagę na czarno-białe plamy, a nie kolorowe ilustracje, bo te im się 

rozmazują i nie potrafią na nich skupić wzroku), a przede wszystkim są syntetycznymi 

znakami – wyrazistymi plamami, które pomagają w koncentracji. Czarno-białe obrazy są 

ważne nawet w rozwoju noworodków, bo kształtują inteligencję wizualną i przestrzenną oraz 

                                                 
6 A. Żebrowska, Samotny czarny kwadrat, [w]: „Gazeta Wyborcza” z dnia 4 lutego 2005. 
7 K. Bednarz, Książka niczego nie zmienia, wywiad z Martinem Caparrosem, https://non-fiction.pl/ksiazka-

niczego-nie-zmienia [dostęp: 21.02.2018]. 
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wspierają prawidłowy rozwój dziecka. W miarę dorastania dziecko odkrywa kolejne elementy 

i szczegóły grafik, a rodzic może, opowiadając historie, stopniowo tłumaczyć poszczególne 

symbole i ich znaczenia oraz wprowadzać w treść książki. Bardzo ważnym twórcą książek dla 

dzieci jest dla mnie Katsumi Komagata, który podkreśla znaczenie czerni i bieli oraz prostych 

znaków w projektowaniu dla dzieci: „Dziecko po urodzeniu obserwuje świat wokół siebie  

i chłonie doświadczenia. Gdy moja nowo narodzona córka zaczęła świadomie na mnie 

patrzeć, chciała mi coś przekazać. Wtedy narysowałem pierwsze ilustracje, by móc się z nią 

porozumieć. W tym okresie, jeszcze nie odróżniając kolorów, reagowała na mocny kontrast  

i proste kształty. (...) Różne kształty przekazują różne wyobrażenia. Obserwuj dziecko, jego 

reakcje. Taki kontakt sprawi Wam wielką radość. Oko dziecka jest dwa razy mniejsze od oka 

dorosłego człowieka, ale te małe oczy uważnie obserwują świat”. Komagata kładzie nacisk na 

budowanie emocjonalnej, twórczej relacji z dzieckiem poprzez książkę. Jego Pierwsza 

książka to pozycja dla dzieci w wieku 0–5 miesięcy8. Składa się z 12 trójdzielnych kart, na 

każdej z nich znajdują się czarne, geometryczne figury na białym tle. Przekładając  

i zamykając poszczególne części kart, dziecko odkrywa nowe kształty. W 1990 roku 

Komagata stworzył całą serię Little Eyes dla niemowlaków, która zyskała uznanie na całym 

świecie.  

Bliskie mi jest także myślenie znanego włoskiego projektanta i teoretyka Bruna Munariego: 

„Projektowanie książek dla dzieci to wielka odpowiedzialność, bo społeczeństwo, które 

wyłoni się w najbliższej przyszłości, będą tworzyć dorośli, którzy teraz są dziećmi. To, co 

dziś odciśnie swe piętno na ich umysłach, jutro przyczyni się do takiego, a nie innego ich 

charakteru. Dobra książka dla dzieci przygotowuje jednostkę do tego wszystkiego, co składa 

się na dobre zachowanie społeczne, które jednak nie polega na ślepym i absolutnym 

posłuszeństwie wobec ludzi lepiej postawionych i strachu przed nawet nieudolną władzą, ale 

raczej szacunku do samego siebie i do innych, na zbiorowej pracy służącej rozwiązywaniu 

wspólnych problemów, na rozwijaniu własnych myśli i podejmowaniu własnych decyzji, 

wreszcie na kształceniu estetycznym”9.  

Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o świetnych polskich ilustratorach na czele  

z Bohdanem Butenką, na którego książkach wychowywały się pokolenia. Jego idea, że 

książka jest całością i wszystkie elementy są w niej równoważne, jest ważna w kontekście 

Lokomotywy/IDEOLO, gdzie obraz i tekst, forma i idea są nierozerwalne, wzajemnie się 

                                                 
8 K. Komagata, Pierwsza książka. Little Eyes 1, wyd. Wytwórnia, Warszawa 2016. 
9 B. Munari, Dizajn i sztuka, tłum. M. Salwa, wyd. d2d, Kraków 2014, s. 95–96. 
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uzupełniają i uzasadniają. Ta koncepcja przyświecała też twórczości projektowej Franciszki 

Themerson, która wraz z mężem Stefanem w 1948 roku założyła w Londynie wydawnictwo 

Gaberbocchus Press. Stefan pisał humorystyczne książki, a Franciszka je ilustrowała, 

szukając ciekawych rozwiązań typograficznych i konstrukcyjnych, zaprojektowała np. 

pionowy układ kartek, który po otwarciu wyglądał jak mikroarchitektura, makieta. Franciszka 

Themerson jest autorką blisko 40 książek dla dzieci, które można określić awangardowymi. 

Eksperymentowała z typografią, zestawiała techniki, tworząc kolaże, tworzyła odważne 

karykaturalne ilustracje, a nade wszystko podchodziła do książki jako do całości łączącej 

obraz, tekst, bryłę, kolor.  

Lokomotywa/IDEOLO jest książką złożoną z prac graficznych i tekstu. Spełnia kryteria 

książki obrazkowej, o której pisze Małgorzata Cackowska: „Pośród badaczy książki 

obrazkowej, pomimo różnic w podejściu, istnieje zgoda w sprawie pojmowania formy książki 

obrazkowej jako tej, która jest złożona z dwu sposobów przedstawiania, dwu reprezentacji – 

obrazów i słów – stanowiących jeden kulturowy tekst. Niezgoda natomiast panuje  

w szczegółach pojmowania wagi tej podwójności, np. czy książka obrazkowa jest przede 

wszystkim książką, w której najważniejsza jest historia do opowiedzenia za pomocą słów  

i zilustrowana za pomocą obrazów, czy raczej jest rodzajem sztuki narracji wizualnej, którą 

dookreślają słowa? Czy może wreszcie równoważność obrazów i słów jest istotą tego 

gatunku? Pytania te rodzą się podczas analizy relacji obrazów i tekstów oraz pracy tych dwu 

modalności na rzecz jakości książki obrazkowej pojmowanej jako całość”10. Po jednej stronie 

kart Lokomotywy są grafiki, którym odpowiadają teksty umieszczone z tyłu każdej strony. 

Teksty książki są uzupełnieniem grafik, interpretują je, naprowadzają na temat, podsuwają 

możliwe interpretacje i odwrotnie: obrazy dopełniają teksty i otwierają je na głębsze 

interpretacje. Tę formułę książki doceniła dr Agata Szydłowska, adiunkt na Wydziale 

Wzornictwa warszawskiej ASP, w recenzji: „(...) wyraziste i niezwykle mocne środki 

graficzne współgrają z lapidarnymi tekstami, tworząc razem społeczny i polityczny przekaz  

o ogromnej sile oddziaływania. Książka łączy w sobie przemyślaną i dopracowaną formę 

graficzną z zaangażowaną społecznie warstwą treściową w ten sposób, że różnica pomiędzy 

ilustracją i komentarzem słownym się zaciera, jedno traci sens bez drugiego. Ilustracja staje 

się wypowiedzią polityczną, a dzięki precyzji doboru środków graficznych i elementów 

wizualnych staje się równoprawnym z tekstem elementem dyskursu”. 

                                                 
10 M. Cackowska, Czym jest książka obrazkowa? O pojmowaniu książki obrazkowej dla dzieci w Polsce, RYMS 

– portal o książkach dla dzieci i młodzieży, http://ryms.pl/artykul_szczegoly/12/czym-jest-ksiazka-

obrazkowa-o-pojmowaniu-ksiazki-obrazkowej-dla-dzieci-w-polsce-czesc-i-ii-i-iii.html [dostęp: 28.09.2017]. 
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Znaki-symbole w mojej pracy traktuję jak alfabet. Każdy z nich jest literą i w zależności od 

zestawienia z innym i kontekstu może znaczyć coś innego, być innym komunikatem. To 

swoisty język wizualny oparty na symbolu, metaforze, którym opisuję rzeczywistość. Swoje 

znaki tworzę komputerową techniką grafiki wektorowej, za pomocą krzywych Beziera. Obraz 

w tej technice opisany jest za pomocą prostych figur geometrycznych, takich jak: odcinki, 

krzywe, okręgi, wielokąty umiejscowione w matematycznie zdefiniowanym układzie 

współrzędnych. Te figury poddaję różnym przekształceniom, są to m.in. obrót, przesunięcie, 

odbicie lustrzane, rozciąganie, pochylanie czy zmiana kolejności obiektów. Inspiruję się 

międzynarodowym kodem graficznym, który jest czytelny i zrozumiały dla wszystkich na 

całym świecie. Isotype (International System of Typographic Picture Education) stworzył w 

połowie lat 30., wraz z całym zespołem ekspertów, austriacki socjolog Otto Neurath. 

Podstawą tego języka wizualnego są proste znaki, które łączone i zestawiane tworzą kolejne, 

złożone znaki, a ilość nie jest ilustrowana wielkością, ale zwielokrotnieniem. Opierając się  

w swoich pracach na międzynarodowym kodzie graficznym łączę symboliczny język  

i bezpośrednie, empiryczne doświadczenie. Często odwracam znaczenie znanych znaków, 

osadzam je w zaskakującym kontekście, by nadać im inny sens. Podważam skostniałe 

znaczenia znaków, odnosząc je do innych obszarów rzeczywistości, a tym samym wyrywam 

widza z komfortu, zmuszam do myślenia, kojarzenia, łączenia faktów, pobudzam wyobraźnię. 

Rozpoznawalny znak zaskakuje, coś „jest z nim nie tak”. Widz zaczyna analizować obraz, 

informację, którą znak przekazuje, szuka powodu swojego niepokoju i zaczyna myśleć.  

Tworzone przeze mnie znaki są proste, minimalistyczne, np. symbole zwierząt pozbawiam 

cech indywidualnych. Nie są ekspresjonistyczne, nie zawierają mimiki ani gestów. Działam 

skalą, ustawieniem znaku czy multiplikacją. Nie pozwalam sobie na przedstawianie zwierząt 

w sposób emocjonalny, nie ilustruję opisywanych w książce faktów (np. nie pokazuję ran, 

cierpienia, połamanych końskich nóg, mimo że o tym mówi raport). Nie epatuję 

okrucieństwem, bólem, nie szokuję formą, nie używam kolorów dla podkreślenia znaczeń czy 

emocji. Obrazy Lokomotywy/IDEOLO są zimne, zdystansowane. Wierzę, że właśnie taka 

estetyka najmocniej działa na czytelnika, bo powstaje napięcie pomiędzy czystym znakiem  

a rzeczywistością, do której on się odnosi. Rzeczywistością, która budzi silne emocje, jest 

trudna, smutna, często kontrowersyjna.  

Lokomotywa/IDEOLO opiera się na tytułowym wierszu Juliana Tuwima i wyborze innych 

tekstów z jego twórczości, ale nie tych znanych jako dziecięce. Oprócz tytułowej 

Lokomotywy, która jest kręgosłupem konstrukcyjnym książki, są w niej utwory dla dorosłych, 
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które zostały zestawione z notami opracowanymi przez dziennikarkę Joannę Ruszczyk, 

zaproszoną przeze mnie do projektu. Książka, wykorzystując wiele mniej znanych, 

społecznych i politycznych wierszy, poematów, wystąpień, listów prywatnych i innych 

tekstów, m.in. Bal w operze, Do generałów, Mieszczanie, Pomnik i mogiła, Do Żydów 

polskich..., nawiązuje także do biografii pisarza. Życie i twórczość Tuwima, skupione wokół 

takich tematów jak patriotyzm, różne rodzaje tolerancji, ideologie, doświadczenie emigracji, 

trauma wojny, okazały się dzisiaj bardzo aktualne i pomocne w zrozumieniu procesów 

społeczno-politycznych. Teksty Tuwima zostały zderzone w książce z informacjami  

o kondycji współczesnego świata opartymi na danych różnych instytucji, aktach prawnych, 

statystykach. Te najistotniejsze dla mnie problemy zawarłam w kilkudziesięciu grafikach  

i zaprojektowałam symboliczny pociąg. Książkę otwiera grafika przedstawiająca 

lokomotywę, a kolejne rozkładówki to wagony. Wiersz Lokomotywa Tuwima powstał tuż 

przed II wojną światową i na designie lokomotywy i wagonów z tamtego czasu wzorowałam 

swoje grafiki. Forma wagonu jest ramą książki. W poszczególnych wagonach przewożone są 

różne materiały, przedmioty, rośliny, zwierzęta, grupy ludzi, a każdy wagon to odniesienie do 

konkretnej kwestii społecznej, politycznej, historycznej, etycznej. Książka porusza – obok 

tych wymienionych powyżej – takie tematy, jak: antysemityzm, uchodźctwo, katastrofy 

ekologiczne, degradacja środowiska oraz stosunek człowieka do zwierząt.  

Pierwszych 10 wagonów to dosłowne odtworzenie wiersza Tuwima. I tak w wagonie 

pierwszym są krowy, w drugim konie, w trzecim grubasy i kiełbasy itd. Pierwszą wersję 

graficzną ilustrującą treść tego kultowego wiersza opracował duet projektantów Jan Lewitt  

i Jerzy Him jeszcze przed wojną (Wydawnictwo J. Przeworskiego, 1938), przedstawiając 

kolejne wagony. Lewitt i Him świetnie uchwycili dynamikę wiersza. Lokomotywa doczekała 

się kolejnych wersji ilustracyjnych, opracował ją m.in. Jan Lenica, który wykorzystał nie 

tylko motyw pociągu, lecz także torów, semaforów, trakcji, by poprzez ich powtarzalność, 

wielość oddać rytm tekstu. Ja także podkreśliłam rytmikę utworu, multiplikując motyw 

wagonu i projektując książkę w formie harmonijki. Ale ideą Lokomotywy/IDEOLO było nie 

tyle zobrazowanie wiersza, co jego kontynuacja, rozwinięcie, zaktualizowanie. Kolejnych  

30 wagonów to już przedstawienie aktualnych kwestii, które mnie dotykają i angażują 

twórczo, bo jak sam Tuwim napisał, zachęcając do kontynuacji swojego wiersza: „(...) a tych 

wagonów jest ze czterdzieści / Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści”.  

O Lokomotywie/IDEOLO jako pociągu problemów współczesnego świata pisał Przemysław 

Pieniążek na portalu ArtPapier: „Lokomotywa opuszczająca stację Fundacji Sztucznej nie jest 
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już »fraszką, igraszką«, lecz utkanym z cytatów traktatem o ciemnych aspektach działalności 

człowieka uwikłanego w przeróżne ideologie (...) Czarno-biały pojazd ciągnący za sobą 

kilkadziesiąt wagonów sunących po pustym, białym tle urasta do rangi złowieszczego 

pociągu widma, którego poszczególne odcinki skrywają wstydliwe, problematyczne, 

zatrważające oraz karygodne przejawy działalności człowieka, nieograniczające się wyłącznie 

do radosnego konsumpcjonizmu (vide: wagon z »grubasami« czy skład szczelnie wypełniony 

alkoholem). Wizerunek słonia staje się przyczynkiem do krótkiego spojrzenia na problem 

brutalnej tresury zwierząt cyrkowych, podczas gdy sylwetka niedźwiedzia towarzyszy 

refleksji nad egzystencjalną kondycją rezydentów zoo”11. 

Największą uwagę poświęcam w książce stosunkowi człowieka do zwierząt i rozważaniom na 

temat postawy antropocentrycznej, którą od wielu lat analizuje Peter Singer, czołowy filozof 

działający w sprawie zwierząt, uważany za najbardziej radykalnego etyka współczesności. 

Jego książka Wyzwolenie zwierząt z 1975 roku (w Polsce wydana dopiero w roku 1995) stała 

się podwaliną dla ruchów w obronie zwierząt, którym dała intelektualne zaplecze. Singer 

uważa, że wywyższanie się ludzi ponad inne gatunki i eksploatowanie ich jest nie tylko 

nieetyczne, ale także nielogiczne, nieracjonalne, bo ludzie też są zwierzętami. Singer domaga 

się równości w relacji zwierzę – człowiek, dokonując podziału na zwierzęta ludzkie i nie-

ludzkie. W swoich publikacjach podkreśla, że zwierzęta są istotami zdolnymi do odczuwania, 

cierpienia, myślenia, działania intencjonalnego i posiadają, w zależności od gatunków, wiele 

innych cech, które powinny im dawać prawo do bycia osobą, a nie rzeczą. Lektura tekstów 

Singera budziła we mnie emocje i inspirowała twórczo, problem eksploatacji zwierząt 

poruszam w swoich pracach od lat. Na tę eksploatację składają się m.in.: masowa produkcja 

mięsa, hodowla zwierząt na futra, przemyt egzotycznych zwierząt, ogrody zoologiczne, 

doświadczenia laboratoryjne, myślistwo. Wszystkie te formy wykorzystywania łączą się  

z gospodarką, polityką, systemem kapitalistycznym nastawionym na zysk. Zwierzęta są 

traktowane jako towar. Chcę o tym informować, odkrywać fakty, uświadamiać 

społeczeństwo, bo wiedza jest pierwszym krokiem do zmiany. Na przykład informacjom  

o warunkach przetrzymywania świń, długości ich życia i ilości zabijanych zwierząt  

w masowych hodowlach towarzyszy znak przedstawiający to zwierzę, zmultiplikowany  

i odwrócony. Wagon wypełnia układ boksów, świnie stoją jedna na drugiej, ustawione  

w jednym kierunku, co nawiązuje do unieruchamiania zwierząt, przede wszystkim 

                                                 
11 P. Pieniążek, Lektura bynajmniej niepociągowa, 

http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=278&artykul=5120 [dostęp: 27.09.2017]. 
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karmiących w boksach matek. W bardzo prosty sposób, właśnie poprzez odwrócenie, 

multiplikację, nakładanie znaku pokazuję opresję zwierząt, złe warunki przetrzymywania, 

traktowania i koszmar życia, którego celem jest śmierć. Kwestię ogromnego wzrostu 

spożywanego dzisiaj na świecie mięsa rozwijam w wagonie pt. „grubasy i kiełbasy”, opisując 

problem otyłości w krajach rozwiniętych i marnotrawstwo żywności. Inny problem – 

tragiczne warunki podczas transportu koni, które zostały opisane w przytaczanym w książce 

raporcie NIK – pokazuję poprzez rozrzucenie w ramie wagonu i ustawienie pod różnymi 

kątami znaku przedstawiającego konia. Z kolei problem wykorzystywania miliardów zwierząt 

w wiwisekcjach obrazuję poprzez znak przedstawiający królika umieszczonego w systemie 

klatek.  

Nawiązując do międzynarodowego znaku „Not tested on animals”, który stosuje się dla 

oznaczenia produktów nietestowanych na zwierzętach i poprzez wielokrotne powtórzenie 

wskazuję na ogromną liczbę eksploatowanych w ten sposób zwierząt i drastyczne metody 

badań: „Rocznie zabija się w laboratoriach około 500 milionów zwierząt. Około 60% 

zwierząt używanych jest do testowania leków, pozostałe są wykorzystywane w badaniach 

medycznych, testach kosmetyków, badaniach wojskowych i w edukacji. Testy 

toksykologiczne to 75% wszystkich badań na zwierzętach. Zwierzęta są poddawane 

operacjom, elektrowstrząsom, napromieniowaniu, mają przecinane struny głosowe, są trute, 

podpalane, oślepiane, łamane, głodzone, zamrażane, mają wycinane części mózgu, są 

zarażane wirusami, które w normalnych warunkach nie atakują zwierząt. Armia używa 

zwierząt do wykazania, jak promieniowanie, rany postrzałowe i składniki wojny chemicznej 

działają na żywe organizmy. 70% eksperymentów jest przeprowadzanych bez znieczulenia, 

30% jedynie w znieczuleniu miejscowym”12. System klatek, w których umieszczam 

zwierzęta, można odnieść dosłownie do warunków przetrzymywania ich, ale jest to także 

metafora systemu w ogóle, który nakręca konsumpcjonizm i nadprodukcję oraz pozwala na 

nieetyczne traktowanie zwierząt nie jako podmiotu, jako stworzenia czującego,  

a przedmiotowo, jako towar, który ma przynosić zyski albo środek do wyprodukowania go. 

Problemy te rozpatruję w skali lokalnej – Polski, ale także globalnie. Eksploatacja zwierząt 

wiąże się także z degradacją środowiska naturalnego. W książce poruszam kilka kwestii 

ekologicznych, są to m.in. deforestacja czy skażenie powietrza. Obrazowi lasu tropikalnego 

towarzyszą informacje o tym, w jakim tempie znikają lasy na świecie: „Według raportu 

Millennium Ecosystem Assessment przez ostatnie trzy wieki zniknęło na świecie około 40% 

                                                 
12 Lokomotywa/IDEOLO, wyd. Centrala, Londyn 2015. 
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lasów. Z 25 krajów lasy zniknęły całkowicie. W 29 krajach zmniejszono ich powierzchnię  

o 90%. W latach 1990–2000 powierzchnia lasów tropikalnych malała rocznie o 12,3 miliona 

hektarów. W wyniku deforestacji do atmosfery przedostaje się od 0,8 do 2,2 mld ton węgla, 

czyli około 880 ton CO2. Najnowsze badania Uniwersytetu Oksfordzkiego wskazują, że 

emisja 1 biliona ton węgla do atmosfery podwyższy prawdopodobieństwo wzrostu globalnej 

temperatury o 2 stopnie Celsjusza. 

Światowe tempo wycinania lasów: 

1 hektar na sekundę, 

860 km2 dziennie, 

310 tysięcy km2 rocznie”13. 

Obok kwestii ekologicznych Lokomotywa/IDEOLO porusza tematy polityczno-społeczne, 

bazując na tekstach Tuwima i jego biografii. Tuwim urodził się w rodzinie żydowskiej, ale 

uczył się w polskich szkołach, język polski był jego językiem ojczystym, czuł się Polakiem. 

Był narażony na ataki zarówno ze strony ortodoksyjnych Żydów, których krytykował za 

izolowanie się i niechęć do asymilacji, jak i ze strony polskich narodowców. W 1939 roku 

musiał jako Żyd uciekać z Polski, żeby ratować życie. Ten dramat rozdarcia, imigracja, brak 

akceptacji, szukanie tożsamości odbiły się w jego twórczości: „(...) Nigdy nie czułem się 

swobodniejszy od jakiejkolwiek wspólnoty narodowej niż dziś, gdy stoję przed pomnikiem 

ofiar warszawskiego ghetta, czyli nad ogromnym grobem narodu, który mnie wydał. Nie 

przyszedłem tu jako Żyd ani jako Polak, ani jako Europejczyk. Zbyt łatwy i nikły byłby mój 

hołd, zbyt płytka moja żałoba. Odstąpiły ode mnie po drodze do tego miejsca narody i wiary, 

odpadły więzy plemienne. I choć najdalszy jestem od jakiegoś »kosmopolityzmu«, bo to 

martwa nazwa, przychodzę tu jako człowiek bez ojczyzny. Zjawiłem się odarty z wszelkiej 

chwały, jaką dać może jednostce przynależność plemienna, wychowanie, wiedza, talent, czy 

los”14. 

Tekstom pisarza towarzyszą w książce dokumenty, które odnoszą jego twórczość do 

współczesności, np. Brunatna Księga prowadzona przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” 

we współpracy z Collegium Civitas i Fundacją Stefana Batorego w ramach projektu 

„Przeciwdziałanie nietolerancji”, która zawiera dokumentację monitoringu przestępstw 

popełnionych przez neofaszystów i skrajną prawicę oraz incydentów na tle rasistowskim, 

                                                 
13 Raport Programu Środowiskowego ONZ (UNEP), [w]: Lokomotywa/IDEOLO, wyd. Centrala, Londyn 2015. 
14 J. Tuwim, Pomnik i mogiła, [w:] J. Tuwim, My, Żydzi polscy..., wyd. Ch. Shmeruk, Jerozolima 1984. 
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ksenofobicznym i aktów dyskryminacji na terenie Polski. Ten obszar problemów ilustruję 

m.in. grupą kibiców w kominiarkach i dresach, murem macew czy przetransformowanym 

godłem polskim odnoszącym się do trudnych stosunków polsko-niemieckich i polsko-

żydowskich. Tematykę wojenną przenoszę do czasów współczesnych, próbując uchwycić 

dzisiejsze strategie wojenne i pokazać, że wojny na świecie trwają cały czas, w wielu 

miejscach na świecie, tylko wyglądają inaczej niż wiek temu i często o nich nie wiemy. 

Długiej liście konfliktów zbrojnych XXI wieku zaczerpniętej z Wikipedii czy opisowi 

działania Joint Special Operations Command (JSOC), amerykańskiej struktury 

antyterrorystycznej przeprowadzającej akcje na całym świecie bez autoryzacji politycznej, 

towarzyszą grafiki przedstawiające rakiety drony, bomby czy żołnierzy weteranów, 

inwalidów. Grzegorz Jankowicz pisał: „Lokomotywa jako parodia, a zarazem przenikliwa 

krytyka ideologicznego dyskursu, który obejmuje swym zasięgiem każdy aspekt 

rzeczywistości, zastępując jej ambiwalentną strukturę obrazem uproszczonym, okaleczonym. 

To książka niezwykle aktualna, która pozwala dostrzec zagrożenie tam, gdzie się go nie 

spodziewamy”15. 

Lokomotywę/IDEOLO zaprojektowałam jako formę otwartą. Aktualizuję ją, dodając wagony, 

które dotyczą kolejnych problemów na świecie. W drugim, angielskim wydaniu książki 

znalazły się nowe wagony: sieć komputerów dotycząca inwigilacji na fali ujawnienia przez 

Edwarda Snowdena tajnych danych służb specjalnych Wielkiej Brytanii i USA 

zaświadczających o podsłuchiwaniu społeczeństwa i polityków na wielką skalę; drony, które 

odnoszą się do polityki antyterrorystycznej Stanów Zjednoczonych i jednostki specjalnej 

działającej poza prawem (JSOC), oraz wagon z walizkami kontestujący kryzys migracyjny, 

uchodźczy. Kolejne wydania książki będę także dopełniane. Obecnie pracuję nad 

rozszerzeniem książki do wydania w Korei Południowej. Znajdą się w nim wagony 

komentujące rzeczywistość koreańską, m.in. tradycję jedzenia psiego mięsa oraz modę na 

futra. Co roku zabijanych jest w Korei około 2,5 miliona psów, z których produkuje się 8500 

ton mięsa, a z kolejnych 93 600 ton produkuje się gaesoju, medyczny tonik (za BBC). Korea 

Południowa jest jednym z pięciu największych importerów futer na świecie. W 2012 roku 

społeczeństwo koreańskie kupiło futra na wartość 247 bilionów wonów. Popularność futer  

w ostatnich latach wzrosła jeszcze bardziej. Chcę krytycznie podejść do tych kwestii, 

umieszczając je w „pociągu współczesnych problemów”. Kolejne wydania książki planują: 

wydawnictwo Memo (Francja), Tarabooks (Indie), Petra Edition (Meksyk), Borim Press 

                                                 
15 G. Jankowicz, Tysiąc atletów, https://www.tygodnikpowszechny.pl/tysiac-atletow-33818 [dostęp: 27.09.2017]. 
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(Korea Południowa), Moveable Type Legacy (Chiny), Correaini lub ELSE Edizioni 

(Włochy). 

Lokomotywa/IDEOLO ma formę harmonijki (leporello), po rozwinięciu liczy blisko  

30 metrów. Okładka jest bez zadruku, biała w kolorze papieru Munken Print Cream. Nie 

została zalaminowana ani zabezpieczona, przypomina strukturą Beermat, białą tekturę 

introligatorską. Jest matowa i narażona na zabrudzenia, otarcia, zużycie. Wyklejka książki jest 

w kolorze czarnym (Pantone BLACK U). Książka została wydrukowana na papierze Munken 

Print Cream vol. 15, 150 g/m2, technika druku: druk płaski – druk offsetowy. Jest skromnym, 

minimalistycznym obiektem, ale ma swój ciężar, dosłownie – fizyczny, jak i metaforycznie – 

treściowy. Bliskie mi jest myślenie japońskiego projektanta Kenya Hary, który w Designing 

design pisze o książce jako „rzeźbie informacji” (information sculpture), a akt czytania jest 

dla niego obcowaniem z obiektem, namacalnym odczuwaniem ciężaru książki, faktury czy 

grubości papieru. Odbiorca ma świadomie doświadczać książki poprzez dotyk, a książka ma 

zużywać się w trakcie jej oglądania i czytania. Wybór medium nie jest przypadkowy, forma 

jest też informacją, ma wpływ na recepcję dzieła, „podbija” jego treść (the medium is the 

message). 

1.4. Warsztaty – cele i rezultaty 

Warsztaty projektu Lokomotywa/IDEOLO przeprowadziłam w ramach różnych wydarzeń  

w Polsce i na świecie, realizując ideę formy otwartej. Warsztaty polegają na kontynuacji 

książki, jest ona aktualizowana i rozwijana przez odbiorców. Celem warsztatu jest 

wzbudzenie zainteresowania ważnymi dla mnie tematami, które często są traktowane jako 

zbyt poważne, kontrowersyjne czy trudne, szczególnie dla młodszych odbiorców. Są to m.in.: 

degradacja środowiska, tożsamość narodowa, różne rodzaje dyskryminacji, ideologie. Wierzę, 

że można poruszać takie zagadnienia nawet z najmłodszymi, wystarczy je odpowiednio 

tłumaczyć i odpowiedzialnie do nich zbliżać, nie epatując informacjami czy przemocowymi 

obrazami. 

Warsztaty Lokomotywa/IDEOLO mają za zadanie popularyzację postawy tolerancji wobec 

wszelkiego rodzaju inności, uwrażliwianie na los zwierząt i informowanie o zagrożeniach 

ekologicznych współczesnego świata. Jednocześnie w interakcji uczestników z książką  

i innymi osobami pojawiają się kolejne tematy, zarówno uniwersalne, jak i osobiste. W pracy 

warsztatowej interesuje mnie, jak uczestnicy postrzegają rzeczywistość, jaką mają wiedzę, 
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wyobrażenia, jak reagują na fakty dotyczące aktualnych kwestii społecznych, politycznych, 

gospodarczych i ekologicznych. 

Warsztaty Lokomotywa/IDEOLO odbyły się w wielu miejscach, zarówno w instytucjach 

kultury, takich jak: muzea, galerie, festiwale, wystawy, targi, konkursy, księgarnie, biblioteki, 

przedszkola, jak i w miejscach mniej oczywistych, jak: więzienie, szkoła dla trudnej 

młodzieży, ambasada i kościół. Uczestnikami warsztatów były dzieci w różnym wieku, pod 

opieką rodziców i bez nich, a także dorośli. Zawsze w warsztatach biorą udział wszyscy 

obecni: zgłoszeni uczestnicy, organizatorzy, opiekunowie, nawet osoby odpowiadające za 

przygotowanie sali czy materiałów. 

Wszystkie wydarzenia mają podobną formułę: wstęp – wprowadzenie w problematykę, 

prezentacja książki, kiedy wszyscy uczestnicy pomagają w jej rozwinięciu, wspólne czytanie 

fragmentów tekstu książki, a następnie rozdanie arkuszy papieru z wydrukowanym pustym 

wagonem. Czasem formuła dopełniona jest pokazem animacji. Zadaniem uczestników 

warsztatów jest wypełnienie pustego wagonu tematem czy problemem ważnym dla siebie. 

Tak tworzą kolejne rozkładówki książki. Inspiracją, punktem wyjścia wspólnej pracy są 

poruszone w książce tematy dotyczące aktualnych kwestii społecznych, politycznych, 

gospodarczych i ekologicznych. Na zakończenie warsztatów poszczególne prace są 

omawiane, interpretowane, odbywają się dyskusje. Rezultaty warsztatów za każdym razem 

były bardzo ciekawe i różnorodne: jedni w wagonach zamykali prywatne sprawy, inni 

odnosili się do kwestii społecznych swojego miasta, kraju czy lokalnych społeczności. Jedni 

opisywali sprawy, z którymi się nie zgadzają i pokazywali w wagonie sprzeciw, bunt, inni 

pracą na warsztatach opowiadali o potrzebach, utopiach – indywidualnych bądź zbiorowych. 

Powstały rysunki w różnych technikach, wykonane kredkami, flamastrami, farbami, 

pastelami, węglem, ołówkiem, długopisem. Figuratywne, ale też abstrakcyjne – te tworzone 

były najczęściej przez najmłodszych uczestników. Dorośli czasem tworzyli prace 

typograficzne. Powstały też prace, które można by określić konceptualnymi, np. cierpiący na 

ból zęba chłopak narysował tylko kropkę – ból, który czuje.  

W materiałach powstających na warsztatach bardzo widoczny jest kontekst społeczny, 

polityczny, gospodarczy miejsca, w którym się one odbywają. Na przykład w ramach Books 

EXPO America w Chicago przeprowadziłam warsztaty promujące Lokomotywę/IDEOLO  

w szkole dla trudnej młodzieży i wówczas w pustych wagonach pojawiły się: broń, narkotyki, 

symbole przemocy, nierówności społecznej. Z kolei na warsztatach w Lollar w Niemczech 
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większość uczestników zajęła się tematami ekologicznymi, co potwierdza, że Niemcy są 

jednym z najbardziej świadomych ekologicznie krajów w Europie. Na warsztatach  

w zakładzie karnym dla kobiet powstało wiele prac dotyczących praw kobiet, które wpisały 

się w trwający wówczas w Polsce „Czarny Protest”, a więzień z męskiej placówki umieścił  

w wagonie numer paragrafu, na podstawie którego został niesprawiedliwie skazany. 

Praca na warsztatach jest dla mnie bardzo ważna, pozwala zobaczyć, z jakimi problemami 

zmaga się dana społeczność, co jest dla niej ważne, trudne, frustrujące. Cenię sobie tę 

formułę, bo otwiera mnie na sprawy innych. Choć nie zawsze uczestnicy mają dobre myśli. 

Pewien mieszkający na emigracji polski chłopiec podczas warsztatów we Frankfurcie nad 

Odrą narysował w wagonie anioła zagłady uzbrojonego w dwie bomby. Tłumaczył, że 

chciałby je spuścić na Syryjczyków. Wszystkich to bardzo poruszyło i zszokowało. 

Wywiązała się długa dyskusja o tożsamości narodowej i patriotyzmie.  

Wszystkie prace stworzone na warsztatach tworzą ogromny zbiór, który w przyszłości 

zamierzam przedstawić na wystawie. Prac jest już około tysiąca. Książka jest więc 

kontynuowana w sposób interaktywny.  

Warsztaty Lokomotywa/IDEOLO odbyły się także w ramach wydarzeń, m.in.: „Dzień  

z Tuwimem” w Bibliotece w Bydgoszczy (2013), na Targach Książki w New Delhi we 

współpracy z Instytutem Książki (2014), na targach ELCAF w Londynie (2015), na 

„Ligaturze” w Poznaniu (2015), „Das Duestere und das Heitere” w Müncheberg (2015), 

„Mroczne i Zabawne” w ramach Internationales Bilderbuchfestival Brandenburg we 

Frankfurcie (2015), w Przedszkolu „Uśmiech” w Wilnie (2015), „I ty możesz stworzyć 

książkę” w Studiu Artystycznym dla Dzieci Litexpo w Wilnie (2016), „Przepis na książkę 

obrazkową” w Wilnie, w Innovations High School w Chicago (2016), w ramach „Ogród – 

Festiwal Czytania Dzieciom” w Ogrodach Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu 

(2016), „Akademia w Więzieniach” w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów (2016)  

i Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka (2016), „Lokomotywa Ideolo” w Lollar (2016), 

„Peekaboo – Polish and Icelandic Graphic Design” w Culture House w Rejkiawiku (2016), na 

„Konferencji Troska i Okrucieństwo. O Zwierzętach, Etyce, Utopii i Działaniu” w Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Poznaniu (2016), w ramach Nami Concorso w Nami Island w Seulu 

(2017), na Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci „Kropka + Kreska” w Fabryce Sztuki  

w Łodzi (2017) i w Lower Church Gallery w Edynburgu (2017), „Bałtyckie Spotkania 

Ilustratorów” w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku.  
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1.5. Animacja, wystawy 

W ramach projektu Lokomotywa/IDEOLO zrealizowałam animację poklatkową, którą 

prezentowałam wraz z książką na wystawach. To następujące po sobie grafiki przedstawiające 

wagony opublikowane w książce oraz dodatkowe, które tworzyłam przy okazji kolejnych 

prezentacji książki, warsztatów i wystaw. Animacja jest rozszerzeniem książki, jej szerszą, 

multimedialną wersją. Używam techniki poklatkowej często wykorzystywanej w filmach 

naukowych, bo umożliwia pokazanie stopniowych, czasem trudno dostrzegalnych, zmian  

i procesów. Poszczególne grafiki przedstawiające wagony przechodzą jeden w drugi. Obraz 

lekko pulsuje, ma rytm, jest jak zegar odliczający czas. To także odniesienie do ekonomii, do 

szybkiego tempa rozwoju gospodarczego i jego skutków. Zmieniające się co kilka sekund 

wagony tworzą iluzję ruchu, jakby widz patrzył na jadący pociąg. Wagony są realistyczne, ale 

realizm przechodzi w symbol, metaforę, absurd (przetransformowane godło, wieloryb). To nie 

jest realistyczny pociąg, raczej pociąg widmo. Realizm przechodzi w obrazy zaskakujące, 

symboliczne.  

Gdy docierają do mnie doniesienia z mojego obszaru poszukiwań, tworzę kolejne grafiki  

i w ten sposób aktualizuję i rozwijam animację. Na przykład informacja o tym, że Japonia 

łamie międzynarodowy zakaz połowu wielorybów, przyniosła wagon z „upchanym” 

wielorybem. Na wystawę w Indiach, w związku z raportem ministerstwa środowiska Indii  

o drastycznym kurczeniu się światowej populacji tygrysów do zaledwie kilku tysięcy, co 

może doprowadzić do ich całkowitego wymarcia, powstał wagon z wizerunkiem tygrysa. W 

ciągu stulecia liczba tygrysów w Indiach zmalała z około 40 tysięcy do zaledwie 1411, co 

spowodowane jest utratą naturalnych siedlisk i kłusownictwem. Indie pełnią ważną rolę  

w staraniach o ocalenie gatunku tygrysów.  

Niektóre wagony okazują się kontrowersyjne w danym miejscu, budzą silne emocje, czasem 

zmienia się ich znaczenie, a recepcja jest trudna. W Niemczech grafika przedstawiająca mur 

macew była wyjątkowo długo omawiana i interpretowana. W Indiach skonfrontowałam się  

z naciskami ze strony ambasady, żeby w grafice genderowej przedstawiającej różnie 

skonfigurowane rodziny zostawić wyłącznie pary heteroseksualne.  

Wystawy w ramach projektu Lokomotywa/IDEOLO miały różne odsłony. Prezentowałam je  

w wielu miejscach w kraju i na świecie. W zależności od kontekstu wydarzenia i miejsca 

przybierały różne formy: od prezentacji książki z udziałem odbiorców (wspólnym 
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rozwijaniem, oglądaniem i czytaniem) przez pokaz monumentalnych grafik w przestrzeni 

publicznej, obiekty przestrzenne oparte na dizajnie książki po rozdawane kartki pocztówki  

z grafikami i tekstem. Ta różnorodność i zasięg projektu są dla mnie szczególnie ważne, bo 

sprawiają, że trafia on do bardzo zróżnicowanej widowni. W zależności od odbiorców, 

miejsca i specyfiki wydarzenia, w ramach którego realizuję wystawę, zmieniam jej formę. 

Trzonem wystawy jest zazwyczaj animacja i książka prezentowana w różnorodny sposób oraz 

drukowane w różnych formatach grafiki (poszczególne rozkładówki prezentowane w ciągu na 

ścianach czy oprawione w pleksi wiszącą z sufitu i podzielone na kilka rzędów, do oglądania  

i czytania dwustronnie).  

Wystawa indywidualna w Fundacji Sztucznej składała się z projekcji animacji wyświetlanej 

na wielkiej ścianie. W drugiej sali na ścianie wisiały karty z tekstami z książki.  

W Müncheberg w Niemczech prezentacja animacji była monumentalna – obraz zanimowany 

na ścianie kościoła sięgał wielu metrów. Filmowi towarzyszyła grana na żywo, specjalnie 

skomponowana na tę okazję muzyka. Teksty czytane w przerwach między utworami 

dotyczyły przede wszystkim problemu wykluczenia, uchodźców – gorącego i szeroko 

dyskutowanego w tamtym czasie problemu. Z kolei w klubokawiarni Zemsta w Poznaniu 

wystawa miała charakter site-specific: ściany w bramie prowadzącej do klubu wykleiłam 

grafikami w formie tapety, żeby także przypadkowi przechodnie i mieszkańcy kamienicy,  

a nie tylko publiczność wystawy i bywalcy Zemsty, mogli je widzieć. W środku prezentowana 

była animacja i książka, która była czytana i oglądana przez publiczność, przechodziła z rąk 

do rąk. Lokomotywa została pokazana także w przestrzeni publicznej na festiwalu „Kropka  

+ Kreska” w Edynburgu i wzbudziła duże zainteresowanie przechodniów. Realizacje  

w przestrzeni publicznej są dla mnie wyjątkowo ważne, bo odbierają je przypadkowi 

odbiorcy, którzy wchodzą w interakcję z pracami. 

W ramach Nami Concorso w Korei Południowej, gdzie książka została doceniona  

i wyróżniona Grand Prix, we współpracy z organizatorami wydarzenia zrealizowałam 

wystawę, na której kilka wagonów i lokomotywa zostały wydrukowane w skali niemal 1:1, 

prace były wielkoformatowe. Przestrzeń wystawy – długa i wąska – stwarzała iluzję wagonu. 

Znalazły się na niej grafiki i teksty oprawione w ramy. Drugim odległym miejscem na mapie 

świata, gdzie odbyła się wystawa Lokomotywa/IDEOLO, to Indie, dokładnie księgarnia 

Oxford Bookstore w New Delhi, w której animacja była wyświetlona na ścianie. 

Lokomotywa/IDEOLO była także wielokrotnie pokazywana na cyklu wystaw „Eye on 

Poland” realizowanych w wielu miejscach na świecie, m.in.: w Tokio, Okayamie, Osan, 
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Daegu, New Delhi, Mumbaju, Seulu, São Paulo. Ta prezentacja polskiego dizajnu adresowana 

była do różnych grup odbiorców: studentów projektowania, profesjonalistów, dzieci, a także 

masowej publiczności.  

W Polsce książka i animacja zostały zaprezentowane także na wystawie-debacie „DE-MO-

KRA-CJA” w galerii Labirynt w Lublinie, która była spontaniczną reakcją środowiska 

twórczego na polityczne zmiany w kraju, w Galerii Rektorskiej w Akademii Sztuki  

w Szczecinie, w Fundacji „Bęc Zmiana” oraz w ramach konferencji „Troska i Okrucieństwo. 

O Zwierzętach, Etyce, Utopii i Działaniu. O Miejscu Zwierząt w Ludzkim Świecie”  

w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. 

Wystawy indywidualne Lokomotywa/IDEOLO: 

– 2014, Lokomotywa/IDEOLO, animacja i instalacja, Galeria Fundacji Sztucznej, Warszawa; 

– 2014, Lokomotywa/IDEOLO, animacja, Oxford Bookstore, New Delhi; 

– 2014, Lokomotywa/IDEOLO, grafika, Fundacja „Bęc Zmiana”; 

– 2014, Lokomotywa/IDEOLO, ściana w przestrzeni publicznej, Zemsta, Poznań; 

– 2016, BOX, plakat i pokaz książki, Galeria Rektorska, Akademia Sztuki w Szczecinie;  

– 2017, Lokomotywa/IDEOLO, instalacja, Nami Island, International Picture Book Illustration 

Concours, Seul; 

– 2017, Lokomotywa/IDEOLO, grafika, książka, Biblioteka Uniwersytecka, Poznań. 

Lokomotywa/IDEOLO była także prezentowana na wielu wystawach zbiorowych, m.in.: na 

International Design Festival w Łodzi (2014), Print Control w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

w Warszawie (2014), Illustrators Exhibition w ramach Bologna Children’s Book Fair, 

Illustrators Exhibition w Itabashi Museum w Tokio (2015), Inside Out w ramach projektu 

Polish Graphic Design and Illustration in the Making/ WantedDesign w Nowym Jorku (2015), 

Art Book Fair w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2015), Le Jardin Secret / 

Marché aux Puces de Saint-Ouen w Paryżu (2015), na Międzynarodowych Spotkaniach 

Typograficznych TYPOLUB w Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie (2015), „Tu czy tam?” 

w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie i Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli 

(2015), na „Festival des Polnischen Kinderbuches” w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej 

w Wiedniu (2015), „Nowa Moderna” / 19 quai Malaquais w Paryżu (2015).  
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2. Omówienie pozostałych osiągnięć artystycznych 
 

2.1. Pozostałe zrealizowane utwory artystyczne o międzynarodowym lub krajowym 

zasięgu  

Ważniejsze osiągnięcia artystyczne (oprócz projektu wskazanego jako osiągnięcie 

podlegające bezpośredniej ocenie w toku postępowania habilitacyjnego) zostały przeze mnie 

przedstawione z uwzględnieniem podziału na wyżej wskazane kategorie, co ułatwi 

zapoznanie się z całościową dokumentacją. Zasadę tę przyjęłam w odniesieniu do pisemnego 

wykazu dorobku, jak i załączonego katalogu reprodukcji. 

Aktywność w każdym z wymienionych obszarów prowadziłam jeszcze przed podjęciem 

pracy na Akademii Sztuk Pięknych. W tym miejscu wskazuję przede wszystkim prace, które 

uznaję za znaczące dla mojej twórczości, wybór ograniczyłam do prac zrealizowanych po 

roku 2000 (wyjątkiem jest makroinstalacja Chmura, w realizacji której brałam udział w 1994 

roku). Każdy z wykazów uporządkowałam chronologicznie, co pozwala na łatwą 

identyfikację prac zrealizowanych po uzyskaniu stopnia doktora. Większość prac 

wymienionych w pisemnym wykazie dorobku została przedstawiona w katalogu reprodukcji.  

2.2. Książki 

Najważniejszym obszarem mojej twórczości jest książka. Ze względu na fascynację tą 

dziedziną zdecydowałam się na studia na Wydziale Grafiki, gdzie zapisałam się do pracowni 

prof. Janusza Stannego. W ramach aneksu do dyplomu stworzyłam książkę Alfabet zwierząt 

niesłusznie lekceważonych Edwarda Goreya w przekładzie Stanisława Barańczaka (2001). 

Publikacja ma nietypową formę małej teki, pojedyncze karty zostały zawinięte w okładkę. 

Tekst, w którym autor wylicza tytułowe zwierzęta „niesłusznie lekceważone” stał się dla mnie 

pretekstem do stworzenia mojego własnego bestiarium. Każde zwierzę przedstawiłam za 

pomocą innej techniki graficznej (m.in. akwaforta, akwatinta, linoryt, sucha igła, mezzotinta, 

miękki werniks, monotypia, kredka, miedzioryt, odprysk, suchy tłok oraz techniki własne). 

Różnorodność technik wskazywała na wielość gatunków. Widać w tym projekcie rodzącą się 

u mnie postawę krytyczną wobec antropocentryzmu i dążenie do zacierania granic między 

światem ludzkim i zwierzęcym. Wykreowane przeze mnie stworzenia przypominają trochę 
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ludzi, każde z nich ma twarz, która w filozofii Emmanuela Levinasa uważana jest za cechę 

przyrodzoną jedynie ludziom. Tym sposobem, zgodnie z myślą posthumanistyczną, 

upodmiotawiam zwierzęta, nadając im własne, niepowtarzalne cechy świadczące  

o osobowości. Jednocześnie inspirujące były dla mnie historyczne bestiariusze, księgi 

przedstawiające byty uznawane za monstra – obce, niebezpieczne, nie z tego świata. Jak 

argumentuje antropolożka Anna Wieczorkiewicz w książce Monstruarium, owe dziwolągi 

były często naszymi wyobrażeniami o innych – chorych, niepełnosprawnych, pochodzących 

spoza europejskiego centrum16. 

Alfabet zwierząt niesłusznie lekceważonych wydrukowałam ręcznie na prasie graficznej  

w 35 egzemplarzach. Otrzymałam za tę książkę wyróżnienie podczas 7. edycji konkursu 

„Sztuka Książki” oraz Nagrodę Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. Spośród kilku 

kolejnych publikacji wyróżniam Pchłę z 2002 roku z tekstem mojej siostry Anny Gurowskiej. 

Czuć w tej publikacji moje zainteresowania projektami El Lissitzkiego, współtwórcy 

konstruktywizmu, a szczególnie jego książką dla dzieci O dwóch kwadratach. Na łamach 

czasopisma „Obieg” podsumowującego Międzynarodowy Festiwal Książki Artystycznej 

Katarzyna Hołda pisała o Pchle: „Mamy tu wszystko, czego teraz brakuje w literaturze dla 

dzieci w Polsce: skrót myślowy i graficzny, abstrakcyjne poczucie humoru w ilustracji  

i tekście. Ilustracje są bardzo oszczędne i delikatne, przeważa biel i czerń, trochę czerwonych 

akcentów”17. Publikacja ta jest efektem mojego zainteresowania znakami, które są 

rozpoznawalne i zrozumiałe na całym świecie. Fascynacje te rozwinęłam wraz  

z zainteresowaniem modernistycznymi poszukiwaniami form uniwersalnych, zarówno  

w typografii, jak i w projektowaniu graficznym. Bliskie są mi nie tylko znaki graficzne 

wywodzące się ze szkoły szwajcarskiej, pojawiające się na plakatach takich twórców jak Emil 

Ruder czy Josef Müller-Brockmann, które zapoczątkowały styl międzynarodowy, inspiracje 

czerpię także ze wspomnianego już języka znaków graficznych Isotype. Była to próba 

opracowania całościowego systemu komunikacji wizualnej opartego na multiplikowanych 

piktogramach. Ślady utopijnego przedsięwzięcia Neuratha widać na współczesnych dworcach 

lub lotniskach – we wszystkich miejscach, gdzie efektywna, obrazkowa komunikacja 

międzykulturowa jest niezbędna. Te elementy codzienności – techniczne piktogramy, proste 

znaki, lapidarne graficzne skróty – są do dziś pożywką dla moich poszukiwań twórczych. 

                                                 
16 A. Wieczorkiewicz, Monstruarium, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2009. 
17 K. Hołda, Niejednoznaczny status książki artystycznej. Wystawa w lubelskiej bibliotece, http://archiwum-

obieg.u-jazdowski.pl/recenzje/1251 [dostęp: 22.02.2018]. 
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Pierwsze książki, drukowane przeze mnie ręcznie, powstawały w kilkudziesięciu 

egzemplarzach. Moje publikacje zwróciły uwagę wydawców wkrótce po ukończeniu przeze 

mnie studiów. W 2007 roku zostałam zaproszona do tworzenia zbiorowej książki Tuwim. 

Wiersze dla dzieci, która zdobyła jedną z najważniejszych międzynarodowych nagród – 

Bologna Ragazzi Award w kategorii „Poezja” – oraz Nagrodę Specjalną w konkursie Polskiej 

Sekcji IBBY „Książka Roku 2008”. Tak jury konkursowe uzasadniało wybór: „Tuwim jest 

prawdziwym hołdem złożonym światu książek, światu zbudowanemu z kroju pisma, znaków, 

projektów graficznych oraz skrawków ilustracji, w wyniku czego książka tworzy zwartą  

i poetycką całość”.  

W 2003 roku stworzyłam dwujęzyczną publikację Couleurs Colours – Porozmawiajmy  

o kolorze, wydaną w 2008 roku przez Éditions MeMoEdukacyjna forma książki skłoniła mnie 

do sięgnięcia w swoim projektowaniu po różnorodność barwną. To wyróżnia tę pozycję na tle 

innych, zwykle monochromatycznych realizacji. Nie brakuje jednak stałych dla mojej 

twórczości punktów – pojawia się uproszczony znak, precyzyjna koncepcja, niestandardowy 

format i temat zwierząt. Zwierzęta są tu kolorowymi formami na granicy abstrakcji, dzieci, 

włączając wyobraźnię, łączą kolor z konkretnym zwierzęciem. To pierwsza książka, w której 

zwróciłam uwagę na wspólną pracę opiekuna z dzieckiem. Podobnie jak w przypadku 

Lokomotywy/IDEOLO starałam się połączyć kreację graficzną z misją edukacyjną, mając w 

pamięci słowa manifestu brytyjskiego projektanta Kena Garlanda z 1964 roku Najpierw 

rzeczy pierwsze, w którym pisał, że projektowanie graficzne powinno służyć ważniejszym  

i bardziej użytecznym celom niż sama dekoracja i reklama. Nawoływał on, by „odwrócić 

nasze priorytety na rzecz bardziej użytecznych i trwałych form komunikacji”18. Dla mnie taką 

formą są właśnie edukacyjne publikacje dla dzieci i młodzieży. 

W 2015 roku zostałam ponownie zaproszona przez wydawnictwo Wytwórnia do zbiorowego 

projektu Kern. Wiersze dla dzieci, do którego zaprojektowałam jedną z dwóch okładek oraz 

graficzną interpretację wiersza Etiuda polska na ż, rz, sz i cz Ludwika Jerzego Kerna. 

Tworząc obrazy do wiersza, myślałam bardziej o kraju jako obszarze geograficznym, ziemi, 

powiązaniu z naturą, a nie państwie z wyznaczonymi granicami, historią, prawem i władzą. 

Bohaterem mojej opowieści jest żuk gnojowy, jedno z najbardziej pożytecznych stworzeń na 

świecie. Żuki gnojarze na przeciętnym hektarze terenu zakopują rocznie nawet 250 kg materii 

organicznej, spulchniając i użyźniając glebę oraz przyczyniając się do rozsiewania nasion i 

                                                 
18 K. Garland, Najpierw rzeczy pierwsze, [w:] Widzieć/Wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie,  

red. P. Dębowski, J. Mrowczyk, Karakter, Kraków 2011. 
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zarodników. Dzięki temu pomagają w odbudowie flory lasów polskich. Są niepozornymi 

owadami, które potrafią toczyć kulkę ważącą aż 1100 razy więcej niż one same, co czyni je 

najsilniejszymi stworzeniami na Ziemi. Wykorzystują ją do różnych celów – jako pokarm, 

składają w niej jaja, niekiedy samce obdarowują nią swoją wybrankę. Moja Etiuda polska 

przedstawia poszczególne etapy rozwoju larwy żuka gnojarza. Motyw tego owada pojawił się 

też na wystawie „Tu czy tam? Współczesna polska ilustracja dla dzieci” w Zachęcie – 

Narodowej Galerii Sztuki. Cykl grafik miał rozszerzenie w instalacji interaktywnej: na ścianie 

pomalowanej farbą magnetyczną znalazło się 1000 żuczków magnesów, którymi widzowie 

mogli poruszać, układając je w dowolne figury, litery, komunikaty. Część owadów wymknęła 

się spod kontroli i zajęła przestrzeń Narodowej Galerii. Sama książka Kern. Wiersze dla dzieci 

otrzymała liczne nagrody: w konkursie na Najpiękniejszą Książkę Roku przyznawaną przez 

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Główną Nagrodę w konkursie „Dobre Strony” 

(książka uznana została przez jury za doskonałą pod względem literackim, plastycznym, 

merytorycznym i edytorskim). Została także uznana za Wydarzenie Artystyczne Roku  

w Konkursie im. Haliny Skrobiszewskiej oraz wpisana na Listę Skarbów Muzeum Książki 

Dziecięcej. Otrzymała również Nagrodę Główną w konkursie „Książka Roku” Polskiej Sekcji 

IBBY (International Board of Books for Young People) w 2016 roku. 

W 2017 roku we współpracy z Panią Jurek powstała moja najnowsza publikacja Psikusy. 

Jestem współautorką projektu graficznego i koncepcji artystycznej oraz jednym z kilku jej 

ilustratorów. Psikusy mają formę teki z 40 luźnymi kartami, każda z wizerunkiem psa 

rasowego. Karty są przeznaczone do wycinania, tak by powstawały z nich kolaże. To książka 

o bogactwie psich osobowości, temperamentów oraz różnorodności maści i wielkości 

tworzonych przez naturę. Z wyciętych fragmentów psiego ciała mogą powstać najróżniejsze 

mieszańce świata. Wielość kształtów oraz graficznych i malarskich technik daje nieskończoną 

liczbę psich wariacji. Manifest projektu, będący pochwałą szeroko pojętego kundlizmu, 

napisała Dorota Masłowska, a ilustracje wykonali uznani polscy ilustratorzy: Jacek 

Ambrożewski, Marta Ignerska, Edyta Ołdak, Paulina Pankiewicz, Maria Strzelecka, 

Magdalena Jurek. Krytyczka designu Agata Szydłowska napisała, że „to książka dobra, 

piękna i mądra. Może służyć do oswajania dzieci z tym, że w społeczeństwie jest miejsce dla 

każdego i dla wszystkich: białych, brązowych, tęczowych. Wszyscy jesteśmy kundlami”. 

Krytyczka sztuki Joanna Ruszczyk pisała w recenzji dla wydawcy, że Psikusy „są niezgodą na 

psi rasizm, apoteozą kundelstwa, a szerzej: pochwałą nieskrępowanej miłości, instynktów, 

naturalnego doboru, biologicznej różnorodności, a zarazem sprzeciwem wobec kontroli, 
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podporządkowywania i ingerowania człowieka w naturę. Za powstawaniem Psikusów stoi 

zabawa, ale i odwaga związana z przełamywaniem zastanych wzorców estetycznych, bo 

odbiorcy muszą zniszczyć gotowe karty przygotowane przez artystów, zmiksować style  

i techniki, by mogły powstać nowe psie wizerunki. Książka daje możliwości kreowania  

w nieskończoność”. Psikusy zostały dopełnione wersją w formie 3D. To drewniane klocki  

o kształtach różnych części psiego ciała do łączenia za pomocą skręcania, a następnie 

malowania w różne desenie. Ideą, jak w książce, jest miksowanie ras i tworzenie kundli. 

Książka Psikusy została uhonorowana przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek 

nagrodą główną w konkursie „Najpiękniejsze Książki Roku” w kategorii „Dzieci i Młodzież” 

oraz otrzymała honorowe wyróżnienie na 26. Biennial of Illustrations w Bratysławie.  

W Psikusach powracam do tematu bioróżnorodności oraz upodmiotowienia zwierząt. Tym 

razem nawiązuję do koncepcji gatunków stowarzyszonych rozwiniętej przez filozofkę Donnę 

Haraway, która ze szczególną uwagą przygląda się relacjom człowieka i psa. Pisząc  

o „największym przyjacielu człowieka”, zwraca uwagę na to, że jest to gatunek 

stowarzyszony z homo sapiens, to jest taki, bez którego nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy. 

Jednocześnie zauważa nierówność relacji między psem i człowiekiem, której 

odzwierciedleniem jest określenie, że pies ma pana.  

Moje prace znalazły się także w zbiorowych publikacjach, takich jak: Ilustrowany Elementarz 

Dizajnu, Ilustrowany Elementarz Polskiego Dizajnu – Książka Roku 2017 w konkursie IBBY, 

Co słychać – tylko muzyka wydawnictwa Wytwórnia – książka wyróżniona w konkursie na 

Najpiękniejszą Książkę Roku przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w 2016 roku,  

i Normy wydane przez Txt Publishing.  

2.3. Grafiki, plakaty, ilustracje prasowe 

Moja grafika charakteryzuje się prostą, minimalistyczną formą. Polega ona na użyciu 

mocnego, syntetycznego znaku, w którym mieści się wiele znaczeń, skojarzeń i odniesień do 

rzeczywistości. Jednym z najważniejszych artystów grafików, którego prace zainspirowały 

moją twórczość projektową, jest Japończyk Kazumasa Nagai, który przez lata tworzył cykl 

Life i Design life. W 2017 roku można było oglądać jego prace w Galerii Sztuki „Wozownia” 

w Toruniu, gdzie zaprezentowano ponad 100 oryginalnych plakatów tego klasyka 

wykonanych techniką sitodruku. Jego prace łączą projektowanie z charakterystycznym 

gestem ręki, delikatność z mocnym znakiem. Są one jednocześnie subtelne i niezwykle 
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wyraziste. Co nie mniej dla mnie ważne, poświęcone są niejednokrotnie kwestiom 

ekologicznym i związanym ze zwierzętami.  

Jedna z pierwszych moich ważnych prac graficznych to powstający od 2001 do 2008 roku 

Cykl funeralny. Serię grafik otwierały abstrakcyjne kształty w proporcjach ciała ludzkiego 

przypominające kokony, które stopniowo przekształcały się w formę ludzkiego ciała w skali 

naturalnej, która multiplikowana ulegała powolnemu zamazywaniu aż do zniknięcia. Cykl 

zapowiadał charakterystyczne cechy mojego stylu. W 2010 roku zaanimowałam prace  

z Cyklu, tworząc animację do spektaklu Śmierć Iwana Iljicza w reżyserii Marcina Libera, 

prezentowanego na festiwalu DeathRoom w Nowej Hucie w Krakowie. W 2003 roku za Grę, 

serię trzech przedstawień głów z pulsującym punktem pośrodku, dostałam Grand Prix 

Międzynarodowego Triennale Młodej Grafiki Polskiej w Krakowie. Motyw głowy 

wykorzystałam następnie we współpracy z Teatrem Powszechnym (2006–2007), projektując 

serię plakatów z myślą o interakcji z ludźmi na ulicy (cykl Public playing). Puste głowy 

wzbudzały w przechodniach emocje i silne reakcje, dorysowywano do nich przeróżne treści, 

od politycznych po erotyczne. Aluzyjne, niedosłowne, niedopowiedziane plakaty mocno 

oddziałują na widzów. Podobnie działały plakaty, które zaprojektowałam do imprezy 

QUEERfestival w klubie Saturator. Powieszone na ulicy, na wysokości przechodniów, po 

kilku dniach zostały uzupełnione spontanicznie pisanymi hasłami, m.in. „kobieta to nie 

rzecz”. Moje kompozycje sprawdzają się także w przestrzeni publicznej jako murale. Z okazji 

inauguracji otwarcia Elektrowni w Radomiu zaprojektowałam Ścianę: rząd maszerujących 

ludzkich postaci w naturalnej skali, z ramionami złożonymi tak, że przypominają broń,  

z której mierzą sobie wzajemnie w plecy. Podobny efekt zdyscyplinowanego tłumu powstał 

na wystawę „Nasi nie nasi” w ramach festiwalu Próżna. Była to ściana ze zmultiplikowanym 

plakatem przedstawiającym anonimową twarz w kominiarce. 

Nie dzielę swojej graficznej twórczości na dziedziny, myślę o projektowaniu całościowo. 

Moje znaki są uniwersalne i otwarte w takim sensie, że mogą być transformowane  

i wykorzystywane w różnych funkcjach użytkowych jako plakat, logo, okładka czy ilustracja 

prasowa. Można je także animować. Z jednej strony są na tyle wyraziste, że stają się dobrze 

rozpoznawalne, czytelne i łatwo się z nimi utożsamić, z drugiej – łatwo ulegają 

przekształceniom, np. znak przedstawiający nożyce chirurgiczne odnoszący się do 

ograniczenia praw kobiet, który został stworzony na okładkę „Wysokich Obcasów”, 

wykorzystałam w plakacie z okazji IX Kongresu Kobiet „Alert dla Praw Kobiet”. Agata 

Szydłowska w recenzji mojej twórczości pisze: „Małgorzata Gurowska realizuje w swojej 
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pracy unikalny model łączenia grafiki i ilustracji z publicystyką i pełnym zaangażowania,  

a jednocześnie podpartym faktami i liczbami mówieniem o ważnych i trudnych problemach 

współczesnego świata. Jej dopracowane w najmniejszym szczególe i dogłębnie przemyślane 

grafiki są trafnym i często bolesnym komentarzem na temat praw zwierząt, przemocy, 

trudnych kwestii politycznych”. W tym kontekście bardzo istotny był dla mnie udział  

w projekcie „Design for freedom. Freedom in design”, realizowanym w czterech miastach: 

Berlinie, Tokio, Sztokholmie i Baku, czy „Design attack/Plakaty zaangażowane religijnie, 

politycznie, społecznie” we Wrocławiu.  

„Najważniejszy w plakatach Gurowskiej jest komunikat graficzny, sformułowany na 

podobieństwo znaku drogowego lub piktogramu sygnalizującego wydarzenie w sensie 

dosłownym – plakat jako fakt wizualny na ulicy i przenośnym – jako anons wystawy (…)” – 

pisał historyk designu Michał Warda, porównując moje prace do twórczości Kariego Piippo. 

Istotnie, myślenie i estetyka tego znanego fińskiego projektanta są mi bliskie. Już przed laty 

Piippo sformułował definicję plakatu, według której powinien on być prosty, ostry i czysty 

kolorystycznie, tak aby stwarzał własną przestrzeń w chaosie wizualnego otoczenia. Piippo 

był także zaangażowany w ekologię i świadomy potrzeb chronienia natury, czego najlepszym 

przykładem jest jego plakat Pandas. Workshops – Dzień Ziemi. Kolejnym artystą, który miał 

wpływ na mój rozwój jako grafika, jest światowej sławy projektant Shigeo Fukuda, którego 

wypowiedź zawsze była dla mnie inspiracją: „Wierzę, że w projektowaniu konieczne są: 30% 

godności, 20% piękna i 50% absurdu”. Moje prace graficzne są zawieszone pomiędzy 

figuracją i wiernym odwzorowaniem rzeczywistości, abstrakcją i absurdem. Do polskich 

twórców grafiki, których twórczość wyróżniam i wyjątkowo lubię, należą m.in. Wojciech 

Zamecznik, Roman Cieślewicz, Henryk Tomaszewski czy Lex Drewiński. 

Tworzę głównie plakaty towarzyszące działaniom społecznym i wydarzeniom kulturalnym, 

ale nie są to prace dosłowne – zawsze mają szerszy przekaz i wiele możliwości interpretacji. 

Mimo że malarski styl charakterystyczny dla polskiej szkoły plakatu jest daleki mojemu 

idiomowi estetycznemu i używanym przeze mnie technikom, blisko jest mi do sposobu 

myślenia takich twórców jak Henryk Tomaszewski czy Wiktor Górka. To, co wyróżniało tych 

twórców, to umiejętne operowanie metaforą i umiejętność zestawiania ze sobą symboli tak, 

by tworzyć nowe, zaskakujące treści. Dzięki temu ich plakaty nie zamykały się ściśle  

w ramach konkretnego tematu, dając pole do różnorakich interpretacji.  
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Nie unikam trudnych tematów, np. w serii plakatów do klubu Saturator poruszałam kwestie 

związane z tożsamością płciową. Innym polem tematycznym są kwestie tożsamości 

narodowej. W 2011 roku na miejską imprezę „Urodziny Ulicy” na warszawskiej Pradze,  

w Dzień Niepodległości, zrealizowałam plakat 11 listopada, który przedstawiał 

zmodyfikowane godło polskie. Plakat poruszający problem trudnych historycznych relacji 

narodowych miał być pokazywany następnie w Milanowskim Centrum Kultury w ramach 

projektu „artRewolucje”, lecz został ocenzurowany przez burmistrza. 

Na wystawę „Design Dialogue: Poland – Brazil” w Museu de Arte Moderna w Rio de Janeiro, 

gdzie zaprezentowano ikony polskiego i brazylijskiego designu zaprojektowałam plakaty 

Szary Wilk i Czarny Jaguar. To kompozycje przedstawiające te dwa zwierzęta: dzikiego kota 

– jaguara czarnego z Brazylii oraz dzikiego psa – wilka szarego z Polski. Oba te gatunki są 

zagrożone i objęte ścisłą ochroną. Praca, poruszając problem zagrożenia światowej 

bioróżnorodności spowodowanej działalnością człowieka, czyli znikania w szybkim tempie 

wielu gatunków roślin i zwierząt, wpisuje się w nurt prac, w których poruszam kwestię praw 

zwierząt. Te dwa uzupełniające się obrazy dotykają wielu aspektów – politycznych, 

ekonomicznych, psychologicznych, a przede wszystkim etycznych. Praca znalazła się na 

Honour List Selection w konkursie Projekt Roku w kategorii „Projektowanie na potrzeby 

druku”, gdzie nominowano najciekawsze projekty opublikowane w 2016 roku. 

Problem zagrożonych gatunków poruszyłam także w plakacie stworzonym na Piknik 

Literacki w Muzeum Literatury, odnosząc się do bajki braci Grimm Czerwony Kapturek, 

który zajął pierwsze miejsce w konkursie na Bienal del Cartel Bolivia BICeBé 2017  

w kategorii plakatu kulturalnego. Odniosłam się w nim do wilka – gatunku chronionego, 

który stał się pretekstem do podjęcia innego ważnego problemu – moralnej schizofrenii, która 

charakteryzuje stosunek człowieka do zwierząt, co polega na tym, że zwierzęta domowe 

obdarzamy uczuciem i traktujemy jak członków rodziny, a innym gatunkom zwierząt 

odbieramy status osoby i podstawowe prawa. Wilk, kojarzony z niebezpieczeństwem, 

zagrożeniem, agresją pochodzi z rodziny psowatych, jest więc spokrewniony z psem, 

gatunkiem uznanym za najlepszego przyjaciela człowieka. W oparciu o plakat 

przeprowadziłam warsztaty, w trakcie których treść bajki o Czerwonym Kapturku została 

skonfrontowana z informacjami na temat wilka jako gatunku zagrożonego, co miało 

uświadomić dzieciom niebezpieczeństwa dla świata ludzi płynące z procesu masowego 

wymierania gatunków. Warsztaty polegały na zaprojektowaniu i wykonaniu masek do zabawy 

z przedstawieniami różnych gatunków zwierząt, zarówno dzikich, jak i domowych, z którymi 
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dzieci mogły się utożsamić. Celem warsztatów było powstanie współczesnej wersji baśni  

o Czerwonym Kapturku, która zakłada przyjaźń dziecka z wilkiem.  

Przykładowe realizacje plakatowe i ilustracje mojego autorstwa zostały opublikowane  

w opracowaniach dotyczących współczesnego plakatu polskiego i ilustracji, m.in.:  

w publikacji Look Polish Picturebook autorstwa Małgorzaty Cackowskiej, Anity 

Wincencjusz-Patyny w opracowaniu graficznym Grażki Lange, One by One Hesign 

Publishing & Design in Berlin, Uwaga! Spychacze! Młoda polska ilustracja w opracowaniu 

Zygmunta Januszewskiego, Doroty Folgi-Januszewskiej i Moniki Hanulak wydanej przez 

Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, w książce PGR. Projektowanie Graficzne w Polsce 

autorstwa Jacka Mrowczyka i Michała Wardy wydanej przez wydawnictwo Karakter, The best 

polish poster illustrators wydawnictwa Slow, roczniku „Print Control” No.3, No.4, No.5, 

No.6, Enfant Terrible. La nouvelle affiche polonaise autorstwa Magdaleny i Artura 

Frankowskich, a także w katalogach wystaw i artykułach prasowych, m.in. do „Wysokich 

Obcasów” i „Przekroju”. Za projekt okładki do tygodnika „Wysokie Obcasy” byłam 

dwukrotnie nagrodzona GrandFront (w 2015 i 2016 roku). Projekty okładek do magazynu 

„Notes na 6. Tygodni” były wielokrotnie wyróżniane, m.in. Brązowym Medalem na European 

Design Awards w 2008 roku, a także w Międzynarodowym Konkursie Projektowania 

Prasowego „Chimera”.  

Szczegółowy wykaz publikacji został przedstawiony w pisemnym wykazie dorobku.  

2.4. Prace wideo, animacje 

Moje prace wideo powstają w czasie rzeczywistym, są oparte na obserwacji, niemal zawsze 

stosuję stały kadr. Nie ingeruję w materiał, nie poddaję go obróbce, napięcie uzyskuję poprzez 

zestawianie obrazów i dopełnianie ich dźwiękiem, najczęściej to dźwięk naturalny, 

pochodzący z nagrania, czasem brzmienia bliskie muzyce eksperymentalnej (np. współpraca  

z Marcinem Gokielim). Tak powstające obrazy mają w sobie coś z malarstwa, są 

hipnotyzujące. Niepokoją, mimo że zazwyczaj niewiele się na nich dzieje i kolejne minuty 

materiału przynoszą ledwo dostrzegalne zmiany. Duże wrażenie zrobiły na mnie filmy 

Andy’ego Warhola z lat 60. pokazywane na wystawie „Motion Pictures” Museum of Modern 

Art w 2010 roku w Nowym Jorku. Statyczne kadry portretujące osoby wyglądały niemal jak 
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wielkie fotografie, zmieniała się tylko, ledwo dostrzegalnie, mimika ich twarzy. Sam Warhol 

mówił o nich: „Filmy eksperymentalne zajmujące się ludzkimi uczuciami”19. 

A pani Małgosia śpi to dwukanałowa instalacja złożona z projekcji wyświetlanych naprzeciw 

siebie: zapis wydarzeń spod Pałacu Prezydenckiego w trakcie trwania żałoby narodowej po 

katastrofie smoleńskiej zestawiłam z obrazem czujnie śpiącej, starszej kobiety, konfrontując 

sferę publiczną z intymną, prywatną. Praca otworzyła działalność galerii Fundacji Sztucznej, 

była także pokazywana na międzynarodowej wystawie „Happines is a warm gun” w Rizzordi 

Art Foundation w Petersburgu.  

Inną pracą wideo opartą na zderzeniu dwóch filmów są Antypody z wystawy „Punkt bez ja”  

w Galerii „Arsenał” w Białymstoku, do której opracowałam także plakat przedstawiający 

pocałunek małpy z człowiekiem. Praca konfrontuje dwa miejsca na świecie leżące na 

tytułowych antypodach ziemi, Kubę i Tajlandię, wskazując na odmienność polityczną, 

religijną, etniczną. Praca buduje napięcia na zestawieniach, kontrastach: natura – religia, 

pustka – tłum, izolacja – wspólnota. Inspiracją wystawy była koncepcja jednego z myślicieli 

postmodernistycznych Gilles’a Deleuze’a, dotycząca rhisome, czyli kłącza. Według filozofa 

kłącze to „(...) skomplikowany system podziemnych pędów lub nadziemnych korzeni, kłąb, 

bulwa, cebulka. Kłącze to ziemniak i perz, zgraja szczurów i zwierzęce nory, mrówki i trawa. 

Rizomatyczny jest język i pamięć, tkanka glejowa i nitki marionetki, aparalelna ewolucja osy 

i orchidei, kota i pawiana, wschodnie ogrodnictwo »klonów« i amerykański kapitalizm, 

underground i bitnicy”20. W ujęciu Deleuze’a kłącze to model świata, jak również kondycja 

współczesnego człowieka. Na rzeczywistość tę składają się z jednej strony narastające 

napięcie i niepokój, kryzys ekonomiczny i wynikające z niego: brak poczucia bezpieczeństwa, 

osłabione kontakty i relacje międzyludzkie, poczucie izolacji, mechanizmy kontroli. Z drugiej 

strony kłącze oznacza różnorodność możliwości, otwarcie, brak ograniczeń oraz swobodę 

wyboru i samookreślenia: „tworzymy kłącze wespół z naszymi wirusami albo raczej nasze 

wirusy pozwalają nam tworzyć kłącze z innymi zwierzętami”21. Koncepcja Deleuze’a może 

stanowić istotny punkt odniesienia dla współczesnego człowieka i dla sztuki. Tworząc pracę 

na wystawę „Zoepolis”, także nawiązywałam do tej koncepcji budując graficzne kłącze – 

                                                 
19 J. Ruszczyk, Bajora wulgarności, http://www.newsweek.pl/kultura/kino-musi-byc-lubiezne,70002,1,1.html 

[dostęp: 4.03.2018]. 
20 K. Shadkovska, Punkt bez ja, http://galeria-arsenal.pl/wystawy/punkt-bez-ja; G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze, 

przeł. B. Banasiak, „Colloquia Communa” 1988, Nomadologia Gilles’a Deleuze’a. 
21 K. Shadkovska, Punkt bez ja, http://galeria-arsenal.pl/wystawy/punkt-bez-ja, http://galeria-

arsenal.pl/wystawy/punkt-bez-ja; G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze, przeł. B. Banasiak, „Colloquia Communa” 

1988, nr 1–3, oraz B. Banasiak, Nomadologia Gilles’a Deleuze’a. 
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rozrastającą się w niekontrolowany sposób, w wielu kierunkach, na wielu płaszczyznach, 

ulegającą zniekształceniom i ingerencjom sieć.  

We współpracy z Anną Siekierską zrealizowałam projekt Pieśni miłosne prezentowany  

w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. To kolejna moja praca poruszająca temat 

zagrożonych gatunków, tym razem bohaterką animacji jest żaba trawna, kolejny zagrożony 

gatunek. Wszystkie płazy w Polsce podlegają ochronie całkowitej, a największe 

niebezpieczeństwo stanowią dla nich wielkoskalowa, intensywna eksploatacja terenu, 

zanieczyszczenie wód, fragmentacja siedlisk spowodowana budową dróg szybkiego ruchu, na 

których wiosną giną miliony migrujących żab. Pracy towarzyszył koncert żab żyjących na 

terenie Centrum Rzeźby Współczesnej w Orońsku.  

Przy tworzeniu animacji ważne są dla mnie odwołania do krótkich filmów i czołówek 

polskich grafików z lat 60., w szczególności Wojciecha Zamecznika, który w najbardziej 

znanej czołówce do programu kulturalnego „Pegaz” połączył ze sobą minimalistyczną, niemal 

prymitywną animację prostego znaku z nowoczesną muzyką eksperymentalną. Zresztą nie 

tylko ta praca Zamecznika jest dla mnie ciekawa i inspirująca, ale cała jego twórczość oparta 

na wykorzystaniu języka awangardy w sztuce użytkowej. O jego plakatach pisał Jan Lenica: 

„Jego ascetyczna wstrzemięźliwość była odosobniona w czasie, w którym plakat polski 

skłaniał się chętnie ku barokowej obfitości. Dla Wojciecha Zamecznika plakat był działaniem 

matematycznym, jego dążeniem było sprowadzenie skomplikowanych wzorów do 

najprostszych równań, do sumy dwóch, trzech elementów. Chętnie »zderzał« ze sobą 

fotografię i znak graficzny, często organizował całą przestrzeń plakatu (jak w Titanicu) 

jednym tylko elementem, niekiedy poprzestawał na sprowadzeniu działania do znaku (...)22.  

Czasem czuję światło to praca o różnych procesach psychologicznych związanych  

z postrzeganiem, obserwacją, czuciem, pamięcią. U osób niewidomych wyobrażenia w dużej 

mierze zastępują patrzenie, są jak powidoki, obrazy wewnętrzne. W pracy wykorzystałam 

symboliczną postać ludzką, która z trwaniem animacji stopniowo traci kontur i zamazuje się 

aż do całkowitego zniknięcia, ale nie ostatecznego, bo w tym przypadku obraz powoli 

powraca. Czerń znaku przechodzi stopniowo w biel, którą można czytać nie tylko jako brak 

obrazu, ale też jako światło. Obraz powoli pulsuje, jest zapętlony, powtarza się co godzinę. Tę 

pracę wideo opisałam słowami Władysława Strzemińskiego (Teoria widzenia): „W procesie 

widzenia nie to jest ważne, co mechanicznie chwyta oko, lecz to, co człowiek uświadamia 

                                                 
22 S. Giżka, Wojciech Zamecznik, http://culture.pl/pl/tworca/wojciech-zamecznik [dostęp: 5.03.2018]. 



34 

 

sobie ze swego widzenia”23. Animacja powstała na wystawę „Pola niewidzenia, czyli 

wizualnie o niewidzeniu” Stowarzyszenia „Z Siedzibą w Warszawie” w Domu Kultury 

„Kadr” w Warszawie w 2017 roku, której kuratorką była Edyta Ołdak. W swojej pracy 

skupiłam się na opisie pola widzenia Julity – niewidomej z poczuciem światła: „Jestem osobą 

niewidomą od urodzenia, przed oczami nie mam nic. Czasem widzę światło, bo mam 

poczucie światła. Nie widzę zupełnie nic, a oczy dla mnie służą do innych rzeczy, nie do 

widzenia... Nie mam wspomnień kolorów i kształtów, tylko czasem zdaje mi się, że mam 

przed oczami np. kontury człowieka, ale wiem, że to moja wyobraźnia, bo »widziany« w ten 

sposób przedmiot nie ma koloru i zawsze mogę go zmienić”24. 

Na potrzebę międzynarodowego projektu „Miasto i las” stworzyłam animację edukacyjną  

o zwyczajach i ochronie zwierząt mieszkających w mieście, na którą składa się ponad 200 

grafik.  

2.5. Wystawy, dizajn, identyfikacja wizualna 

Jestem autorką rozbudowanej identyfikacji wizualnej międzynarodowego projektu „Miasto  

i las”, a także oprawy graficznej samej wystawy. To cykl wystaw i warsztatów promujących 

ekologię i dbałość o środowisko, skupiających się na zwierzętach żyjących w mieście. 

Wystawa była już prezentowana w Warszawie, Rejkiawiku, Gdyni, Helsinkach, 

Sztockholmie, Łodzi, Cieszynie, Stalowej Woli i Tallinie. W ramach tego projektu 

zrealizowałam m.in. wielkoformatowe grafiki ścienne, znak, serię plakatów, animację 

edukacyjną, prezentację, foldery, zeszyty. Drugą ważną realizacją jest identyfikacja wizualna 

projektu „White Room” towarzyszącemu wydarzeniu „Nervous Systems: Quantified Life and 

the Social Question” w Haus der Kulturen der Welt w Berlinie, na który składały się m.in.: 

neon, znaki „White Room”, Bar, Ingenious Bar, animacja, folder, materiał edukacyjny (teki, 

karty, mapy, nalepki, tabliczki z informacjami), materiały promujące wydarzenie oraz 

elementy scenografii. 

Opracowałam graficznie wiele innych wystaw, wydarzeń kulturalnych i akcji społecznych. Są 

to m.in.: „Orońsko ekologicznie” w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, „Uwolnić ulice”  

w ramach festiwalu Miasto Szczęśliwe w Warszawie, „Kto się boi braci Grimm?” – Piknik 

                                                 
23 W. Strzemiński, Teoria widzenia, red. nauk. prof. I. Luba, wyd. Muzeum Sztuki w Łodzi, 2016. 
24 E. Ołdak, Pola niewidzenia, czyli wizualnie o niewidzeniu, wyd. Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”, 

2017. 
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Literacki Muzeum Literatury w Warszawie, „69% Cruelty free” w Elektrowni w Radomiu, 

„Dotyk” w BWA w Kielcach, „To czego nie ma” w BWA w Sopocie, „Detsky sen” w Galerii 

„Arsenał” w Białymstoku, „Człowiek: Zwierzę” w Galerii „Tak”, „Chopin au jardin” – 

festiwal muzyczny w Paryżu, konferencja „Troska i okrucieństwo” w Poznaniu, wystawa-

konkurs „Spojrzenia” w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, „Zoepolis” w galerii BWA 

Dizajn we Wrocławiu oraz projekt „Kartografie obcości, inności i w(y)kluczenia”.  

„Kartografie inności i w(y)kluczenia” to projekt finansowany z programu Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 

2016–2019, do którego zaprojektowałam znak przedstawiający symbol mandragory – 

leczniczej rośliny o ludzkim kształcie, co ma podkreślić integralność świata natury  

i człowieka. Najczęściej to w zwierzęciu człowiek odnajduje ludzkie cechy, a nie odwrotnie – 

na tym polega antropomorfizm. Tutaj następuje przesunięcie i człowiek odnajduje siebie  

w roślinie, co nabiera dodatkowych znaczeń w kontekście ostatnich badań nad roślinami – ich 

inteligencją, możliwością uczenia się, pamiętania, ruchu, a nawet zabawy. Zaprojektowany 

przeze mnie znak jest dynamiczny, abstrakcyjny i jednocześnie przedstawiający, niepokojący 

przez swoją niejednoznaczność, dobrze rezonuje z tematem inności, nienormatywności, 

obcości. Jednocześnie przez metaforę korzeni wchodzi w dialog z problemem wykorzenienia, 

migracji, znowu – obcości. Staram się, by znak był wyrazisty, oryginalny, łatwy do 

zapamiętania, by skłaniał do refleksji i zaciekawiał. Moim wzorem i autorytetem, jeśli chodzi 

o projektowanie znaków, jest Karol Śliwka, którego projekty działają jak mikroskopijne 

opowieści. W każdym z jego znaków zaszyfrowany jest rebus, gra optyczna, zabawa  

z odbiorcą. Jednocześnie spełniają one najbardziej rygorystyczne zasady efektywnej 

komunikacji wizualnej, która powinna być łatwa do rozpoznania i odporna na mutacje. 

Zaprojektowałam także znak oraz identyfikację wizualną dla nowego wydziału na 

Uniwersytecie Warszawskim Antropozoologia – Animal Studies oraz logo „NOtest” dla 

Fundacji „Viva!”, która zajmuje się m.in. tematem wiwisekcji i uśmiercania zwierząt na 

potrzeby doświadczeń naukowych, często niepotrzebnych i nieuzasadnionych naukowo ani 

etycznie.  

Zaangażowałam się także w „Szary Protest”, oddolną inicjatywę grupy ludzi zaniepokojonych 

złą jakością powietrza w Polsce, która postanowiła poprzez social media informować 

społeczeństwo o smogu i jego konsekwencjach dla zdrowia i środowiska, a zarazem podjąć 
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próbę wpływu na decydentów. Czytelnym symbolem protestu stał się zaprojektowany przeze 

mnie znak – maseczka przeciwsmogowa, przeciwpyłowa. 

Najczęściej angażuję się w projektowanie znaków i oprawy graficznej do projektów, które są 

bliskie ważnej dla mnie tematyki i z którymi utożsamiam się ideowo. Są to m.in. kwestie 

szeroko pojętej wolności, walka z różnymi rodzajami dyskryminacji, prawa zwierząt, 

świadomość ekologiczna. Znak jest dla mnie nie tylko elementem, a nawet podstawą 

identyfikacji wizualnej, lecz podstawowym budulcem dla niemal wszystkich moich prac 

graficznych. Chętnie skaluję znaki: mandragora z projektu „Kartografie obcości…” pojawiała 

się jako logo na stronie internetowej projektu, a także w formie monumentalnego muralu  

w przestrzeni galerii. Każda moja praca – czy to animacja poklatkowa, czy plakat – opiera się 

na wyrazistym, autonomicznym, maksymalnie uproszczonym, lecz dopracowanym w każdym 

szczególe znaku. Czasami jest on multiplikowany, częściej wypełnia całą przestrzeń. Migruje. 

Pojawia się na plakacie do sztuki teatralnej, by za kilka lat wrócić w ramach grafiki książki 

lub na wystawie. W każdym z tych kontekstów zachowuje swoją tożsamość, lecz nasiąka też 

nowymi znaczeniami. Jest służebny, lecz też mówi sam za siebie.  

2.6. Rzeźby, instalacje przestrzenne 

W 1994 roku współtworzyłam makroinstalację Chmura autorstwa Jacka Damięckiego, która 

stanęła na placu Piłsudskiego w Warszawie. Mój udział polegał na stworzeniu Pylonów, czyli 

dwóch rzeźb o tytułach Obcios i Rozłamanie wykonanych w drewnie. Prace powstały poprzez 

przenicowanie drzewa, tzn. przecięcie kilkumetrowego pnia wzdłuż na dwie części, 

okorowanie i oszlifowanie go na zewnątrz, by mogło być opatrzone tę zdjętą uprzednio korą 

wewnątrz. Pylony przywodzą na myśl strategię artystyczną polskiego rzeźbiarza średniego 

pokolenia Romana Stańczaka, który przenicowywał meble i inne użytkowe przedmioty, np. 

czajnik (Misquic, 1992) czy wannę (Mixquic, 1994). W wywiadzie z Arturem Żmijewskim 

mówi o nich: „Wykorzystuję przedmiot jako nośnik informacji. Wypowiadam swoje zdanie  

o świecie poprzez ingerencję w przedmiot (np. deformację), który po moim »gwałcie« 

stwarza już nową sytuację. Człowiek posługujący się na co dzień czajnikiem, krzesłem czy 

wanną spotyka się z przedmiotem znanym od lat w zupełnie nowej rzeczywistości, która – 

mam nadzieję – go zaskakuje. Ten ułamkowy moment zaskoczenia jest furtką, przez którą 

mogę wejść w jego podświadomość”25. Wydaje mi się, że te słowa pasują nie tylko do 

                                                 
25 Obdarzony skowytem niebios, [w]: A. Żmijewski, Drżące ciała. Rozmowy z artystami, wyd. Kronika, 
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Pylonów, ale także do innych moich prac, bo – jak wyżej pisałam – często odbieram 

pierwotne znaczenie znakom i buduję nowe poprzez włożenie ich w inny kontekst, 

pobudzając tym samym odbiorcę do analizy rzeczywistości.  

Kolejna instalacja przestrzenna Multifuneralny (2004) prezentowana w Galerii Z o.o  

w Warszawie oraz na Międzynarodowym Biennale Rzeźby w Centrum Kultury „Zamek”  

w Poznaniu to repliki znanego produktu spożywczego, misia firmy Haribo. Zamiast żelatyny 

zastosowałam nietrwały wosk i trujący ołów, zwracając uwagę na pochodzenie produktu – 

materiał odzwierzęcy. Każdy obiekt zapakowany był w gramowe foliowe torebeczki, co 

odnosiło się do masowej produkcji. Zapakowane woskowe misie wyglądały jak oryginalne, 

były nie do odróżnienia. Praca Multifuneralny miała na celu wskazanie na brak świadomości  

i odpowiedzialności konsumenckiej. Za masowymi, ładnie opakowanymi, kolorowymi 

produktami często stoją nieetyczne działania, a w bardziej rozległej, globalnej perspektywie, 

degradacja środowiska. 

Typy to seria drewnianych, interaktywnych rzeźb, które mają formę klocków, a jednocześnie 

mogą pełnić funkcję stempli. Kształty znaków oscylują między alfabetem a abstrakcją. Można 

z nich budować znaczenia na płaszczyźnie i w przestrzeni. Zestawiane ze sobą tworzą słowa, 

obrazy lub bryły. Typy są poszerzonym alfabetem, pomagają wyrazić znaczenia, które 

wychodzą poza werbalny przekaz i trudno je ująć słowami. Są stworzone do wspólnej pracy  

i zabawy, stawiają na dwuznaczność, abstrakcyjne myślenie, wolność skojarzeń. Są platformą 

komunikacji, mogą wyrażać poglądy zbiorowe lub indywidualne. Praca była pokazywana  

w ramach projektu „Liberatura” w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży  

w Warszawie (2017).  

                                                                                                                                                         
Korporacja Ha!art, Kraków 2006, s. 297–298. 
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3. Działalność naukowo-badawcza 
 

3.1. Projekt badawczy: Kartografie obcości, inności i w(y)kluczenia  

Perspektywa filozofii i sztuki współczesnej. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.  

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego – kierownik dr hab. Magdalena 

Środa.  

Jestem członkinią zespołu 2016–2019 r. / projekt w trakcie realizacji. 

„Przedmiotem badań jest problem obcości i jego związki z wykluczeniem. Celem badań jest 

teoretyczne uchwycenie i kompleksowe badanie zjawiska wykluczenia z różnych perspektyw 

badawczych i metodologicznych, by można było lepiej rozumieć takie pojęcia jak »obcość«  

i »wykluczenie« oraz próbować przezwyciężać je w kontekście kulturowym, 

antropologicznym, społecznym i politycznym. Projekt zakłada stworzenie interdyscyplinarnej 

metodologii, która ułatwiłaby przyszłym badaczom prowadzenie refleksji na przecięciu 

humanistyki, nauk przyrodniczych i sztuki. Prowadzone badania odwołują się do głównych 

problemów teoretycznych podejmowanych w naukach humanistycznych, takich jak m.in. 

obcość i wykluczenie, człowiek i jego relacja ze światem, i mają na celu podjęcie na nowo 

fundamentalnych pytań filozofii podmiotu, polityki, etyki, sztuki. 

Projekt składa się z trzech części. Celem pierwszej jest interdyscyplinarna analiza różnych 

klasycznych figur obcości oraz wyróżnienie typologii obcości w odwołaniu do klasycznej 

literatury przedmiotu. Część druga zakłada analizę problemu wykluczenia z perspektywy 

teoretycznej tzw. »nowego materializmu«. Nowy aparat pojęciowy perspektywy 

nowomaterialistycznej umożliwia analizę pojęć takich jak m.in. toż-samość, podmiotowość, 

materia, życie, ciało, relacja, co z kolei rzuca nowe światło na zasadniczy temat projektu – 

wykluczenie. Trzecia część projektu ma charakter praktyczny, jej celem jest stworzenie 

autorskiej koncepcji »polityki i etyki stygmergicznej« i pokazanie, w jaki sposób można ją 

aplikować w rozmaitych kontekstach akademickich (dydaktyka, praktyka badawcza) oraz 

pozaakademickich (projekt graficzny, kuratorski, działania społeczne czy performatywne”26.  

Wpisuję się w ten projekt badawczy przede wszystkim za pomocą narzędzi artystycznych – 

zaprojektowałam rozbudowany system wizualizacji, który zapewnia lepszą komunikację 

                                                 
26 M. Rogowska-Stangret, http://kartografieobcosci.uw.edu.pl/ [dostęp: 19.02.2017]. 
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pomiędzy badaczami i odbiorcami, a także pomiędzy samymi uczestnikami badań. Tematyka 

dotycząca „wykluczenia” i „obcości” jest mi bliska w kontekście eksploatacji zwierząt przez 

człowieka, ich podmiotowego traktowania i te zagadnienia wprowadzam do badań. W swojej 

części teoretycznej pracy doktorskiej przedstawiłam filozoficzne i historyczne aspekty 

stosunku człowieka do zwierząt i w projekcie rozwijam tę tematykę. Moją rolą w projekcie 

było zaprojektowanie znaku, który umożliwia interakcje pomiędzy poszczególnymi 

dziedzinami i badaczami. Zaprojektowałam otwarty znak do projektu, aby mógł być 

rozwijany i opisywać poszczególne obszary badań. Symbol leczniczej rośliny 

przypominającej ludzką postać dopełniam motywami roślinnymi w różnych kolorach 

tworzącymi koronę drzewa. Znak w zależności od nurtu rozważań, których dotyczy, zmienia 

wygląd. Projekt badawczy jest ściśle związany z moją praktyką zawodową w obszarze 

współczesnego projektowania graficznego, a zarazem otwiera moją praktykę na twórczą 

współpracę z naukowcami z innych dziedzin.  

W listopadzie 2017 roku, w ramach tego projektu, odbyła się wystawa „Zoepolis. Dizajn dla 

roślin i zwierząt”, której kuratorkami były Agata Szydłowska i Monika Rosińska, która była 

pretekstem do zastanowienia się, jak mogłyby wyglądać projekty skierowane do 

użytkowników nie-ludzkich. Prace na wystawie brały pod uwagę potrzeby, przyzwyczajenia  

i prawa roślin i zwierząt. Innym, obcym były zwierzęta i rośliny skazane na przedmiotowe 

traktowanie, radykalną dyskryminację, eksploatację, bo człowiek jako gatunek dominujący 

odbiera im podstawowe prawa łącznie z prawem do życia, posiadaniem świadomości czy 

odczuwaniem bólu. Tytuł wystawy nawiązywał do koncepcji „zoopolis” Sue Donaldson  

i Willa Kymlicka, która uwzględnia nadanie zwierzętom obywatelstwa. W tytule wystawy 

„zoo” jest zastąpione przez „zoe” – „nagie życie”, witalność, która jest wspólna wszystkim 

żyjącym stworzeniom. Wystawa była spojrzeniem na projektowanie użytkowe z perspektywy 

nieantropocentrycznej. Na wystawę stworzyłam Alfabet składający się z form inspirowanych 

mikroorganizmami, wirusami, komórkami, cząsteczkami organicznymi i nieorganicznymi, 

żeby podkreślić, że wszystkie organizmy mają to samo pochodzenie i można je sprowadzić do 

kombinacji czterech zasad składających się na cząsteczkę DNA, a granice między tym, co 

organiczne i nieorganiczne, są płynne, bo życie na Ziemi wywodzi się od jednej żywej 

komórki, która powstała w oceanie ze składników nieożywionych miliardy lat temu. Alfabet 

jako zbiór abstrakcyjnych znaków stał się metaforą związków pomiędzy różnymi formami 

życia i symbiozy, w którą one wchodzą – od tak skomplikowanych jak człowiek, po te proste 

jak bakterie. Alfabet jest strukturą, która modyfikuje się i wchodzi w interakcje z innymi 
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pracami na wystawie i jej architekturą, jednocześnie sama poddając się ingerencjom  

i mutacjom podczas trwania ekspozycji. Tak podkreślam przepływ materii – życia, 

różnorodność form i ich złożoność oraz chcę wskazać na pochodzenie człowieka i na jego 

powiązanie z innymi formami biologicznymi. Obecnie, wraz z Moniką Rogowską-Stangret, 

pracuję nad publikacją Mandragora, która będzie rozwinięciem tej idei. 

3.2. ARKA  

Realizacja projektu artystyczno-badawczego w ramach stypendium Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie „Sztuki wizualne”, 2016. 

ARKA to cykl grafik i infografik uzupełnionych tekstem, animacja poklatkowa oraz instalacja 

dźwiękowa, które zrealizowałam w 2016 roku. Całość zaprezentowałam w formie wystawy,  

a część graficzna ilustruje projekt nowej książki. W ramach stypendium powstało około  

20 infografik, 100 grafik (w formacie 22 x 25 cm) drukowanych na pergaminie oraz praca 

wielkoformatowa (450 x 90 cm). Animacja poklatkowa to rozwinięcie mojej pracy 

doktorskiej – kolejne grafiki cyklu Optymalizacja przedstawiające poszczególne gatunki 

zwierząt, które są składane do jednego metra kwadratowego, co odnosi się do światowej 

ekonomii i traktowania zwierząt przedmiotowo, jako towaru. Poszczególne grafiki – klatki 

filmu – przechodzą jedna w drugą w czasie jednej sekundy. Obraz pulsuje, jest jak zegar 

odliczający czas. To czas życia zwierząt. Grafiki i animację dopełnił dźwięk – wyliczenie 

22 413 gatunków zwierząt zagrożonych dzisiaj wymarciem. Wielkoformatowa grafika 

przedstawia kontenerowiec, ogromny statek towarowy, symbol globalizacji, który przywodzi 

na myśl konstruktywistyczne kompozycje. 

ARKA to współczesna wersja opowieści o potopie. W historii Ziemi było pięć masowych 

wymierań roślin i zwierząt spowodowanych działaniem czynników środowiskowych. Według 

naukowców trwa szósta globalna katastrofa, której przyczyną nie są zmiany naturalne, lecz 

działalność człowieka. Praca porusza kwestie przyczyn i konsekwencji dzisiejszej katastrofy 

ekologicznej, konfrontuje opisy potopu w świętych księgach i mitach z wiedzą naukową. 

Projekt podejmuje kwestie ekologiczne, gospodarcze, religijne i etyczne. Wchodzę nim  

w nowy obszar tematyczny, bo o ile w Lokomotywie/IDEOLO wyliczam problemy 

współczesnego świata, tak w ARCE próbuję dotrzeć do ich przyczyn, dzięki zgłębianiu 

podwalin systemu kapitalistycznego i kierunku, w którym się rozwija.  
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Całość została zaprezentowana na wystawie w galerii Fundacji Sztucznej, wystawie 

towarzyszyły warsztaty. Prace graficzne powstały w technice komputerowej, a następnie 

zostały wydrukowane w technice własnej na papierze pergaminowym.  

Projekty badawcze są dla mnie bardzo ważne, bo pozwalają na rozwój nie tylko artystyczny, 

ale także społeczny. Poszerzają moją wiedzę, kompetencje, zapewniają współpracę i kontakt  

z doktorantami innych dziedzin oraz otwierają na nowe zagadnienia i tematy. Umożliwiają też 

skonfrontowanie swoich prac i koncepcji z liczniejszym gronem i wpisanie ich w nowy 

kontekst. Jednocześnie pozostaję przy swoich tematach, co jest dla mnie bardzo istotne.  

3.3. Projekt badawczy: OBRZEŻA i BOCZNICE  

Projekt dotyczący aktywności w przestrzeni publicznej. 

Realizacja i finansowanie: Katedra Działań Przestrzennych Wydziału Rzeźby Warszawskiej 

Akademii Sztuk Pięknych. 

Jestem członkinią zespołu / projekt w trakcie realizacji. 

Projekt polega na zwróceniu uwagi na miejsca, które są niezbędnym aneksem dla „fizjologii” 

miasta, zapleczem jego podstawowych funkcji, ale również na takie, które są swoistym 

błędem lub ostańcem w złożonym procesie kształtowania organizmu urbanistycznego czy też 

manifestacją fantazji i twórczej woli człowieka, oraz na miejsca oboczne, pokątne, 

zdegradowane, obszary obsługujące tylko jedną potrzebę aglomeracji i takie, których funkcja 

jest nieoczywista. Interesujące aspekty tych fenomenów to: skala – od wielkich przestrzeni 

rozjazdów i bocznic kolejowych po śródmiejski squot; materie – od „architektonicznej” 

prowizorki po roślinność „nieoficjalną”; zasady organizacyjne – od perspektywicznego 

planowania otuliny lotnisk po nieoczywisty status ogródków działkowych w centrum miasta.  

Podobne zagadnienia spotykane są nie tylko w substancji materialnej miasta, ale także  

w obszarze zachowań społecznych, aktywnościach obywatelskich czy w różnorodnych 

ekspresjach indywidualnych. Czasem owe aktywności są ściśle powiązane  

z sygnalizowanymi tu miejscami obocznymi, czasem tworzą własną „geografię” i unikalne 

konteksty.  

Projekt współtworzą twórcy różnych generacji posługujący się różnorodnym warsztatem 

artystycznym poruszający we wcześniejszych realizacjach powyższe problematyki (ale nie 

tylko).  
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3.4. Rysunek w przestrzeni  

Projekt Katedry Rysunku i Malarstwa.  

Program naukowy: Wydziału Rzeźby Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.  

Jestem członkinią zespołu / projekt w trakcie realizacji. 

Projekt „Rysunek w przestrzeni” nawiązuje do teorii Formy Otwartej stworzonej przez Zofię  

i Oskara Hansenów, w której architekci widzieli postawę kształtującą podejście do 

rzeczywistości. W Formie Otwartej Hansen zawarł ideę sztuki otoczenia, której motorem miał 

być przeciętny człowiek, a praca architekta czy artysty sprowadzałaby się do roli 

pomocniczej, do eksponowania tych działań. Forma Otwarta proponowała zerwanie ze 

schematem nadrzędności specjalistów i miała wskazać na możliwości poszczególnych ludzi, 

na wzajemne relacje między nimi, na sztukę zdarzeń. 

„Rysunek w przestrzeni” zakłada eksponowanie prac zbliżone do możliwości, jakie daje 

architektura. Mają temu służyć specjalne płyty wykonane w skali zbliżonej do skali 

człowieka. Ekrany te stanowią klasyczną architekturę ekspozycyjną dla pojedynczych 

projektów, ale dają też możliwość tworzenia większych instalacji modułowych, stając się 

obiektem przestrzennym. Tworzą hansenowskie „tło dla zdarzeń”, eksponują obecność  

i działalność człowieka, dają nieskończoną liczbę możliwości dzielenia i łączenia przestrzeni. 

Płyty ekspozycyjne są modułowe, mobilne, lekkie. Umożliwia to łatwe przenoszenie  

i eksponowanie prac w przestrzeni publicznej. 

Projekt ma być rozwijany tak, by ekrany pojawiły się w miejscach komercyjnych billboardów 

w celu wyrwania przechodniów/widzów z rutyny i przyzwyczajenia do konsumpcyjnych 

komunikatów. Ma zaskoczyć przekazem, za którym stoi idea, myśl, a nie reklama i zysk. 

Zależy nam, aby przypadkowy człowiek stał się odbiorcą sztuki, a nawet jej współautorem, 

gdy wziąć pod uwagę reakcję, refleksję oraz interpretację obejrzanych dzieł, symboli. 

Projekty prezentowane na ekranach mają uruchamiać wyobraźnię, pobudzać do refleksji, 

prowokować i łamać przyzwyczajenia potocznej percepcji. Zależy nam, by wyrwać 

przechodniów/widzów z obojętności na obrazy, których jest w dzisiejszej rzeczywistości 

coraz więcej, w związku z czym trudno wyłowić z natłoku te wartościowe. 
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4. Program Pracowni Rysunku – omówienie 
 

Rysunek jest pojmowany szeroko jako narzędzie do zapisu obserwacji rzeczywistości  

i medium twórcze. Ma wspierać indywidualną pracę studentów, pomagać w twórczych 

wyborach oraz stanowić drogę do odkrycia przez nich własnych, autorskich form 

wypowiedzi, co wiąże się nie tylko z klasycznym pojmowaniem rysunku, ale otwarciem na 

eksperymentowanie i przekraczanie granic tej dyscypliny. Bardzo ważne jest uświadomienie 

znaczenia rysunku, zrozumienie go jako procesu myślowego. W pracy ze studentami 

kładziony jest nacisk nie tylko na końcowy efekt pracy, ale przede wszystkim na proces 

twórczy. Rysunek jest bardzo istotnym narzędziem indywidualnego rozwoju twórczego, 

jednocześnie uzupełnia całościowy dorobek i daje przygotowanie do zawodu rzeźbiarza, czy 

artysty interdyscyplinarnego.  

Założenia przedmiotu obejmują: analizę zjawisk, procesów, zmian w otaczającej 

rzeczywistości i umiejętność przekształcania ich w formy plastyczne. Istotne są: wnikliwa 

obserwacja, kompozycja, proporcje, światło, wzajemne zależności elementów, różnice 

materii, kontrast form i rytm. Celem jest poszukiwanie zrozumiałego i uniwersalnego  

a zarazem oryginalnego języka wypowiedzi twórczej; znalezienie własnej techniki; rozwijanie 

kreatywności i świadomości twórczej w oparciu o solidny warsztat, umiejętność zastosowania 

różnych technik i systematyczny rozwój postrzegania.  

Pracownia Rysunku na Wydziale Rzeźby prowadzi zajęcia dla studentów wszystkich lat. Na 

pierwszym roku studenci pracują studyjnie, uczą się dyscypliny zorganizowania 

kompozycyjnego płaszczyzny kartki, poznają bliżej różne techniki rysunku, np. węgiel, tusz, 

ołówek, patyk, suchy pędzel, lawowanie. Ćwiczenia rysunkowe odbywają się z modelem, jest 

to akt męski, kobiecy, postać we wnętrzu oraz martwa natura. Oddzielnie prowadzone są 

ćwiczenia poświęcone studium głowy, ćwiczenia perspektywy postaci, krótkie szkice. Silny 

nacisk kładziony jest na rysunki, notatki powstające równocześnie z projektami w innych 

pracowniach Wydziału Rzeźby, co daje możliwość lepszego poznania studentów, ich pracy, 

artystycznych zainteresowań i tematów, w które są zaangażowani. Ważne jest 

interdyscyplinarne podejście do twórczości artystycznej. 

Praca ze studentami lat starszych przebiega indywidualnie. Rozwijane są ich zdolności 

manualne, umiejętność kreacji zgodna z temperamentem plastycznym. Studenci pracują  
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z modelem umieszczonym w zaaranżowanej przestrzeni. Praca na uczelni jest dla mnie 

ważnym doświadczeniem. Bardzo cenię pracę ze studentami, dzielę się z nimi własnym 

doświadczeniem, wiedzą, praktyką, a oni otwierają mnie, uwrażliwiają na tematy, problemy 

młodszego pokolenia. 

** (Załącznik nr 08 – Dokumentacja osiągnięć dydaktycznych i Program Pracowni Rysunku) 
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5. Działalność kuratorska, organizacja wystaw i opracowania 

graficzne 
 

W galerii Z o.o. zorganizowałam kilkanaście wystaw artystów związanych z warszawską 

Akademią Sztuk Pięknych, byli to m.in.: Mikołaj Starowieyski, Jakub Wesołowski, Grzegorz 

Witek, Monika Hanulak, Grażka Lange czy Michał Dudek – który w przestrzeni galerii bronił 

pracy magisterskiej wystawą „Osmoza” w 2005 roku.  

W galerii Fundacji Sztucznej odbyła się obrona pracy magisterskiej Diany Grabowskiej, w 

której organizacji czynnie uczestniczyłam. Na dyplom składały się: rzeźba, instalacja wideo 

oraz instalacja przestrzenna (aneks do dyplomu w Pracowni Rysunku prowadzony wspólnie z 

prof. Zofią Glazer). Tytuł pracy Striptiz odnosił się – przewrotnie – do głowy, którą młoda 

artystka określiła w pracy jako najbardziej intymną część ciała, bo związaną z myśleniem  

i odczuwaniem. „Koncentruję się na motywie głowy jako reprezentacji człowieka  

i najintymniejszej części jego ciała, związku widzialności i egzystencji oraz odwiecznym 

problemie odwzorowania człowieka za pomocą obrazu. Ten obraz-reprodukcja staje się 

maską za każdym razem, gdy sporządzamy ludzki wizerunek. Do zamaskowania głowy 

posłużyłam się bielizną, by obudzić skojarzenia z intymnością i nagością, a choć w pracy 

przybrała formę fizyczną, to w moim zamyśle jest obiektem symbolicznym, przedmiotem  

z zewnątrz, służącym do opisu tego, co jest wewnątrz. Proces rozbierania, który ostatecznie 

okazuje się osobliwą formą striptizu, wskazuje na autoreferencyjny charakter pracy oraz 

wyraża utopijne próby sprowadzenia twarzy do jednego wyobrażenia” – tak Grabowska pisała 

o swoim projekcie27. 

Po obronie pracę Grabowskiej można było oglądać na wystawie „Striptiz” w galerii Fundacji 

Sztucznej, do której zaprojektowałam znak, plakat i druki promujące to wydarzenie (baner, 

kartki, stempel, zaproszenia), a następnie na wystawie konkursowej „Coming Out – Najlepsze 

dyplomy ASP 2015”, na której otrzymała główną nagrodę.  

W galerii Sztucznej miała miejsce również obrona pracy doktorskiej Pawła Mysery „Złoty 

podział II”. Mój plakat Box stał się częścią wystawy. „Plakat Małgorzaty Gurowskiej stał się 

niezbędnym elementem wystawy, dopełniając Złoty podział (...) Ów zabieg transformacji 

ujawnia potencjał sześcianu w formie łacińskiego krzyża. A zatem stanowi brakujące ogniwo 

                                                 
27 D. Grabowska, http://comingout2015.asp.waw.pl/?graduates=1192 [dostęp: 22.02.2018]. 
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Złotego podziału – czarny sześcian tożsamy nie tylko dla dwóch, ale dla trzech 

monoteistycznych religii” – mówił Mysera na otwarciu wystawy.  

Obok tych dwóch ważnych wystaw w galerii Fundacji Sztucznej odbyło się wiele wystaw 

indywidualnych absolwentów mojej rodzimej uczelni, m.in. Marty Gruzd, Jana Tomzy-

Osieckiego, Olgi Dmowskiej, Pauliny Pankiewicz. Kilka z tych wystaw było organizowanych 

w ramach stypendiów artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

Miasta Stołecznego Warszawy. Do wszystkich tych wystaw zaprojektowałam plakaty i druki 

promujące oraz znak graficzny do identyfikacji wydarzeń w mediach społecznościowych. 

Jednym z głównych celów obu prowadzonych przeze mnie galerii było promowanie 

najciekawszych postaw artystycznych z nastawieniem na najmłodsze pokolenie twórców. Oba 

przedsięwzięcia były instytucjami non profit, co pozwoliło w sposób pełny i obiektywny 

promować realizacje, które ze względu na wartość artystyczną, a nie merkantylną, na to 

zasługiwały. Dzięki temu ta działalność była rodzajem platformy do prezentacji postaw, dzieł, 

dyskusji, wymiany doświadczenia artystycznego. 

Od lat projektuję także plakaty do wydarzeń „Rzeźbicha” na Wydziale Rzeźby warszawskiej 

ASP oraz wielu wystaw i wydarzeń, które są związane z rodzimą uczelnią, m.in.: do wystawy 

rzeźb studentów z pracowni Ceramiki „Ceramika”, do jubileuszowej wystawy Wydziału 

Rzeźby z okazji stulecia ASP w Warszawie „Forma człowieka”, „Forma Przestrzeń Podmiot” 

Twórców Wydziału Rzeźby, do międzynarodowej wystawy studentów „Zusammenarbeit”, do 

niezależnej ogólnopolskiej wystawy rzeźby studenckiej „Granice Rzeźby”, do wystawy 

Katedry Działań Przestrzennych „Żeźba”, dla kiermaszu charytatywnego dla Piotra Lorka, do 

„Art Jarmarku Charytatywnego dla Julki”, dla Pracowni Ilustracji prof. Z. Januszewskiego. 

Stworzyłam także identyfikację wizualną Koła Naukowego Wydziału Rzeźby oraz dla 

Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną warszawskiej ASP. 




