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Generacja Y, pokolenie ludzi urodzonych 
w Polsce od 1984 do nawet 1997 roku. Na-
zywane jest również „pokoleniem Milenium”, 
następną generacją. W Polsce osoby te dora-
stały w czasie boomu gospodarczego i w cza-
sach rozwijających się technologii. Jako mały 
chłopiec również miałem dostęp do „nowinek 
technologicznych”. W wolnym czasie zbiegało 
się całe osiedle i razem graliśmy w chowane-
go, klasy czy pegazusa. Współcześnie rower, 
piłka, lalka Barbie, komputer i rolki zostały 
wyparte przez laptop, konsole do gier, apa-
rat cyfrowy czy mp3. Etykieta „singleplayer” 
najlepiej odzwierciedla charakter stylu życia 
współczesnych dzieci, a „pokolenie multiplay-
er” jest symbolem minionych lat. W latach 
90. większość zabaw miało grupowy charak-
ter. Dzieci musiały używać wyobraźni, aby 
stworzyć coś nowego, chociażby prowizorycz-
ne boisko do mini baseball-a, gdzie za bazy 
służyły znalezione w pobliżu kamienie, a samo 
odwrócenie czapeczki daszkiem do tyłu czy-
niło z dziecka podwórkowej klasy zawodnika 
sportowego. W swoim video sentymentalnie 
staram się wrócić do tamtych czasów. Kreu-
jąc świat za pomocą kredy zamieniam swoje 
podwórko, w takie, jak pamiętam z czasów 
swojego dzieciństwa.

Generation Y, the generation of people born 
in Poland Since 1984, do even 1997. It is also 
known as ”Millennials”, the next generation. 
In Poland, people in these grew up during the 
boom times of the Economic and evolving 
technologies. As a little boy I had also access 
to do ”Technological innovations”. In his spare 
time we coincided Cale estate, and together 
we played hide and seek weights, class or 
PEGAZUS. Today’s generation of children 
on the Singleplayer. Bicycle, ball, Barbie doll, 
computer, and rolls were replaced by laptop, 
consoles do Games, Digital Camera, MP3 
ITD. The label ”singleplayer” best reflects the 
nature of the lifestyle of modern childrens. 
Term generation multiplayer” is a symbol of 
past years. In the 90s, most games had a group 
nature. They had a sense, when many child-
rens participated in them. They had to use 
your imagination to create something new, 
even makeshift pitch to do a mini-baseball 
and, where the base served found near stones 
A mere reversal baseball caps do so many 
made oo Children’s backstairs Class competi-
tor Sports. In my video I am trying to get back 
to do those of the times.

Grzegorz Polański
Singleplayer

Singleplayer

1. Singleplayer, film 02:00 (kadry), 2015

1. Singleplayer, film 02:00 (frames), 2015

1.

Są takie pytania które z pozoru brzmią banalnie, jednak wypowiadane na głos wymagają od nas 
szczerości i autorefleksji, na którą rzadko kiedy się zdobywamy. Kim jesteśmy i czego poszukujemy 
we współczesnym świecie? Co kształtuje naszą tożsamość w danym miejscu i czasie? Co nas ograni-
cza i separuje od innych oraz co nas łączy – jak nasza własna tożsamość odnosi się do tej w szerszym 
rozumieniu, lokalnym i globalnym? Młodzi artyści z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Milwaukee 
Institute of Art and Design szukali odpowiedzi na te pytania, sięgając zarówno do swoich osobistych 
doświadczeń, wspomnień, a nawet traum, jak i odnosząc się do sfery społecznej i antropologicznej, 
która pozwoliła na wpisanie własnego doświadczenia w szerszy kontekst. Każdy twórca próbował 
odnaleźć siebie w globalnej tożsamości oraz odkryć globalność w sobie samym. Efekty tych poszukiwań 
eksplorują przeróżne aspekty życia społecznego i osobistego, a jednocześnie wykorzystują rozmaite 
media i techniki artystyczne.

Warto podkreślić także aspekt międzykontynentalnej współpracy, gdyż „Kim jestem, co robię?” to pro-
jekt, który był realizowany równolegle przez studentów II roku Pracowni Struktur Wizualnych Wydzia-
łu Grafiki ASP w Warszawie prowadzonej przez prof. Krzysztofa Trusza, oraz studentów IV, III i II roku 
prof. Waldemara Dynerymana z MIAD. Współpraca studentów z Polski i Stanów Zjednoczonych miała 
różny charakter – dobrani w pary twórcy wspólnie tworzyli projekty, nawiązywali do swoich prac lub po 
prostu nawzajem się inspirowali. Niekiedy współpraca obu osób doprowadziła to tego, że charakter ich 
projektów uległ zmianie, lub też powstały nowe prace nawiązujące do idei partnera z drugiego kraju. 
Niezależnie od tego, jakie były efekty wspólnego działania, sam fakt nawiązania kontaktu z artystą 
z obcego kraju był świetnym doświadczeniem dla obu stron i pomógł w dogłębniejszej interpretacji 
postawionego problemu.

Wystawę w officyna art&design w Warszawie poprzedziła również wystawa w Milwaukee, która była 
otwarta od 16 kwietnia do 6 maja 2016 roku w Comb Gallery.

“This is who I am, this is what I am doing” is product of the Warsaw-Milwaukee collaboration. Group of 
students from Academy of Fine Arts in Warsaw and from Milwaukee Institute of Art and Design have created 
together works that reflects their identity and individuality and tells about global and local identity.

On display in Warsaw: officyna art&design, 24.06. – 08.07.2015
On display in Milwaukee: Comb Gallery, 15.04. - 6.05.2015

Kim jestem, co robię.
This is who I am, this is what I am doing.

”
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Amanda Millman
Untitled

Bez tytułu

Ostatnimi czasy często zdrapuję farbę  
z palety i wyciągam na światło dzienne jej 
ukryte pod spodem warstwy. Następnie łącze 
ze sobą te małe kawałki na kartce papie-
ru. Zawsze lubiłam zdzierać powierzchnie 
starych obrazów, by zobaczyć, co się kryje 
pod spodem; to, co udaje mi się znaleźć, 
traktuje niczym małe ukryte skarby stworzo-
ne – w gruncie rzeczy – ze śmieci. Te zdarte 
kawałki farby są produktem ubocznym innych 
malarskich prac, które stworzyłam. Poprzez 
ponowne wykorzystanie tych odrzuconych 
fragmentów, „odnawiam” swoją praktykę ar-
tystyczną, jak również siebie samą – odnosząc 
się do przypadkowych działań dawnej mnie.

1. Bez tytułu, instalacja – małe kompozycje malarskie oraz mikro-
skop, różne punkty widzenia, 2015

1. Untitled, instalation – litlle paintings and the microscope, 
differnt points of view, 2015

1.

Recently, I have been peeling paint off palette 
paper and displaying the hidden underside of 
the paint, then collaging these small pieces 
onto a single piece of paper. I have always 
enjoyed peeling up old paint to see what is 
hidden on the underside; what I find feels to 
me like tiny hidden treasures that are made 
from essentially garbage. These paint peelings 
are also bi-products of other art pieces I have 
created. By repurposing these throwaway 
paint pieces, I am discovering renewal of my 
art practice and myself through the accidental 
actions of my past self.

Arkadiusz Glegoła
Nieporozumienie w przestrzeni
Misunderstunding in space

Celem prezentowanej pracy jest próba 
pokazania dwóch spojrzeń na aktualny 
problem związany z mieszaniem się obcych 
kultur, zwłaszcza na terenie Europy. Niepokój, 
nieświadomość, strach oraz wiara, wiedza, 
porządek to cechy użycia różnych alfabetów 
świata, które zostały skonfrontowane ze sobą 
za pomocą odpowiednio zaprojektowanego 
układu typograficznego. Głównym środkiem, 
na który warto zwrócić uwagę jest siła słowa, 
które znamy i siła pojęcia, którego znaczenie 
jest nam zupełnie obce. Odnosząc się do frag-
mentu tematu, „kim jestem”, stawiam siebie, 
jako obserwatora całego zdarzenia, który 
rozumie wszystko lub nic.

The present work is a spatial response to the 
project‚ This is who I am and what I am doing. 
Its purpose is to attempt to show two per-
spectives on the current problem related to 
the mixing of foreign cultures, especially in 
Europe. Anxiety, unwittingness, fear and faith, 
knowledge, order are the main concepts which 
I wrote in different alphabets of the world and 
confronted with each other by suitably desi-
gned typography layout. The main measure, 
which is very important is the power of the 
known word, and the strength of that word 
that we don’t know the meaning. In the answer 
to the part ‘what I am doing’ I put myself as an 
observer of the whole, who understands every-
thing or nothing.

1. Nieporozumienie w przestrzeni, forma przestrzenna 
50x50x65 cm, różne punkty widzenia, 2015

1. Misunderstunding in space, spatial form 50x50x65 cm, 
differnt points of view, 2015

1.
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Oprócz malarstwa i rysunku fascynuje mnie 
rzeźba. Czuję, że pozwala mi tworzyć silne 
i fakturalne, ale jednocześnie wyraziste 
formy, które mogą trafnie pokazać moją 
osobowość. Realizując projekt o tożsamości, 
stworzyłem rzeźbę nawiązującą do formy 
ludzkiego ciała, która symbolizuje zarówno 
siłę, jak i nietrwałość egzystencji. Podczas 
złożonego procesu tworzenia rzeźby stara-
łem się odpowiedzieć na pytanie, które za-
wsze sobie zadaje – o strukturach globalnej 
społeczności i gdzie jest moje miejsce wśród 
innych. Jak mam zdefiniować się jednocze-
śnie jako człowiek taki jak wszyscy inni, ale 
również jako wrażliwy twórca. Mam nadzieję, 
że każdy znajdzie odpowiedź poprowadzony 
przez pracę, którą stworzyłem. W projekcie 
współpracowałem z Erica Wagner – wybra-
liśmy tę samą technikę, rzeźbę – aby przeka-
zać nasze myśli i emocje.

Apart of painting and darwing I am aslo 
fascinated with the sculpture. I feel that it 
enables me to create some strong and rough 
but at the same time expressive forms that 
can approprietly show my personality. For 
the Identity Project I created a sculpture 
deriving from the shape of a human body, 
that symbolizes both the strength and the 
ephemerality of existence. During the com-
plex process of creating the sculpture I was 
trying to answer the questions I always ask 
myself – about the structures of the global 
community and where is my place among the 
others. How can I define myslef at the same 
time as a human being like all the others and 
a sensitive artist. I hope that everyone will 
find his own answer lead by the work I cre-
ated. In the project I collaborated with Erica 
Wagner – we have both chosen the same 
media, sculpture – to transmit our thoughts 
and emotions into the art object.

Aleksander Czekaj
Body
Body

1. Body, odlew gipsowy, różne perspektywy, 180 cm, 2015

1. Body, moulage, diffrent points of view, 180 cm, 2015

1.

1. 2.

Prace te ukazują zewnętrzne przejawy 
przemocy domowej, jak i jej głębszy wymiar 
psychologiczny. Wszystkie zostały przetwo-
rzone tak, aby bezpośrednio wyrazić fizyczne 
i psychologiczne aspekty związane z prześla-
dowaniami oraz długofalowymi efektami prze-
mocy, takimi, jak zespół stresu pourazowego. 
„Manipulated” skupia się na psychologicznym 
wymiarze przemocy, „Hemorrhaged” na fizycz-
nym. Prace te stanowią część procesu leczenia 
mojego własnego doświadczenia przemocy 
domowej. Są też wizualnym narzędziem edu-
kacyjnym mogącym pomóc w przybliżeniu tych 
problemów innym. Zwiększanie świadomości 
tego, jak poważny wpływ mogą mieć prześla-
dowania jest w stanie pomóc wielu ofiarom 
w radzeniu sobie ze swoimi doświadczeniami, 
jak również pomaga wzbudzić zainteresowa-
nie opinii publicznej podobnymi problemami.

These works are about taking the exterior 
impression of, and digging deeper into, the 
psychological aspects of domestic violen-
ce. Both works have been manipulated to 
directly express the physical and psycho-
logical elements involved in abuse, and the 
long-term effects such as PTSD. Manipulated 
is focused around the mental side of abuse, 
while Hemorrhaged is directed towards the 
physical. Having dealt with domestic violence 
myself, these works are a part of a healing 
process, as well as a visual educational tool 
to help others connect with these issues. Ra-
ising awareness of the severity of the impact 
of abuse can help victims come to terms with 
their experiences, as well as bring attention 
from the public to the forefront.

Erica Wagner
Manipulated/Hemorrhaged

Manipulated/Hemorrhaged

1. Hemorrhaged, rzeźba ceramiczna, 2015
2. Manipulated, rzeźba ceramiczna, różne perspektywy, 2015

1. Hemorrhaged, ceramic sculpture, 2015
2. Manipulated, ceramic sculpture, differnt points of view, 2015
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W twórczości najbardziej fascynuje mnie 
możliwość zatrzymania ulotnej chwili. Wierzę, 
że tą jedną kreską, celującą od razu „w punkt”, 
artysta pokazuje autentyczność. Centrum mo-
ich zainteresowań stanowią człowiek i emo-
cje. „Oczy są zwierciadłem duszy” – mówi 
hiszpańskie przysłowie. To właśnie spojrzenie 
w oczy portretowanego pozwala wytworzyć 
wyjątkową relację pomiędzy mną a konkretną 
osobą. Projekt „Tożsamość” realizowałam 
wspólnie z Caitlyn Doran. Poprzez serię por-
tretów postanowiłyśmy pokazać jak podobne 
mogą być światy dwóch obcych sobie osób.

What genuinely fascinates me in art is the 
possibility to grab a fleeting while. I believe 
that just with one line that hits the nail on the 
head the artist shows authenticity. My focus 
of attention is a human being and emotions. 
„The eyes are the mirror of a soul” – says 
a Spanish saying. It takes the eye contact with 
the portrayed one to create a unique relation 
beetween me and a specified person. In the 
Identity Project I was coworking with Caitlyn 
Doran. By the series of portraits we wanted to 
show how similar our lives can be – no matter 
where we live and what we do.

Maja Tomaszewska
Los Cercanos
Los Cercanos

1. Los Cercanos, prace malarskie 100x80 cm, 2015

1. Los Cercanos, paintings 100x80 cm, 2015

1.

Z jednej strony ten projekt jest dla mnie możli-
wością na celebrowanie sympatycznej między-
kulturowej wymiany, z drugiej zaś – sposobem 
na zbadanie tego, jak wytwarza się zażyłość 
między człowiekiem a przedmiotem. Inspiracją 
dla tego, co widać na rysunkach było moje co-
dzienne życie w Stanach Zjednoczonych, oraz 
korespondencja z koleżanką z ASP z dalekiego 
kraju. Mimo że dzieli nas tak duża odległość, 
nasza ludzka tendencja do miłowania przed-
miotów i nadawania im cech człowieczych, 
pomogła nam w zdefiniowaniu siebie jako 
indywidualności i zjednoczyła nas jako odręb-
ny gatunek. Te młode osoby, ich mali zwierzęcy 
towarzysze i różne domowe artefakty łączą 
siły, by opowiedzieć swoje dziwne opowieści 
otwarte na interpretację obserwatora.

For me, this project is a celebration of amiable 
cross-cultural exchange and an investigation 
of human to object based intimacy. Each 
drawing’s content was directly inspired by my 
daily life here in the U.S. and/or a correspon-
dence with fellow artists from far off coun-
tries. Despite such distance, our human ten-
dency to cherish and personify objects helps 
to both define us as individuals and unify us 
as a species. These youths, their small animal 
companions, and distinct domestic artifacts 
also combine to tell whimsical narratives that 
live open to viewer interpretation.

Caitlyn Doran
Untitled

Bez tytułu

1. Bez tytułu, prace malarskie 100x70 cm, 2015

1. Untitled, paintings 100x70 cm, 2015

1.
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Zuzanna Grochowska
Awatary
Awatars

1. Awatary, plakat 100x70 cm, 2015
2. Awatary, obiekty przestrzenne 30x30 cm, 2015

1. Awatars, poster 100x70 cm, 2015
2. Awatars, spatial obiects 30x30 cm, 2015

Postanowiłam wykorzystać motyw uprosz-
czonej formy graficznej, zastępującej ludzkie 
twarze. Udało mi się stworzyć dość obszerny 
ich zbiór, który stał się punktem wyjścia dla 
mojego projektu o tożsamości. Z pośród grupy 
swoich znajomych, wybrałam 70 osób, z któ-
rych profili na Facebooku pobrałam zdjęcia 
profilowe i komentarze, które kiedyś umieścili 
na swojej tablicy. Zdjęcia zakryłam awatarami, 
drukowanymi na półtransparentnej kalce, 
a nich umieściłam wybrane komentarze. 
Przez kalkę zdjęcia stają się mniej wyraźne, 
ale mimo wszystko czytelne. Po nałożeniu 
plakatów na siebie, zdjęcia profilowe pokry-
wają się z awatarami i komentarzami. Zasto-
sowanie transparentnego materiału miało na 
celu zasugerowanie pozornej internetowej 
anonimowości. Plakat uzupełniony jest o po-
wielające go obiekty przestrzenne w postaci 
drewnianych skrzynek z zatopionymi w żywi-
cy odlewami twarzy osób, z których profili na 
Facebooku uprzednio skorzystałam.

I’ve decided to use a motive of simplified 
graphic forms that can fill in for human faces. 
I’ve created a collections of various avatars 
which i used for my project about identity. 
Among a group of my friends on Facebook, 
I’ve choosed 70 people. From their profile 
i’ve picked profile pictures and posts, which 
they posted on their profiles. I’ve made two 
posters: first, outside layer printed on carbon 
paper contains avatars with posts, the second 
one contains profile pictures. I’ve used half-
-transparent material on purpose to suggest 
apparent of internet anonymity. To complete 
posters, i’ve made several spatial objects – 
boxes made of wood. Inside every box I’ve 
located moulage of face submerged in resin. 
Boxes are somehow a repetition of the posters. 
The front wall of the box is made of plexiglass 
so everyone can look through inside.

1. 2.

Seria rysunków „Morfy” to eksploracja ludz-
kiej formy. Ukształtowałam serię humano-
idalnych form poprzez użycie grubych plam 
kolorystycznych. Formy te związałam ze 
sobą strukturami ich twarzy i górnych  
części ciała. Używałam obrazków z czaso-
pism, jednak w takim samym stopniu czerpa-
łam inspirację ze zwykłej obserwacji. W re-
zultacie prace te mówią o tym, w co może 
się przeobrazić ludzka istota, gdy zacznie nią 
manipulować ręka artysty.

This drawing series, “Morphs”, is an explora-
tion of the human form. Through the use of 
bold chunks of color, I shaped together a se-
ries of humanlike forms that are connected 
to one another through their facial structures 
and upper bodies. I used imagery in maga-
zines as well as observation as my source 
of inspiration. As a result, these pieces are 
about what a human being can transform into 
when manipulated by the artist’s hand.

Allison Smith
Morphs

Morfy

1. Morfy, rysunek 100x70 cm, 2015

1. Morfs, drawings 100x70 cm, 2015

1.
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W dzisiejszej rzeczywistości ogrom informacji 
jest wręcz przytłaczający. Życie w realiach 
globalnej wioski jest równoznaczne z otrzy-
mywaniem codziennych wiadomości o wy-
darzeniach dziejących się na całym globie 
w tempie mrugnięcia oka. Jak to na nas działa? 
Czy pozostawia pozytywny czy negatywny 
wpływ na nas. W moim filmie ważne wyda-
rzenia z mojego prywatnego życia mieszają 
się z faktami i problemami z jakimi boryka się 
współczesny świat. Granica pomiędzy prywat-
ną, a publiczną/społeczną sferą zostaje zatarta. 
Świat cierpiący od katastrof, wojen i kryzysów 
ekonomicznych nie może pozostawić mnie 
obojętnym. Moje życie stało się połączeniem 
tego, co kryje się we mnie oraz tego spoza. 
Czasami lepiej być nieświadomym

Współpracowałem z Rose Petra Branden-
burg. Obrazy autoportretów Rose z każdego 
dnia miesiąca zostały poddane mojej obróbce. 
Wersje po przeróbce pokazują jak różnie 
podejść można do tematu kolorowanki i jak 
obraz może całkowicie zmienić swój charak-
ter, kiedy ktoś inny zacznie je przerabiać.

I was collaborating with Rose Petra Branden-
burg. Images of Rose selfportraits of every 
day in a month. My version of her works show 
how different ways of colouring a drawing 
can be and how can an image change when 
someone else is taking care of it.

In todays world the amount of information 
that overwhelmes us is incredible. Living 
in the global village means knowing all the 
news that are happening around the globe in 
a time short as a blink of an eye. How does it 
affect us? Does it have an positive or negative 
impact on us? In my video important facts of 
my private life are mixed with sentences that 
tells about contemporary global problems. 
The frontier between private and social/
global life is vanishing. As the world is all the 
time suffering from catastrophies, wars ang 
economic crisis I cannot remain indifferent. 
My life has become a combination of what is 
coming out from me and things from outside.
Ignorance is bliss.

Szymon Piotrowicz
Świadomość globalna
Global identity

1. Świadomość Globalna, flim 02:30 minut (kadr), 2015
2. Rysunki, 29,7x42 cm – 10 sztuk, 2015

1. Global Identity, flim 02:30 minutes (frame), 2015
2. Drawings, 29,7x42 cm – 10 piece, 2015

1.

Czuję, że każdego dnia odnajduję nową 
cząstkę siebie i sądzę, że z punktu widze-
nia mojej całej kariery artystycznej jest to 
bardzo ważne. W moich dawnych portfoliach 
najsilniejszymi pozycjami były autoportrety 
i autorefleksje dotyczące osobistych konflik-
tów i wyobrażeń, tak więc zapragnęłam, by 
stały się one moim sposobem na zaprezento-
wanie się studentom z Warszawy. To dobra 
prezentacja nie tylko dlatego, że po prostu 
rysuję swoją twarz, ale także z tego względu, 
że mogę być całkiem pewna co do tego, że 
przedstawiam satysfakcjonujący mnie efekt 
pracy, a nie jedynie przemęczone dziełka, lub 
pozostałości po moich zakończonych porażką 
wysiłkach. Tak więc nieustannie eksperymen-
tując ze sobą i ewoluując dogoniłam moje 
niegdysiejsze fascynacje: kolorowanki.

I feel I find out a new part of myself everyday 
and think this is important to my overall arti-
stic career. In my past portfolios my strongest 
work has been self-portraits and self-reflec-
tions of personal conflicts and concepts so 
I really want this to be my introduction to stu-
dents in Warsaw. It is a good introduction not 
just because I am literally drawing my face but 
because I am fairly confident in knowing what 
I am presenting will be satisfying work and not 
just overworked pieces or remnants of failed 
efforts. So with this constant experimentation 
and evaluation of myself I am pursuing one of 
my present fascinations; coloring books.

Rose Petra Brandenburg
Color book

Kolorowanka

1. Kolorowanka, 29.7x42 cm, 2015

1. Color book, 29,7x42cm, 2015

1.

2.
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Kim jestem, co robię.

W tym projekcie staram się rozpoznać, omó-
wić i szerzej ukazać bezpośrednią i aktywną 
relację pomiędzy kwestiami społecznymi 
i moimi osobistymi doświadczeniami. Dwa 
wspólne motywy, które przewijają się przez 
moje prace to Kobieta i religia. Pełnią one rów-
nież kluczowe role w historii sztuki. Używając 
tych tematów w odniesieniu do historii sztuki 
i stosując kombinacje różnych mediów, jestem 
w stanie wykorzystać ich ponadczasową natu-
rę. Używając odpowiednio dobranych obra-
zów, sprzyjam tworzeniu się relacji pomiędzy 
wspomnianymi motywami, a ich zastanym 
miejscem w sztuce. Umieszczanie tych moty-
wów we współczesnym kontekście (poprzez 
zastosowanie cyfrowych mediów) pozwala mi 
stworzyć własny komunikat na ich temat, jed-
nocześnie nawiązując do ich ponadczasowości.

My work attempts to identify, discuss, and 
disseminate the immediacy of societal issues 
and my personal experiences. Women and 
Religion are common motifs among my work 
as well as their pivotal rolls in the history 
of art. By using these topics in reference to 
art history, with the combination of chosen 
media, I am able to explore the infinite nature 
of these motifs throughout time. Using ap-
propriated imagery furthers the relationship 
between the themes and their stagnant place 
in art.Bringing theses subjects into a contem-
porary context by use of digital media allows 
me to make my statement on the motifs while 
continuing to allude to their timelessness.

Sommer Ferguson
Women and religion
Kobiety i religa

1. Kobiety i religia, grafiki cyfrowe, 59,4x42cm, 2015

1. Women and religion, digital prints, 59,4x42cm, 2015

1.

Kontynuując eksplorowanie naszych doświad-
czeń z byciem mniejszością i z naszym dzie-
dzictwem, postanowiłyśmy przy okazji tego 
projektu stworzyć oparty na stereotypach 
i realiach surrealistyczny krajobraz naszych 
„krajów macierzystych”. Widać tutaj dwie 
figury opakowane przez domy ze slumsów. 
Nas obie, będące kolorowymi kobietami te 
domy pochłaniają, figury zaś reprezentują to, 
jak właściwie jesteśmy powiązani z naszymi 
macierzystymi kulturami. Zarówno w kulturze 
afrykańskiej, jak i meksykańskiej od kobiet 
oczekuje się tego, że będą siedzieć i pracować 
w domu. Dom jest miejscem życia domowego 
oraz obszarem, do którego zwykle przypi-
sana jest kobieta. Nie jest to jedynie nasza 
zewnętrzna interpretacja - to także sposób na 
odnalezienie sposobu na nawiązanie kontaktu 
z kulturami naszych przodków. Ów projekt jest 
więc kontynuacją tej większej idei.

While continuing to explore our relationship 
with being a minority and our heritage, we 
decided for this show to create a landscape 
based on stereotypes and realities of what 
our “motherlands” would look like through 
a surreal lens. There stand 2 figures that are 
enwrapped in these slum houses. Us both 
being women of color, these houses engulfing 
these figures are a representation of how  
we are directly connected to our cultures.  
In both African and Mexican cultures women 
are expected to be at home, and working at 
home. The house is a place of domesticity 
and where we usually categorize women to 
belong. So not only is this outsider interpre-
tation but a way of finding how we connect 
to these cultures of our ethnicities. This final 
piece is just the continuation of this idea.

Renee Martinez/LaNia Sproles
Untitled

Bez tytułu

1.Bez tytułu, techniki mieszane, grafika, 240x120cm, 2015

1. Untitled, mixed mediums, printmaking, 240x120cm, 2015

1.
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Kim jestem, co robię.

W tym projekcie interesowały mnie sytuacje 
i miejsca, w których ludzie nie komunikują się 
ze sobą, mimo iż przebywają w jednej, nie-
wielkiej przestrzeni. Kluczowy jest tu dla mnie 
tytułowy dystans pomiędzy przepracowanymi, 
znudzonymi lub zlęknionymi ludźmi, którzy 
– przebywając w miejscach publicznych, jak 
metro, czy centrum handlowe – poddani są 
zbyt wielu separującym ich bodźcom i presjom, 
by „opłacało” się im nawiązywać jakiś kontakt. 
Świat technologii, Internetu i konsumpcji jest 
z założenia znacznie bardziej komfortowy.  
Ja sam występuje w tych sytuacjach w roli an-
tropologa – obserwatora, który jednocześnie 
pragnie być w jakiejś sytuacji, jak i wyjść poza 
nią, by móc ją przeanalizować. Moja postawa 
również tworzy dystans – jako obserwator, 
którego głównym narzędziem jest aparat 
fotograficzny i komputer – staję się tak samo 
odseparowany od świata i ludzi, jak Ci, których 
pragnę pokazać.

In these works I want to talk about places and 
situations, where people don’t communicate 
to each other despite they are in the small, 
common space, like: travel in the subway, bus 
or train; shopping in the commercial centre 
etc. People in these situations try to pretend, 
that other people do not exist – they are 
focused on their laptops, smartphones or they 
are thinking only about products they want to 
buy or destination of the travel. I want to talk 
about the distance, that creates between over-
worked, bored or scared people in the public 
places. I want to show myself as an observer, 
who – like an anthropologist – on the one 
hand is a part of the situation, but on the other 
hand try to observe and analyze. My work 
will by also critical to my attitude, because in 
this way I create to distance by myself. I chose 
techinque of photographic collages, because  
the camera is the observer’s tool, and collage  
is a technique, that allows to show complicated 
and chaotic nature of contemporary world.

Witold Dąbrowski
Dystans
Distance

1. Dystans, Kolaż, wydruk cyforwy, (fragmenty), 500x30cm, 2015
2. Dystans, Kolaż, wydruk cyforwy, (całość), 500x30cm, 2015
3. Dystans, film (kadr) 01:57, 2015

1.

2.

Współpracowałem z Emmą Ponath, któ-
rej projekt eksplorował aspekty związane 
z tworzeniem się relacji międzyludzkich. Moja 
praca w pewnym sensie pokazuje zanik tych 
więzi i skupia się na dystansie, który wytwarza 
się pomiędzy ludźmi. Zdecydowaliśmy się wy-
korzystać tę kontrastową zależność pomiędzy 
naszymi projektami. W ramach komentarza 
do projektu Emmy stworzyłem pracę zwią-
zaną z moją ideą w jej technice (film), ona zaś 
wykonała dodatek do swojego filmu korzysta-
jąc z techniki kolażu cyfrowego.

I was collaborating with Emma Ponath. Her 
project explored some aspects of how re-
lationships with other people creates our 
personality. I want to tell about how people 
forgot about their links with the world and 
closes in the comfortable world of con-
sumption, selfish needs and modern techno-
logies. We decide to make use of this relation 
and proximity between our projects. I created 
a commentary on Emma’s project, using her 
technique (video) and she created analogical 
commentary on my work, using technique of 
the digital collage.

1. Distance, collage, digital print, (fragments), 500x30cm, 2015
2. Distance, collage, digital print, (whole project), 500x30cm, 2015
3. Distance, film (frame) 01:57, 2015

3.
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Kim jestem, co robię.

Czas, który spędzamy z tymi, których ko-
chamy jest cenny. To związki i relacje, które 
dzielimy czynią z nas ludzi, a nasze doświad-
czenie z innymi odgrywają najważniejszą rolę 
w procesie kształtowania się naszych indy-
widualności. „Tock” to rodzaj kolażu video, 
zarysowujący niektóre z doświadczeń, które 
przeżyłam z człowiekiem bliskim mojemu 
sercu. Scenariusz kryjący się za obrazami 
ukazuje, jak związałam się z tą osobą, jak 
staliśmy się nierozłączni i w jaki sposób nasza 
relacja zdefiniowała część mojej osobowości. 
Warstwowy charakter tego obrazu przedsta-
wia, w jaki sposób działa pamięć, pokazując 
fragmenty i łącząc oddzielone od siebie 
wydarzenia w większą, zrozumiałą całość. 
Ponieważ owe kawałki są fragmentaryczne 
i żaden z nich nie może być w pełni zrozumia-
ny, suma wszystkich części jest postrzegana 
bardziej emocjonalnie niż rozumowo.

The time we spend with those we love 
is precious. The relationships we have shape 
us as human beings, and our experiences with 
others play a major role in determining who 
we are as individuals. “Tock” acts as a video 
collage, mapping some of the experiences 
I have had with a person very close to my 
heart. The script behind the imagery reveals 
how I have become wound up with this per-
son, inseparable, and how our relationship has 
come to define part of who I am as an indivi-
dual. The layered imagery in the video depicts 
the way memory works, showing fragments 
and combining separate events into a larger 
understanding of the situation. Though the 
pieces are fragmented and no one piece can be 
fully understood, the sum of the parts reveals 
a stronger whole that is perceived through 
feeling rather than understanding.

Emma Ponath
Tock
Tock

1. Tock, film (kadr) 05:01, 2015
2. Tock, kolaże cyforwe (wydruki cyforowe), 2015

1. Tock, film (frame) 05:01, 2015
2. Tock, digital collages (digital prints), 2015

1.

2.

„Demony” to moja próba wykreowania ob-
razów z materii grozy. To ujawnianie wstrzą-
sającej siły dawnych traum oraz ślizganie 
się między granicą realnego i nierealnego. 
Sposób, w jaki objawia się zespół stresu po-
urazowego, utrudnia oddzielenie tego, co było 
wcześniej, od tego, co było później i spycha 
teraźniejszość w stan niebytu. Poprzez obrób-
kę materiału video i wykorzystanie władzy 
filmu nad tym, co jest i co nie jest widziane, 
moje osobiste poszukiwania przemieniają się 
w namacalne znaki, wchodzące w interakcję 
z czasem i przestrzenią.

“Demons” is my attempt to create imagery 
out of terror, revealing the unnerving power 
of past traumas to slip in and out of reali-
ty. The way in which PTSD manifests itself 
makes it difficult to distinguish before from 
after, pushing the present into nonexistence. 
Through video editing and its authority over 
what is and is not seen, my personal hauntings 
become tangible characters, interacting with 
time and space.

Nicole Naudi
Demons

Demony

1. Demony, film (kadry) 05:59, 2015

1. Demons, film (frames) 05:59, 2015

1.
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Kim jestem, co robię.

W mojej pracy „Kolejny Dzień – Barry”, ba-
dam to, w jaki sposób rozmawiać o ludziach 
cierpiących na psychiczne i fizyczne niepeł-
nosprawności. W tej pracy skonstruowałam 
niedosłowny portret mojego ojca, który dla 
mnie uosabia tego typu zmagania. Mój ojciec 
wiele przeszedł w trakcie swojego życia: zwie-
dził kawał świata, stracił rodziców w wyniku 
wypadku, ożenił się, rozwiódł, zyskał dzieci 
i wnuki, a nawet brał udział w wojnie. Podkre-
śliłam te problemy, aby delikatnie nakierować 
wzrok widza, tak, aby nie skupiał się tylko na 
wierzchniej stronie projektu, ale by zobaczył 
również to, co kryje się głębiej. Użyte przeze 
mnie materiały oddają charakter tej osoby, jak 
również podkreślają zmagania, jakie były jej 
udziałem w przeszłości. Poprzez ten projekt 
w szczególności przedstawiam przeszłość 
i teraźniejszość mojego ojca oraz pokazuje,  
jak stał się osobą, którą jest dzisiaj.

In the piece Another Day – Barry, I am explo-
ring how to speak about people with mental 
and physical disabilities. In this work, I con-
structed a non-literal portrait of my father 
who, to me, embodies these struggles. My 
father has been through a lot in his lifetime 
including worldly travel, the loss of a parent 
from a tragic accident, marriage, divorce, chil-
dren, grandchildren, and even war. I pressed 
these issues by avoiding aggressive conflict, 
gently directing the viewer to see what is not 
only on the surface of the work, but what also 
may lay beneath. The materials speak for the 
personality of the person depicted, as well as 
the underlying struggles that this person has 
encountered in their past. For Another Day 
– Barry, it specifically depicts the past and 
present of my father and how he became the 
person he is today.

Clarie Desfor
Another Day – Barry
Kolejny Dzień – Barry

1. Kolejny Dzień – Barry, rzeźba, 2015

1. Another Day – Barry, sculpture, 2015

1.

W natłoku codzienności bardzo często zapomi-
namy o naszych prawdziwych potrzebach i war-
tościach których szukamy. W moim projekcie 
chciałam sprowokować grupę młodych ludzi do 
chwili zatrzymania. Zadałam im pytania, które 
w moim odczuciu sądzą o naszym człowieczeń-
stwie. Projekt jest wynikiem naszej współpracy. 

Pytania :
Czego najbardziej się boisz?
Co decyduje o Twoim poczuciu wolności?
Co sprawia ze czujesz się potrzebny/potrzebna?
Czy chciałbyś/chciałabyś w sobie coś zmienić?
Co zapewnia Ci poczucie bezpieczeństwa?

In the rush of everyday life, we often forget 
about the needs and values we truly search 
for. In my project, I aimed to provoke a group 
of young people to take a step back and con-
sider a few questions, which, in my opinion, 
determine our humanity. The project is the 
result of our cooperation.

The questions were:
What are you most afraid of ?
What allows you to feel free? 
What makes you feel needed?
Would you like to change something  
about yourself?
What gives you a sense of safety?

Sara Ilia
Świadomość

Awareness

1. Świadomość, instalacja artystyczna (różne perspektywy) 2015

1. Awareness, artistic instalation (diffrent points of view) 2015

1.


