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Z wielką przyjemnością przyjęliśmy propozycję Fundacji Bęc Zmiana przy-
gotowania niniejszej publikacji. Propagowanie naszej pasji, jaką jest kolekcjo-
nowanie sztuki współczesnej, uważamy za przywilej i obowiązek osób zaan-
gażowanych w tworzenie polskiego rynku sztuki. Każdego dnia na stronach 
ArtBazaar staramy się przekazać naszą wiedzę i doświadczenia związane 
z kupnem dzieł sztuki i tworzeniem kolekcji.

Kolekcjonowanie sztuki najnowszej jest wielką przygodą i przepustką do 
poznania siebie, współczesnej kultury i wielu ciekawych miejsc na świecie. 
Dzięki naszej pasji poznaliśmy też wiele fascynujących osób, których inaczej 
nigdy nie mielibyśmy szansy spotkać. Ten przywilej zawdzięczamy właśnie 
sztuce najnowszej. 

Jest rzeczą zadziwiającą, że nie ma jeszcze w Polsce książek dających 
szansę zrozumieć rynek sztuki najnowszej. W naszej publikacji staraliśmy się 
pokazać, iż wbrew obiegowym opiniom, nie jest to terytorium zastrzeżone tyl-
ko dla bogatych snobów, a jedyną rzeczą, jaka jest wymagana tak naprawdę, to 
potrzeba nieustannej edukacji. No… może jeszcze trochę odwagi…

Kolekcjonowanie sztuki najnowszej można zacząć na wiele sposobów, 
zgodnie z własnymi możliwościami i potrzebą otaczania się rzeczami wyjątko-
wymi. Niniejsza publikacja ma zachęcić do zrobienia pierwszego kroku.

Ostateczny kształt tej publikacji jest wynikiem wielu kompromisów. Począt-
kowo wydawnictwo planowane jako dwujęzyczne, jest nim tylko częściowo. 
Część opisująca polski rynek sztuki od upadku komunizmu do czasów dzisiej-
szych jest tylko w języku angielskim i skierowana jest głównie do czytelnika 
spoza Polski. Z kolei część „poradnikowa” skierowana jest do czytelnika pol-
skiego. Dla wszystkich natomiast jest dodatek, w którym można znaleźć naj-
ciekawsze „młode nazwiska” na rynku polskiej sztuki, wybór najważniejszych 
naszym zdaniem prac powstałych w ostatnich latach, a także podstawowe in-
formacje o polskim i zagranicznym rynku sztuki. Zapraszamy do lektury!

Piotr Bazylko i Krzysztof Masiewicz
www.artbazaar.blogspot.com

It was with great pleasure that we accepted The Bęc Zmiana Foundation’s 
offer to make this publication. We believe that promoting our passion for col-
lecting contemporary art is both a privilege and duty of people committed to 
creating the Polish art market. We try to hand down our knowledge and ex-
perience on buying art and creating art collections on the ArtBazaar webpag-
es each day.

Collecting most contemporary art is a great adventure and a way to get 
to know yourself, contemporary culture and many interesting places on the 
globe. Thanks to our passion we also got to know many fascinating people, 
whom we could have otherwise never met. We owe that privilege specifical-
ly to newest art.

It is astounding that there are still no books on the Polish market allowing 
the understanding of the most contemporary art market. In our publication we 
tried to show that — contrary to popular opinion — it is not a mystic territo-
ry reserved solely to wealthy snobs, and that the only true requirement is the 
need for constant education. Well… and maybe some guts, too.

You can start collecting newest art in many ways, according to your abilities 
and the need to surround yourself with unique objects. This publication aims 
to encourage making the first step.

The final shape of this publication is a result of many a compromise. A bi-
lingual edition initially planned took on this form only partially. The part de-
scribing the Polish art market from the fall of communism until today is only 
in English and is addressed mainly to the foreign reader. The “how-to” part 
is, on the other hand, addressed specifically to the Polish reader. The supple-
ment, however, in which the most interesting “young names” on the Polish art 
market, the most important works made in the recent years, as well as basic 
information on the Polish and international art market can be found is intend-
ed for everyone. We hope you will enjoy our work!

Piotr Bazylko and Krzysztof Masiewicz
www.artbazaar.blogspot.com 
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Mit grosser Freude nahmen wir das Angebot der Bęc Zmiana Stiftung zur 
gemeinsamen Veröffentlichung dieser Publikation an. Die Verbreitung un-
serer Passion, das Sammeln zeitgenössischer Kunst, sehen wir als Privileg 
und zudem als Verpflichtung gegenüber denjenigen Personen, die sich für 
den Aufbau des polnischen Kunstmarktes einsetzen. Täglich bemühen wir 
uns, unser Wissen und unsere Erfahrungen beim Kauf polnischer Kunst und 
im Aufbau von Kunstsammlungen auf den Webseiten von ArtBazaar zu ver-
öffentlichen.

Das Sammeln der neuesten Kunst ist ein grosses Abenteuer und ein Weg, 
sich selber, die zeitgenössische Kultur und viele interessante Orte auf der 
Welt kennen zu lernen. Dank unserer Leidenschaft haben wir zahlreiche fas-
zinierende Persönlichkeiten getroffen, die wir sonst wohl nie kennen gelernt 
hätten. Dieses Privileg verdanken wir besonders der neuesten Kunst. 

Es ist verwunderlich, dass auf dem polnischen Markt bis heute noch kein 
solches Buch herausgegeben wurde, das die Möglichkeit gibt, den Markt der 
zeitgenössischen Kunst zu verstehen. In unserer Publikation wollen wir auf-
zeigen, dass dieser - entgegen der weitverbreiteten Meinung – kein Territori-
um ist, welches nur Privilegierten vorenthalten ist, und dass die einzige wirk-
liche Voraussetzung für das Sammeln, eine stete Vertiefung und Weiterbildung 
in das Thema ist. Nun…, vielleicht gehört auch eine Portion Mut dazu. 

Eine Sammlung der neuesten Kunst kann man auf verschiedenste Weisen 
angehen. Bestimmt wird der Weg natürlich von den eigenen Möglichkeiten 
und dem Verlangen danach, sich mit aussergewöhnlichen Dingen zu umge-
ben. Diese Publikation soll den Leser zu einem ersten Schritt ermutigen. 

Die finale Version dieser Publikation ist das Resultat vieler Kompromisse. 
Zu Beginn sollte sie durchgehend zweisprachig herausgegeben werden, zum 
gegebenen Zeitpunkt ist sie es jedoch nur teilweise. Der Teil, welcher den pol-
nischen Kunstmarkt vom Fall des kommunistischen Regimes bis zur heutigen 
Zeit beschreibt, ist nur in englischer Sprache verfasst und richtet sich haupt-
sächlich an Leser nichtpolnischer Herkunft. Der „Ratgeberteil“ jedoch ist vor 
allem an die polnischen Leser gerichtet. Zweisprachig ist schliesslich der 
Anhang, welcher die spannendsten „jungen Namen“ des polnischen Kunst-
markts und eine Auswahl der unserer Meinung nach wichtigsten Arbeiten der 
letzten Jahre vorstellt. Zusätzlich finden sich dort grundsätzliche Informa-
tionen über den polnischen und internationalen Kunstmarkt. Wir laden Sie 
herzlich zur Lektüre ein!

Piotr Bazylko und Krzysztof Masiewicz
www.artbazaar.blogspot.com

The Post-89 
Art Market in Poland
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The PosT-89 ArT MArkeT in PolAnd

Poland’s art market is one of paradoxes. From one point of view the serious col-
lectors of contemporary art can be counted on the fingers of one hand (perhaps two). 
There have been but a couple of exhibitions of contemporary art from private collec-
tions (but no leading contemporary artists). Grażyna Kulczyk’s Gk#1 in Poznań is 
an outstanding exception. Poland hosts no contemporary art fairs, and there definite-
ly is no biennale. 

So what do we have? We have excellent and world-renowned artists whose works 
have been acquired by the world’s greatest public and private collections. We have 
world-class curators such as Adam Szymczyk who cocurated with Elena Filipowic the 
Berlin Biennial for Contemporary Art 2008. There are several significant Polish gal-
leries, such as Foksal Gallery Foundation, Raster, Starmach, lokal_30, Program, Zder-
zak and f.a.i.t., which participate in many of the world’s leading art fairs. As if that’s 
not enough, every other day there are openings of new and interesting contemporary 
art galleries in Krakow, Warsaw, Poznań and Gdynia. 

Prior to the fall of communism, the market for contemporary and new art was prac-
tically non-existent. There have been two well-known attempts to create such a mar-
ket. One was Gallery Zderzak which was created by Marta Tarabuła in a private apart-
ment in 1985 (The name Zderzak came from an automobile bumper that originally 
hung above the entrance to the gallery). Zderzak was remained an informal institution, 
but transformed itself into a commercial gallery after the fall of communism. The sec-
ond go was Andrzej Bonarski’s show Co słychać? (What’s New?) organised at the end 
of the 1980s, though he later discontinued that activity. Shortly after 1989 Starmach 
Gallery was established in Krakow, named after its founder Andrzej Starmach. Star-
mach Gallery was focused on promoting and selling the established classics of Polish 
contemporary art–including artists such as Jerzy Nowosielski, Tadeusz Kantor, Hen-
ryk Stażewski and Jan Tarasin. 

Thanks to these two galleries, it was Krakow that remained the centre of Polish 
contemporary art throughout the 1990s. Starmach specialized in promoting Polish 
contemporary classics, Gallery Zderzak worked with Gruppa painters, popular 

The Polish ConTeMPorAry 
ArT MArkeT
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in the 1980s, including such artists like Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk, 
Włodzimierz Pawlak and Ryszard Grzyb. It was Zderzak that rediscovered Andrzej 
Wróblewski, a tragically deceased (1957) painter without whom it would be diffi-
cult to imagine the history of Polish modern art. Zderzak also made history by host-
ing the début of the legendary Grupa Ładnie. It was also there that Wilhelm Sasnal 
debuted in 1999 with his Sto kawałków (100 Pieces). A year later saw the début ex-
hibitions of Marcin Maciejowski - Sport i pielęgnacja (Sports and Maintenance) and 
Rafał Bujnowski - Zdjęcia (Pictures). Sasnal, Maciejowski and Bujnowski participat-
ed in the 100% malarstwa exhibition (100% Painting), which also featured paintings 
by Jarosław Modzelewski, Stefan Gierowski, as well as Andrzej Wróblewski. The 
1990s in Zderzak Gallery saw other important débuts such as Paweł Książek [Trzy 
fikcje (Three Fictions)] and Grzegorz Sztwiertnia [Pięciu malarzy, pięciu poetów, jeden 
artysta (Five Painters, Five Poets, and One Artist)]. 

However, the reality in Warsaw was slowly changing. Public institutions organ-
ized a number of exhibitions featuring young Polish art. Stach Szabłowski and Ewa 
Gorządek organized two exhibitions in the CAA Ujazdowski Castle. The first was 
the now famous Scena 2000, which featured the débuts of many of the stars of to-
day’s Polish art world, followed by the show Rzeczywiście młodzi są realistami (The 
Young Are Realists, Really) two years later. Both exhibitions, though highly criti-
cized at the time, today are considered milestones. These exhibitions were the first to 
show a broad cross-section of the youngest Polish artists. Later Agnieszka Rayzacher 
and Katarzyna Świeżak prepared the groundbreaking exhibition Najgroźniejsze pędzle 
(The Most Dangerous Brushes) in the Królikarnia branch of the National Museum 
in Warsaw, which featured artists such as Paweł Książek, Robert Maciejuk, Paulina 
Ołowska, Zbigniew Rogalski and Wilhelm Sasnal.

However, it was two Warsaw galleriesRaster Gallery and Foksal Gallery Founda-
tionthat really stirred things up, effectively turning the Polish contemporary art mar-
ket on its head in the late 1990s. In 1995 two art history students, Łukasz Gorczyca 
and Michał Kaczyński founded an art newsletter for a student club. They started with 
a traditional paper magazine, and later in 1998 an internet version of a weekly enti-
tled Raster. They achieved fame for their down-to-earth language, brash attacks on 
the ruling cultural elites, and a new style of writing about art. The Raster team coined 
a number of neologisms to describe the Polish art market, including such derisive 
expressions as Artepolo, Bankieter, and others In addition to the Internet magazine 
Raster, Gorczyca and Kaczyński operated Naświetlarnia, a gallery in a garage. 

In 2001, a third beast emerged from these two projects: Raster Gallery. Raster 
opened in the courtyard of a dilapidated tenement building on ul. Marszałkowska, only 
to move to ul. Hoża in 2003. Raster’s list of represented artists has always been mind-
boggling, however one must keep in mind that when the gallery first opened the three 
musketeers from Grupa Ładnie (Sasnal, Bujnowski and Maciejowski) were already 
reasonably well known, even if only among a small group of loyal supporters. Since 
that time, Raster has promoted and found lasting niches for such artists as Zbigniew 
Rogalski, Michał Budny, Oskar Dawidcki, Agata Bogacka and Aneta Grzeszykows-
ka. It was also Raster (together with Bunkier Sztuki) that published Sasnal’s cartoons 
in the series Życie codzienne w Polsce 1999-2001 (Everyday Life in Poland 1999-2001). 
Finally, Raster launched Targi Taniej Sztuki (Cheap Art Fair) in 2003. 

Another path was chosen by Joanna Mytkowska, Andrzej Przywara and Adam 
Szymczyk, three curators originally affiliated with Foksal Gallery. Foksal is a leg-
endary institution, set up as a non-profit gallery in the 1960s by Wiesław Borowski, 
Anka Ptaszkowska and Mariusz Tchorek. Over the years it has been affiliated with 
such artists as Henryk Stażewski, Edward Krasiński, Zbigniew Gostomski and Ta-
deusz Kantor. In 1997 the Foksal Gallery Foundation was created to support Foksal 
Gallery’s operations. 

However, in 2001 when the Ministry of Culture transferred the management of 
Gallery Foksal to the Mazowsze Regional Government, the three curators no longer 
saw themselves as the right people to work at the Gallery and decided to work in the 
Foundation instead. They moved to a new space on Górskiego street and focused on 
initiating and supporting innovative artistic undertakings, as well as promoting Polish 
art abroad. It was in fact the Foksal Gallery Foundation that backed the successful 
launches of artists such as Wilhelm Sasnal (affiliated with FGF since 2002), Monika 
Sosnowska, Paweł Althamer, Robert Kuśmirowski, Piotr Janas, Artur Żmijewski and 
Jakub Julian Ziółkowski. The FGF also organized such events as Nova Popularna, the 
gallery-bar project by Paulina Ołowska and Lucy McKenzie, the Thomas Hirschhorn 
installation in Saska Kępa district of Warsaw, and the opening of Instytut Awangardy 
in the studio apartment of Henryk Stażewski and Edward Krasiński. The FGF’s (and 
Poland’s) most recent success was the trio of FGF-affiliated artists who participated 
in the three most important international art events of 2007: Monika Sosnowska at 
the Venice Biennale, Paweł Althamer at the Skulptur Projekte in Munster, and Artur 
Żmijewski at documenta in Kassel. 

These two galleries and their affiliated artists have channelled Polish contemporary 
art into the high society of the international art world. Some art critics and journal-
ists now use the term Polish School, analogous to the expression Leipzig School, used 
to describe the successes of artists from former East Germany. With the slight differ-
ence that the Leipzig artists were backed by the well-developed German contempo-
rary art market, whereas the Polish School was promoted by a handful of galleries,  
critics and curators. 

Of course, the best known artist from the Polish School is Wilhelm Sasnal. Accord-
ing to a survey made by Flash Art among international curators and art merchants, Sa-
snal is considered the most promising young artist in the world. His works are exhib-
ited in the most important museums of contemporary art (MOMA, Guggenheim, Tate 
Modern, and Pompidou). Sasnal’s long-awaited exhibition at Warsaw’s Zachęta in 
2007  at last showed a larger number of his works to the Polish public. 

But Sasnal is not the only Polish artist of world renown. Many Polish artists, such 
as Piotr Uklański (author of the most expensive ever Polish contemporary artwork—
Naziści (Nazis) sold for over $1 million by London’s Phillips de Pury in 2006; he is 
represented by Gagosian Gallery), have had their works bought by the world’s lead-
ing private and public collections. Other artists include Paweł Althamer, Katarzyna 
Kozyra, Monika Sosnowska, Rafał Bujnowski, Marcin Maciejowski, Sławomir Elsn-
er, Zbyszek Rogalski and Paulina Ołowska. The older generation includes Magdale-
na Abakanowicz, Zbigniew Libera, Mirosław Bałka and Leon Tarasewicz. This gen-
erational shift is an immense change compared to the situation of even five years ago, 
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when the only widely known contemporary artists were those four established big 
names. This new wave of Polish contemporary artists, born in the 1960s and 70s, has 
found a stable place for themselves on the world art scene. 

But there’s no time for complacency. The new wave is now being chased by the 
next generation of artists born in the late 1970s and early 1980s, such as Jakub Julian 
Ziółkowski, Przemek Matecki, Aneta Grzeszykowska, or the recently discovered To-
masz Kowalski still a student at the Krakow Academy of Fine Arts. These artists have 
no problems with entering great galleries and collections in Western Europe and the 
USA. There has also been a revival of interest in the Polish avant-garde of the 1960s 
and 1970s. Alina Szapocznikow’s work has enjoyed great interest (both MOMA and 
Tate Modern have made purchases), as has the duet of KwieKulik (kk), Natalia LL, Ed-
ward Krasiński, Ewa Partum and Andrzej Szewczyk. Works of Zofia Kulik, KwieKu-
lik and Alina Szapocznikow were shown at Documenta 12 in Kassel, one of the most 
important contemporary art events, an encyclopaedic once-in-5 years showing of all 
the most important trends in modern art. 

Together with the growing success of Polish artists (and the growing prices of their 
works), more and more young collectors have been showing interest in the art of their 
contemporaries. It started with collectors who found what they wanted in Krakow’s 
Zderzak Gallery in the 1990s. The first real revolution (at least for us, on our own 
small scale) was caused by Raster. Michał Kaczyński and Łukasz Gorczyca, young 
and peers to the artists, brought the newest art created by their own generation to the 
attention of their customers. They maintained a potential client base of 30-40 year 
olds who were well educated and in high-income brackets. As a result, a small group 
of young collectors making regular purchases emerged, and still continues to grow. 

However, most of the Polish museums and cultural institutions “overslept” 
the 1990s and early years of the 21st century. For this reason, the Signs of Times  
National Cultural Programme was created in 2004. The Ministry of Culture’s original 
plan caused dismay. What was the reason for the sixteen regional plans? Wouldn’t it 
make more sense to focus on one region and do a good job? It was, however, this very 
programme, its resources, and the interest of local governments in many cities that 
re-sulted in some very interesting and thematic collections of Polish (and occasional-
ly Central European) contemporary art. The cities of Białystok, Szczecin, Wrocław, 
Poznań, Krakow, and Zielona Góra created very exciting collections. The objective of 
the programme was to create museums in larger Polish cities which would then house 
those collections. The first Centre of Contemporary Art of this type with an excellent 
collection was opened in Toruń in June 2008. 

Another development in the recent years has been the founding of private col-
lections. The most outstanding belong to Grażyna Kulczyk and Krzysztof Musiał.  
Kulczyk was the first to show her collection in 2007 (GK Collection # 1), and Musiał 
organised two exhibitions (Figuracje, Abstrakcje) at the Warsaw Gallery aTAK in ear-
ly 2008. 

It is generally a good sign that national and local public authorities, often criticized 
for indifference or lack of capacity to support Polish culture, have been largely re-
placed by grass-roots initiatives of local communities organising and promoting art on 

their own. The pioneers of this process were: Otwarta Pracownia in Krakow, Warsza-
wski Aktyw Artystów in Warsaw, and the Gdańsk-based Wyspa Institute of Art.

Last year saw two new initiatives — Artpol in Krakow and Starter in Poznań. Both 
were financed and managed with the enthusiasm and resources of a handful of stu-
dents. And today these efforts are turning into the source of important artistic initia-
tives, as well as showcases of their cities. 

New private galleries are full of promise. As in the rest of the world, the true test of 
a gallery is its participation in prestigious international art fairs. Polish galleries have 
passed this test with flying colours. The Warsaw gallery lokal_30 takes regularly part 
in LISTE in Basel, NADA in Miami and in Vienna-based events. They also work with 
a number of independent galleries in Western Europe. Program in Warsaw, a gallery 
that has done much to promote the newest art, regularly participates in fairs in Co-
logne, Berlin and Vienna. Warsaw Le Guern Gallery also attends art fairs in both Vi-
enna and Paris, and organises events of their own for the local market. Czarna Gallery, 
f.a.i.t., Zderzak Gallery and Poznań’s Piekary all exhibited at VIENNAFAIR. Zderzak 
and Piekary also participated in 2008 Berlin art fair. New galleries (such as Warsaw’s 
m2, Leto, or Pies in Poznań), while currently focusing on building their domestic cus-
tomer base, also plan to attend upcoming international events. 

A commercial gallery in Berlin - one of the capitals of the art world - opened by 
two Polish women, was a big surprise to the Polish art world. The Żak/Branicka Gal-
lery aims to become a serious player in the Polish and international art markets, and to 
become a promotional outlet for art from Central and Eastern Europe. 

So what is the Polish market of contemporary art like? A market without a real mu-
seum of modern art? With almost no serious collectors? Without fairs and biennials? 
Without a tradition of collecting? It is no doubt a market with perspectives, a growing 
market. More than of the present day, it is a market of the future.

FooTnoTes
1 Including such word-plays as Glut (which has associations of with both ‘snot’ and 

“glut”) as in English, and Zniechęta (‘Discouragement’, the opposite of the name of 
Warsaw’s largest public gallery).
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Kolekcjonowanie sztuki
Poradnik dla początkujących

reCoMMended reAdinG.
seleCTion By seBAsTiAn CiChoCki, A CUrATor oF MUseUM oF Modern 
ArT in WArsAW

PAWeŁ AlThAMer 
„Pawel Althamer. The Vincent Award, 2004”, Bonnefanten Museum/ Hatje 
Cantz, 2004 
Published on the occasion of granting the Vincent Award to the artist. It includes an 
outstanding interview with Althamer made by Artur Żmijewski.  

oskAr hAnsen 
„Oskar Hansen. Towards Open Form”, Revolver, 2006
The book was edited by Jola Gola and contains interviews with the architect carried 
out, among others, by Joanna Mytkowska and Hans Ulrich Obrist. Numerous articles, 
drawings and photographs of models are the core of the book. 

kATArZynA koZyrA 
„In Art Dreams Come True”, Hatje Cantz, 2007
A 280-pages long book about the artist’s monumental project “W sztuce marzenia 
stają się rzeczywistością” (“In Art Dreams Come True”) with texts by Harald Ficke, 
Hanna Wróblewska and many others. 

roBerT kUŚMiroWski 
„The Ornaments of Anatomy”, Walther König, 2005 
A monograph including all works of the artist at the time of the exhibition in Kunstve-
rein Hamburg. It contains articles written mainly by Polish authors like Jan Gryka, Jo-
anna Zielińska (and many others).

WilhelM sAsnAl 
„Night Day Night”, Hatje Cantz, 2004
It contains essays by Cariny Plath and Ulrich Loock among others, as well as song li-
rycs by Siekiera, Brygada Kryzys and other music bands translated into English; plus 
a great selection of paintings, drawings and film stills. 

MonikA sosnoWskA 
„Monika Sosnowska. Loop, Kunstmusuem Vaduz”, Walther König, 2007
Sosnowska’s first monograph with articles by Will Bradley, Adam Budak, Jan Ver-
woert. It includes an interview with the artist and Christian Kerez, conducted by Mi-
chał Woliński. 

henryk sTAŻeWski 
„Ekonomia myślenia i postrzegania”, Fundacja Galerii Foksal i Galeria Foksal 
(!), w dystrybucji Revolver, 2005
An extensive bilingual monograph made by Małgorzata Jurkiewicz, Joanna Mytkow-
ska and Wiesław Borowski. It contains hundreds of illustrations

ArTUr ŻMiJeWski
„If it happened only once it’s as if it never happened”, Hatje cantz, 2005
It includes articles, among others, by Charles Esche, Adam Szymczyk and Jane Fa-
rver, as well as an excellent interview with the artist made by Katarzyna Bielas and  
Dorota Jarecka.
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Początek

Przygoda z kolekcjonowaniem sztuki może zacząć się w wielu dziwnych 
miejscach. Mogą to być pierwsze zagraniczne wakacje i wycieczka do lokalne-
go muzeum, godzina wolnego czasu i nie planowana wizyta w galerii, prezent 
ślubny od przyjaciół lub wizyta w domu znajomych. Wiele przyczyn może spra-
wić, iż pomyślimy o chęci posiadania czegoś nieprzeciętnego. Przyjemność 
otaczania się rzeczami pięknymi to często jeden z głównych impulsów do two-
rzenia własnej kolekcji, ale nie jedyny. Równie często ludzie zaczynają kupo-
wać dzieła sztuki ze względów prestiżowych, towarzyskich, inwestycyjnych.

Jaki by nie był główny motyw naszego zakupu dzieła sztuki, czy następ-
nie budowania kolekcji, pamiętajmy, iż przede wszystkim ma to nam sprawiać 
przyjemność i być naszą pasją. Kolekcjonowanie ma nam pomóc lepiej poka-
zać, a zarazem zrozumieć, siebie.

Zanim kupimy pierwszą pracę

Zastanówmy się, co się nam podoba, jakiego rodzaju sztuka sprawia, że 
przystajemy w galerii czy na ulicy, dłużej zatrzymujemy wzrok na jakimś 
obiekcie. Aby przekonać się i upewnić, co tak naprawdę nam się podoba, po-
winniśmy jak najwięcej oglądać. „Opatrzenie się” przypomina trochę naukę ję-
zyka obcego, bez „osłuchania się” trudno jest wyłowić pojedyncze słowa czy 
zdania w potoku wypowiedzi.

Sztuka w sieci

Oglądanie sztuki możemy zacząć już w domu przeglądając strony interne-
towe artystów, muzeów czy galerii. Tu możliwości jest naprawdę dużo. Pol-
skie zasoby sieciowe nie są imponujące, ale coraz więcej instytucji dostrzega 
potrzebę nie tylko istnienia w sieci, ale też stara się, by ich zasoby były w niej 
szeroko dostępne.

Wędrówkę w sieci możemy zacząć od Obiegu (www.obieg.pl). Jest to portal 
należący do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. 
Znajdziemy tu artykuły na temat trwających wystaw, linki do stron galerii wraz 
z informacją o ich aktualnym programie, recenzje najważniejszych wydarzeń 
artystycznych w Polsce i na świecie, dyskusje na tematy nurtujące polski „ar-
tworld”, kronikę towarzyską życia artystycznego oraz linki do blogów zajmują-
cych się sztuką współczesną.

Warto sięgnąć do blogów prowadzonych przez: Partycję Musiał i Małgo-
rzatę Mleczko (www.artaktualia.blogspot.com), Magdę Pustołę (www.whate-
vermaida.blogsome.com), Izę Kowalczyk (www.strasznasztuka.box.pl), Agatę 
Araszkiewicz (www.flaneriaa.blox.pl), Maurycego Gomulickiego (www.pink-
notdead.blox.pl), Magdalenę Ujmę (www.magdalena-ujma.blogspot.com), 
a także Ireneusza Zjeżdżałkę (www.zjazdzalka.blogspot.com), Karola Hor-

dzieja (www.hordziej.com/blog) czy Sebastiana Cichockiego (www.ultramary-
na.pl/sztucznainteligencja) a także do strony krytyka Kuby Banasiaka, która 
powstała z blogu Krytykant - (www.krytykant.pl). Nasz blog (www.artbaza-
ar.blogspot.com) jako jedyny specjalizuje się w komentowaniu rynku sztuki 
współczesnej.

Szersze, krytyczne omówienie wystaw oraz twórczości wybranych artystów 
znajdziemy na stronach miesięcznika Sekcja – www.sekcja.org. Portal www.
artinfo.pl to z kolei specjalistyczny portal dostarczający informacje o zbliżają-
cych się aukcjach dzieł sztuki wraz z katalogami prezentującymi ofertę aukcyj-
ną dużych domów aukcyjnych, ale także małych, lokalnych galerii. Nieocenio-
ne są również lokalne portale i blogi, które dostarczają informacje o lokalnych 
wydarzeniach i wystawach artystycznych w kraju np. Sztukpuk w Krakowie 
(www.sztukpuk.art.pl), Modelator w Trójmieście (www.modelator.blogspot.
com), czy też Młode Forum Sztuki w Lublinie (www.mfs.blox.pl). 

Wśród instytucji publicznych najbardziej interesujące dla miłośników sztuki 
mogą być portale takich instytucji jak Zamek Ujazdowski czy Zachęta Narodo-
wa Galeria Sztuki, a także mniejszych instytucji: BWA w Zielonej Górze, Gale-
ria Kronika w Bytomiu, Bunkier Sztuki w Krakowie, Galeria Arsenał w Białym-
stoku oraz CSW Łaźnia i Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku.

Wśród obcojęzycznych portali zajmujących się rynkiem sztuki szczególnie 
polecamy www.artinfo.com, www.artforum.com, www.artreview.com. Jest też 
liczna grupa blogów w języku angielskim zajmujących się sztuką najnowszą. 
Do nich należą m.in. Edward Winkleman Blog (www.edwardwinkleman.blog-
spot.com), The Intrepid Art Collector (www.howtobuyart.blogspot.com), Mo-
dern Art Obsession (www.modernartobsession.blogs.com) czy Modern Art 
Notes (www.artsjournal.com). Warto co jakiś czas przeszukać zasoby sieci, 
czy nie pojawiła się jakaś nowa interesująca strona czy blog.

Nieustanne kształcenie – lektura książek

Nieodzowna w poznawaniu sztuki najnowszej i poszerzaniu swoich kolek-
cjonerskich horyzontów jest lektura prasy i książek poświęconych sztuce. Ry-
nek księgarski w Polsce nie rozpieszcza miłośników sztuki. Czytanie o sztuce 
dobrze zacząć od jednej z najważniejszej pozycji - „O sztuce” Ernsta Gombri-
cha (Arkady, Warszawa, 1997). W jasny i czytelny sposób zostaniemy poprowa-
dzeni przez jeden z największych na świecie autorytetów w zakresie historii 
sztuki, dowiemy się jak przez wieki patrzono i odbierano sztukę.

Do tej pory nie napisano przekrojowej historii polskiej sztuki współczesnej 
i najnowszej. Swoją wizję historii polskiej sztuki najnowszej w bardzo przy-
stępny sposób przedstawiła jedna z najważniejszych działających współcze-
śnie kuratorek, była dyrektorka warszawskiej Zachęty, Anda Rottenberg, 
w „Sztuce w Polsce 1945-2005” (Stentor, Warszawa, 2005). Książka, napisana 
jest bardzo przystępnie, jest bogato ilustrowana.

Polską, a także środkowoeuropejską sztukę do upadku komunizmu, opisał 
profesor i dyrektor Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, Piotr Piotrowski. Jego „Awangarda w cieniu Jałty” (Re-
bis, Poznań, 2005) jest jednym z najważniejszych opracowań, zwłaszcza, że 
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opisuje polską sztukę w szerszym, środkowoeuropejskim kontekście.
Warto też poznać poświęconą polskiej sztuce najnowszej publikację „WSCU 

05-07. Nowe tendencje w sztuce polskiej po 2000 roku” (CSW Zamek Ujazdow-
ski, Warszawa, 2007). Przy okazji prowadzonego przez CSW projektu „W sa-
mym centrum uwagi”, wyłoniono 70 najciekawszych, zdaniem autorów, mło-
dych polskich artystów tworzących po 2000 roku. Książka, oprócz imponującej 
ilości reprodukcji, zawiera eseje komentujące twórczość poszczególnych ar-
tystów oraz podsumowanie ogólnych wydarzeń w polskim świecie sztuki mi-
jającej dekady.

Z wydawnictw opublikowanych w ostatnim czasie warte uwagi są też kata-
logi do wystaw „Malarstwo polskie XXI wieku” w warszawskiej Zachęcie oraz 
katalog Kolekcji 04, a także wystawy z 2008, „Establishment (jako źródło cier-
pień), oba wydane przez CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie.

Z literatury anglojęzycznej chcielibyśmy polecić kilka naprawdę wartościo-
wych książek. Przede wszystkim „Collecting Contemporary” Adama Linde-
manna (Taschen, 2006). Jest to chyba najlepsza książka poświęcona kolek-
cjonowaniu sztuki najnowszej. Jej wartość wynika z tego, iż zebrano w niej 
wypowiedzi wielu uczestników rynku sztuki – marszandów, artystów, kurato-
rów i kolekcjonerów. Opowiadają w niej o swoich doświadczeniach i przemy-
śleniach związanych z rynkiem sztuki i jej kolekcjonowaniem.

Inną pozycją traktującą o kolekcjonerach jest wydana w roku 2007 książ-
ka szefa brytyjskiego oddziału domu aukcyjnego Sotheby’s, Jamesa Stourto-
na. „Great Collectors of Our Time: Art Collecting since 1945” (Scala Publi-
shers, London, 2007) opisuje dzieje najważniejszych kolekcjonerów i kolekcji 
po II wojnie światowej. I to zarówno tych wielkich, jak Peggy Guggenheim, Pe-
ter Ludwig, Friedel Burda, Eli Broad, ale też mniej znanych, jak Dorota i Herb 
Vogel z Nowego Jorku. On był urzędnikiem pocztowym, ona nauczycielką, 
i mimo niewielkich pieniędzy, jakie mogli przeznaczyć na sztukę, stworzyli jed-
ną z najwspanialszych kolekcji sztuki minimalistycznej i konceptualnej.

Interesującym wydawnictwem są publikacje Taschena przygotowane przez 
Utę Grosenick – „Art at the Turn of the Millenium” (Taschen, 1999), „Art Now” 
(Taschen, 2001) oraz „Art Now 2” (Taschen, 2005) , prezentujące najciekaw-
szych, przede wszystkim młodych, artystów. Słabością tego wydawnictwa jest 
silne skoncentrowanie na rynku niemieckim. Z polskich artystów w wydaw-
nictwach pojawili się: Mirosław Bałka („Art at the Turn of the Millenium”), Pa-
weł Althamer i Piotr Uklański („Art Now”) oraz Paulina Ołowska i Wilhelm Sa-
snal („Art Now 2”). Podobne zestawienia opublikowało wydawnictwo Phaidon 
– w trzech tematycznych, bardzo estetycznie wydanych tomach: „Vitamin D: 
New Perspectives in Drawing” (Phaidon Press, 2005) - dotyczy prac rysunko-
wych; „Vitamin P: New Perspectives in Painting” (Phaidon Press, 2004) - doty-
czy malarstwa oraz „Vitamin Ph: New Perspectives in Photography” (Phaidon 
Press, 2006) - dotyczy fotografii. Inną serią tego typu, wydaną przez Phaidon, 
są wydawnictwa „Cream” – w każdym tomie 10 zaproszonych kuratorów wy-
biera 10 artystów i przedstawia ich twórczość.

Najbardziej aktualną wiedzę można zdobyć w miesięcznikach poświęco-
nych sztuce – w języku polskim jest to „Art&Business”, „Sztuka.pl”, „Pikto-
gram”, „OBIEG” oraz „Arteon”. Z prasy zagranicznej warto dotrzeć do takich 
wydawnictw jak „Artforum”, „Parkett”, „Modern Painters”, „Frieze Magazine”, 
„Flash Art”, „Monopol” (tylko po niemiecku) czy też „Art & Auction”.

Zaczynając wielką przygodę z kolekcjonowaniem sztuki, wkraczamy na dro-
gę nieustannego samokształcenia się. Szczególnie istotne jest to przy kolek-
cjonowaniu sztuki najnowszej, która jest tworzona „na naszych oczach” w cza-
sach nam aktualnych. W przeciwieństwie do sztuki dawnej, jak chociażby tej 
z okresu 20-lecia międzywojennego, gdzie możemy skorzystać z pewnego 
zasobu wiedzy już spisanej i opracowanej, monografii artystów tworzących 
w tamtych czasach, w przypadku sztuki najnowszej, książki powstaną dopie-
ro za klika lub kilkanaście lat. Jeśli będziemy szukali informacji na temat ar-
tystów w tej chwili wchodzących na salony wystawowe, to najlepszym źródłem 
informacji pozostają artykuły w prasie i w Internecie oraz kontakty osobiste – 
rozmowy z innymi miłośnikami sztuki.

Rynek sztuki – aktorzy rynku

Rynek sztuki jest rynkiem, w którym to co widzimy i jak na to patrzymy, jest 
zależne od tego, kto nam to pokazuje i w jaki sposób nam o tym opowiada. Jest 
wynikiem wytrawnych akcji promocyjnych, kampanii medialnych i zwykłych 
mód, które w krótkim okresie mogą wywindować pewnych artystów na szczy-
ty popularności, aby kilka lat później o nich całkowicie zapomnieć. Aby dobrze 
filtrować szum informacyjny wokół rynku sztuki, należy nauczyć się słuchać. 
Kogo słuchać, skąd będą do nas docierały informacje, o tym poniżej.

Generalnie rzecz ujmując, można wyróżnić trzy grupy uczestników świata 
sztuki, których opinie mogą wpłynąć na to, jak będzie wyglądała nasza kolek-
cja. Oczywiście my decydujemy o tym, co chcemy kupić, opinia osób trzecich 
ma nam tylko pomóc w naszym wyborze.

Kuratorzy i krytycy

Zacznijmy od źródeł niezależnych, czyli od kuratorów i krytyków. Z ich opi-
niami możemy się zapoznać na łamach różnych mediów, w katalogach wy-
staw, śledząc organizowane wystawy i czytając recenzje. W przypadku kurato-
rów wiele znaczący jest dobór artystów zapraszanych do udziału w wystawach. 
Dzięki tym obserwacjom, będziemy mogli porównać nasze opinie z opiniami 
ludzi, którzy na co dzień zajmują się sztuką, zobaczyć w jakim kontekście po-
kazywane są prace interesujących nas artystów. Wszystko to pozwoli nam peł-
niej odebrać pracę artysty i lepiej zrozumieć jego zamierzenia. Należy pamię-
tać, iż oprócz tego kto przygotowuje daną wystawę, istotne znaczenie ma też 
miejsce, w którym dana wystawa będzie pokazana. Na całym świecie jest wie-
le prestiżowych, publicznych i prywatnych instytucji, gdzie prezentacja pracy 
artysty jest dla niego nobilitacją, a dla szerokiej opinii publicznej sygnałem, iż 
artysta jest ceniony, skoro mu zaproponowano pokaz w takim miejscu.
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Marszandzi

Szukając opinii osób trzecich, będziemy też korzystać z opinii marszandów 
i właścicieli galerii. W wielu przypadkach jest to grupa osób najbliżej współ-
pracujących z artystą i zarazem najlepsze źródło informacji na temat prac 
i samego artysty. Z oczywistych względów są to osoby zainteresowane promo-
cją artystów reprezentowanych przez siebie.

Wiele osób wchodzących dopiero na rynek sztuki wskazuje na barierę, jaką 
starają się wytworzyć galerzyści i dyskomfort, jaki czują osoby „z zewnątrz” 
starając się zdobyć wiedzę na temat artysty czy jego pracy. Trudno się z tym 
nie zgodzić. Sami tego doświadczyliśmy. Wśród galerzystów spotkaliśmy za-
równo osoby, które w krótkim czasie stały się naszymi partnerami i mentora-
mi w poszukiwaniu i odkrywaniu sztuki najnowszej, osoby, starające się nas 
onieśmielić wybitnością artysty czy unikalnością pracy, jak i takie, od których 
słyszeliśmy – „Proszę do nas nie dzwonić, my do Pana zadzwonimy, gdy bę-
dziemy mieli coś dostępnego”. Zdajemy sobie sprawę, że pewne skrajne po-
stawy mogą skutecznie zniechęcić nieprzygotowaną osobę do powrotu do 
galerii. Potraktujmy to jako pewnego rodzaju grę, która przed nami jest od-
grywana. Rynek sztuki jest bardzo specyficznym rynkiem – stworzenie wraże-
nia unikalności i trudnej dostępności pracy, ma uzasadnić jej cenę. Marszan-
dzi starają się stworzyć sytuację, w której kupujący będą zabiegać o prace, 
wdzięczni za możliwość jej kupna, nie będą kwestionowali żadnych warun-
ków jej sprzedaży (np. ceny). Wystarczy im znalezienie się w kręgu posiada-
czy prac danego artysty.

Znając reguły gry, łatwiej będzie nam się do nich dostosowywać, a z czasem 
sami być może zaczniemy je stosować. Jedyną radą jakiej możemy udzielić oso-
bom, które mogły spotkać się ze „wstrzemięźliwością” właściciela galerii, jest 
próba podjęcia dialogu w innych okolicznościach lub w późniejszym czasie. 

Kolekcjonerzy

Bardzo inspirującą może być dla nas rozmowa z innymi kolekcjonerami. 
Śledzenie ich zakupów może zwrócić naszą uwagę na artystów, których prze-
oczyliśmy lub nie doceniliśmy w pierwszym momencie. Na światowym rynku 
sztuki istnieje grupa kolekcjonerów, których każdy krok jest śledzony przez 
pozostałych uczestników rynku. Ich wiedza, doświadczenie oraz prestiż do-
tychczasowej kolekcji sprawiają, iż ich zakupy są naśladowane i komentowa-
ne. Takimi osobami są Eli Broad, Mera i Don Rubellowie, Charles Saatchi, 
Adam Sender, Adam Lindemann, Christian Boros, Monique i Max Burgerowie, 
Steven Cohen, Agnes Essl, Anita Zabludowicz czy Thomas Olbricht. Trzeba za-
znaczyć, iż wielu z nich to pasjonaci najnowszej sztuki polskiej i posiadacze 
naprawdę znakomitych prac.

Szczególną kolekcję stworzyli Mera i Don Rubellowie, których rodzice byli 
polskimi Żydami. Rubellowie mają w Miami na Florydzie prywatne muzeum 
– Rubell Family Collection, gdzie regularnie organizowane są wystawy z ich 
kolekcji. Na przełomie 2005 i 2006 roku sensacją, która spowodowała trwa-

łe zainteresowanie polską sztuką, była wystawa „Poles Apart” – prac polskich 
artystów z kolekcji Rubellów. Znalazły się na niej prace Pawła Althamera, Ra-
fała Bujnowskiego, Sławomira Elsnera, Zbigniewa Libery, Anny Niesterowicz, 
Zbigniewa Rogalskiego, Wilhelma Sasnala, Wawrzyńca Tokarskiego, Piotra 
Uklańskiego i Artura Żmijewskiego. W kolekcji Rubellów znajdują się najważ-
niejsze prace polskich artystów z ostatnich kilkunastu lat, jak choćby „Nazi-
ści” Piotra Uklańskiego, „Lego. Obóz koncentracyjny” Zbigniewa Libery czy 
projekt „Wiza” Rafała Bujnowskiego.

W nowojorskiej kolekcji Susan i Michaela Hortów znajdują się prace takich 
artystów, jak Rafał Bujnowski, Zbigniew Rogalski, Bartek Materka, Wilhelm 
Sasnal. Susan i Michael Hortowie są szczególnymi wielbicielami prac Jaku-
ba Juliana Ziółkowskiego, któremu w 2008 roku urządzili specjalną wystawę 
w swoim apartamencie, pokazując łącznie 18 prac na płótnie i papierze. Ich 
apartament w nowojorskiej dzielnicy, nie jest ogólnie dostępny dla zwiedza-
jących, jednak jest odwiedzany przez kuratorów, galerzystów oraz studentów 
sztuki. Kolekcja Susan i Michaela Hortów uważana jest za jedną z najlepszych 
w Nowym Jorku.

Polskie kolekcje prywatne są dużo mniej dostępne. Praktycznie poza kolek-
cjami Wojciecha Fibaka, Grażyny Kulczyk czy Krzysztofa Musiała, nie są zna-
ne i pokazywane publicznie. Kolekcjonerzy i ich zbiory nie są tematem dysku-
sji, a instytucje publiczne nie są specjalnie zainteresowane pokazywaniem prac 
z kolekcji prywatnych. Przełom nastąpił w 2007 roku, kiedy to Grażyna Kulczyk 
zaprezentowała publicznie w poznańskim Browarze część swojej kolekcji GK 
Collection # 1, Krzysztof Musiał pokazał przedwojenną część swojej kolekcji 
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz w warszawskiej Zachęcie. W 2008 
roku w swojej galerii aTAK zaprezentował część współczesną swojej kolekcji 
na dwóch wystawach: „Figuracje” i „Abstrakcje”. Wystawie towarzyszył feno-
menalnie wydany katalog, który sam w sobie może być przewodnikiem po pol-
skiej sztuce XX wieku.

Zanim kupimy pierwszą pracę

Uzbrojeni w wiedzę, znając własne gusty i upodobania, możemy w końcu 
kupić pierwszą pracę. Czy pieniądze są problemem? Jaki kapitał trzeba posia-
dać, by kupić pierwsze dzieło sztuki? To są pytania istotne, ale nie najważniej-
sze. Postarajmy się, aby nie przeszkodziły nam w tworzeniu naszej kolekcji.

Zanim poznamy cenę wymarzonego dzieła sztuki, może nas spotkać pierw-
sza niespodzianka. Dużym zaskoczeniem może być to, że w galerii najtrud-
niej znaleźć… informacje o cenach. Spodziewalibyśmy się, że cena będzie wid-
nieć tuż obok pracy. Nic bardziej mylnego. O cenę konkretnej pracy będziemy 
musieli zapytać pracownika galerii. Kwestia dostępności cen w galeriach jest 
„problemem”, obecnym we wszystkich krajach, w których istnieje rynek han-
dlu sztuką. Z jednej strony zgodnie z prawem wielu państw, ceny powinny być 
widoczne i łatwo dostępne, aby nie były uznaniowe (istnieje dość poważna 
obawa, iż sprzedawca mógłby zmieniać cenę w zależności od oceny zamożno-
ści klienta), z drugiej strony właściciele galerii bronią się przed tym twierdząc, 
iż metka z ceną będzie „przeszkadzała” w odbiorze sztuki, zmieniając charak-
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ter galerii sztuki, która oprócz miejsca handlu jest, przede wszystkim miej-
scem dostępu do kultury wyższej.

Największą „walkę” w obronie „czystości sztuki” podjęły pod koniec lat 80. 
galerie w Nowym Jorku. Walkę po części wygraną, gdyż władze fiskalne nie 
egzekwują w pełni wymogu ekspozycji cen. Pewnego rodzaju kompromisem 
jest podejście dość często stosowane również w Polsce - ceny prac znajdu-
ją się na specjalnej liście udostępnianej na życzenie przez pracownika galerii.

Warto też wspomnieć, iż często jedynym zauważalnym symbolem „powią-
zania” pokazywanych w galeriach prac z handlem, są czerwone kropki, które 
można zauważyć przy konkretnych pracach. Taka kropka oznacza, iż dana pra-
ca została sprzedana. Oczywiście sprzedanych prac nie zdejmuje się z trwają-
cej wystawy, tylko oznacza się prace już niedostępne symbolem. Z kolei krop-
ka w kolorze zielonym (najczęściej) oznacza pracę zarezerwowaną, ale jeszcze 
nie wykupioną.

Poznanie ceny pracy może być trudnym przedsięwzięciem również dlate-
go, iż w wielu galeriach, aby móc kupić określoną pracę trzeba być najpierw 
„zaakceptowanym” przez właściciela galerii. Nierzadko na rynku sztuki, 
w przypadku wielu uznanych artystów i renomowanych galerii, to nie kupują-
cy wybierają konkretne obiekty, lecz właściciele galerii wybierają kupujących 
i „oferują” im prace na sprzedaż.

Poza nielicznymi przypadkami, nie doszliśmy jeszcze do takiego „wyrafino-
wania” sprzedaży na rynku polskim. Na rozwiniętych rynkach sytuacje takie 
wynikają z prostej nadwyżki popytu nad podażą, nadwyżki chętnych do kup-
na nad ilością oferowanych prac, gdzie marszandzi są osobami decydującymi 
o reglamentacji prac konkretnych artystów. W takich przypadkach tworzą się 
listy oczekujących, kolekcjonerów zapisujących się na kupno pracy danego ar-
tysty. Marszandzi, umiejętnie kreując podaż, w pierwszej kolejności dbają o to, 
aby prace artysty trafiły do kolekcji muzealnych i do najlepszych kolekcji pry-
watnych. Cała reszta musi czekać na swój „dzień” (nawet po kilka lat).

Skrajnym przypadkiem jest sytuacja, w której aby móc kupić pracę, kolek-
cjoner musi się zobowiązać, iż przekaże ją jakiejś instytucji publicznej czy mu-
zeum, aby była dostępna dla szerszego grona zwiedzających. Jest to oczywi-
ście pewne ekstremum i dotyczy prac naprawdę wybitnych artystów.

Akceptacja kupującego przez właściciela galerii, ma swoje uzasadnienie 
również w tym, iż marszandzi starają się ograniczyć spekulacyjny wymiar han-
dlu sztuką. Jest to dobrze widoczne na rozwiniętych rynkach, gdzie ceny ga-
leryjne są zazwyczaj zdecydowanie niższe od cen aukcyjnych (z polskich arty-
stów dotyczy to prac na przykład Wilhelma Sasnala). Weryfikację kupującego 
przeprowadza się, aby uniknąć sytuacji sprzedania dzieła pół roku później na 
aukcji. Galerie, reprezentując interesy artystów, starają się ograniczyć przy-
padki zakupu prac danego artysty przez „niedzielnych” kolekcjonerów.

W Polsce także, choć nie jest to powszechne, można się spotkać z dbałością 
marszandów, by prace trafiały w „dobre ręce”.

Początek kolekcji
Ciężko jest określić, jakie pieniądze są potrzebne, aby zacząć myśleć o ko-

lekcjonowaniu sztuki. Charakter kolekcji, nasze preferencje, a także obecna 

sytuacja na rynku, będzie określać nasze możliwości. Jedno jest pewne – cza-
sy, w jakich żyjemy, dają nam idealną możliwość stworzenia ciekawej kolekcji 
za naprawdę rozsądne pieniądze. Oto przykłady – prace wideo dobrych współ-
czesnych artystów polskich można było kupić na różnego typu aukcjach w cza-
sie ostatnich dwóch lat, za sumę od 200 (trudno w to uwierzyć, ale to praw-
da) do 2 000 zł, zdjęcia młodych fotografów w cenie od kilkuset do około 2 000 
zł. W latach 2003-2005 Galeria Raster organizowała Targi Taniej Sztuki, gdzie 
oferowano prace już dość dobrze wtedy znanych artystów w cenach od 10 zł. 
Dzisiaj wiele z tych prac stało się obiektem marzeń kolekcjonerów. Plakaty 
Wilhelma Sasnala (w edycji do 100 sztuk), plakaty Pawła Althamera (projekt 
Bródno 2000), zdjęcia Zbigniewa Libery, cegły Roberta Kuśmirowskiego, sito-
druki Rafała Bujnowskiego – to wszystko obiekty, które można było nabyć pod-
czas trwania Targów za przysłowiowe „grosze”. Dzisiaj część z tych prac trafia 
na aukcje, osiągając zdecydowanie wyższe ceny.

Formułę Rastra starają się powtórzyć  dzisiaj inni. Stowarzyszenie Star-
ter w grudniu 2007 roku zorganizowało Salon Zimowy, gdzie można było ku-
pić prace w cenie od 50 zł.

Wiemy, że powyższe ceny są dla wielu i tak poza możliwościami budżeto-
wymi. Ale możliwości tych, których zarobki są porównywalne z „unijnymi”,  
i którzy chcą stworzyć znakomitą kolekcję sztuki polskiej, są nieporównywal-
nie większe niż możliwości ich kolegów z Niemiec czy Wielkiej Brytanii.

Najwięcej możliwości stworzenia ciekawej kolekcji pojawia się z reguły 
w tych obszarach, które są mało „penetrowane” przez rynek. Jest to sztuka 
wykorzystująca nowe media (wideo, grafikę komputerową) lub w media nie-
doceniane przez rynek – prace na papierze, plakaty, wlepki, czy ogólnie sztu-
ka ulicy. Stworzenie kolekcji rysunków najciekawszych artystów młodego po-
kolenia może być stosunkowo niedrogą i pasjonującą przygodą dla niejednego 
z początkujących kolekcjonerów. Dobry obserwator polskiego rynku znajdzie 
dziesiątki takich przykładów. Na świątecznych aukcjach Rempexu (grudzień 
2007 rok) można było kupić rysunki i szkice Jarosława Modzelewskiego w ce-
nie 100 zł. Jedna z warszawskich galerii oferowała szkice innego z członków 
Gruppy za 300 zł, jeszcze inna galeria oferuje prace na papierze Twożywa, 
w cenie od kilkudziesięciu złotych.

Wybierając dzieło sztuki

Jakie pytania powinniśmy sobie postawić przed zakupem dzieła sztuki? 
Pierwszym i podstawowym pytaniem jest, czy ono nam się podoba. To najważ-
niejsza, złota zasada kolekcjonowania sztuki – kupuj tylko to, co ci się podoba. 
Rynek sztuki jest względny – widziano już wiele modnych fal i wiele spektaku-
larnych upadków. Patrzenie na sztukę przez pryzmat pieniędzy, które można 
na niej zarobić, może się skończyć bolesnymi konsekwencjami, gdy zostanie-
my z pracami, które się nam nie podobają. Kupując prace, które nam się po-
dobają, czy też prace artysty, którego cenimy, w przypadku możliwości wyboru 
między różnymi pracami, możemy rozważyć kupno dzieła charakterystyczne-
go dla danego artysty (gdyż takie prace będą w przyszłości najbardziej cenio-
ne i pożądane przez innych kolekcjonerów).
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Drugą zasadą jest krótka pamięć. Być może brzmi to zaskakująco, ale to 
ważne, żeby zapomnieć o tym, iż kiedyś mogliśmy kupić o wiele, wiele taniej... 
Wiele z osób, które obserwowały rynek sztuki najnowszej w ostatnim okresie, 
pamięta, za ile można było kupić kilka lat temu prace Sasnala, Bujnowskiego, 
Libery (tu można wstawić nazwisko swojego ulubionego artysty). Wielu z nas 
miało nawet obraz w ręku. Może cena wydawała nam się zbyt wysoka? Może 
trafiliśmy na coś bardziej atrakcyjnego? Jeśli nie kupiliśmy wtedy (5 lat temu), 
dajmy na to za 1 000 zł, to już 3 lata temu, gdy cena wynosiła 3 000 zł, tym bar-
dziej nie kupiliśmy - bo kiedyś mogliśmy kupić trzy razy taniej. Dzisiaj pewnie 
żałujemy, że nie kupiliśmy nawet za te 3 000 zł, gdyż obecnie ta praca może 
być spokojnie warta nawet 30 000 zł…

– Moim bolesnym wspomnieniem są zdjęcia Zbyszka Libery ze słynne-
go projektu „Lego. Obóz koncentracyjny” – zwierza się Krzysztof Masiewicz.  
– Mogłem kupić odbitki autorskie za 1000 zł za sztukę. Wyjątkowe prace o war-
tości muzealnej z wyjątkowego projektu. Przeszło, minęło i już nie wróci. Jakiś 
rok później ceny zdjęć Libery (oczywiście z innych projektów) były już dwukrot-
nie wyższe. Też nie kupiłem. Dziś obu tych decyzji żałuję. 

Dlatego rada dotycząca krótkiej pamięci jest jedną z najważniejszych porad, 
jakie można dać początkującemu kolekcjonerowi – nie ma co rozpamiętywać 
starych dobrych cen, straconych okazji. Nie pamiętajmy, że kiedyś dzieło było 
tańsze – pamiętajmy, że wkrótce będzie droższe (lub będzie niedostępne).

Kupując w galerii

Jeśli już wiemy, co chcemy kupić, poznaliśmy cenę interesującego nas dzie-
ła, ostatnim pytaniem, na jakie musimy sobie odpowiedzieć, jest to – czy cena 
nam zaproponowana jest dobrą ceną. Odrzućmy na chwilę sytuację, gdy kupu-
jemy bez względu na cenę (ze względu na nazwisko autora, wyjątkowość pracy 
czy jej unikalność – wtedy bowiem każda cena jest dobra, a limitem tylko za-
sobność naszego portfela).

Wszystko tak naprawdę sprowadza się do kwestii zaufania. W przypadku 
zakupów w galerii komercyjnej powinniśmy zadać sobie pytanie – czy kupu-
jąc w tej galerii daną pracę, wierzę, że zaproponowano mi najlepszą możli-
wą cenę?

Jeśli tak – nie muszę się martwić o potencjał wzrostu ceny czy możliwość 
kupna z tańszego źródła (inna galeria, bezpośrednio od autora). Zaufanie do 
galerii i budowana przez kolejne lata relacja pomiędzy marszandem i kolek-
cjonerem, jest najlepszym gwarantem wyznaczenia „dobrej” ceny.

Kupując obraz w galerii, zazwyczaj jesteśmy świadomi tego, że w cenie 
jaką płacimy, ujęta jest marża. Trudno jest oprzeć się pokusie ominięcia ga-
lerii i podjęcia próby kupna bezpośrednio od artysty. Bardzo trudno. Łatwo za 
to przychodzą nam do głowy istotne argumenty, dlaczego tak byłoby lepiej, 
oczywiście poza faktem, że tak będzie taniej. Myślimy, że dzięki temu pozna-
my artystę, poznamy jego inne prace (może lepsze?). Mamy wątpliwości, za co 
tak naprawdę płacimy galerii. A płacimy za wiele rzeczy. Od kosztów prowa-
dzenia galerii zaczynając na dokumentacji prac artysty kończąc. Pytanie jak 
koszty mają się do kupującego? Otóż tak - że gdyby nie galeria, nie mieliby-

śmy szansy poznania artysty i zobaczenia jego prac (oczywiście cały czas jako 
przykład mamy galerię oferującą młodą sztukę). Właściciel galerii robi za nas 
„czarną robotę” szukając, analizując, rozmawiając z różnymi artystami i wy-
bierając tych, którzy, jego zdaniem, są warci pokazania szerszej widowni. To, 
co widzimy na wernisażu, jest efektem wielomiesięcznej żmudnej pracy kil-
ku osób (pamiętajmy też o pracy intelektualnej marszanda czy kuratora). Je-
śli mielibyśmy wskazać na jedną rzecz, tych 50% dla galerii, to zaufanie do 
renomy galerii oraz jej wyborów w prezentowaniu tego, co jest istotne i war-
tościowe w sztuce, jest głównym powodem, dla którego powinniśmy zaakcep-
tować marżę.

Płacąc ją, płacimy też za swobodę robienia zakupów. Śmielej niż w obecno-
ści artysty możemy powiedzieć, że szukamy czegoś trochę innego, że podoba-
ły nam się wcześniejsze prace (może udałoby się nam je pozyskać?), śmielej 
możemy negocjować cenę, czy nawet prosić o sprzedaż ratalną (w ten sposób 
powstały duże części naszych kolekcji).

W końcu istotna kwestia dla tych, którzy kupując dzieła sztuki, liczą na bo-
nus finansowy w postaci wzrostu wartości prac artysty. To, jak będzie się roz-
wijała kariera artysty, jak będzie postrzegany przez krytyków i kuratorów, do 
jakich kolekcji trafi, zależy w bardzo dużym stopniu od pracy galerzysty. I to też 
jest warte „naszych” 50%.

Czy cena podana przez marszanda jest ceną ostateczną? Z reguły nie. Nie 
powinniśmy być onieśmieleni faktem, iż jesteśmy w „świątyni sztuki” i że w ta-
kim towarzystwie nie wypada mówić o pieniądzach, wręcz przeciwnie – wypa-
da i należy się zapytać o możliwy upust, możliwość kupna w kilku ratach czy 
też możliwości obniżek przy kolejnych zakupach. Z wielu rozmów z galerzy-
stami wynika, iż o wiele bardziej cenią sobie kolekcjonera, który rozmawia 
z nimi o kupowanych pracach, dzieli się z nimi wątpliwościami co do różnych 
aspektów transakcji, niż tego który bez pytania płaci i wychodzi. 

Jakiego upustu możemy się spodziewać? Z reguły w granicach 5-10%. Mak-
simum jest to 20-25%, ale zdarza się to w przypadku, gdy artysta jest jeszcze 
mało znany lub też, gdy kupującym jest bardzo dobra kolekcja - najlepiej pu-
bliczna (wtedy galeriom bardzo zależy na sprzedaży i upusty mogą być na-
prawde duże).

Kupując na aukcjach

Aukcje sztuki (w tym również sztuki najnowszej) są najbardziej ekscytu-
jącym sposobem kupowania sztuki. O tym, kto zdobędzie upragnione dzieło 
sztuki, nie decyduje ani znajomość z galerzystą, ani z artystą, ani nasza eru-
dycja. Decydują determinacja, silne nerwy, i… oczywiście zasobność portfela 
(lub siła karty kredytowej). Dlatego właśnie na zachodnich rynkach prace na 
aukcjach osiągają często zdecydowanie wyższe ceny niż w galeriach – bo tam 
kupują kolekcjonerzy lub inwestorzy, którzy nie dostali się na stworzoną przez 
galerzystę listę osób, które mogą kupić dane dzieło w galerii. W „gospodarce 
niedoborów”, jaką jest zachodni rynek sztuki, powoduje to podbijanie cen. Na 
naszym rynku tak jeszcze nie jest – często ceny aukcyjne są niższe niż te w ga-
leriach i nadal można „złowić” na aukcjach okazję. Dlaczego? Właśnie dlate-
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go, że jest niewielu kolekcjonerów, a w galeriach prace mogą czekać na tego, 
który będzie je chciał mieć. Na aukcji decyzje trzeba podejmować w ciągu kil-
ku sekund i dlatego czasami możemy wyjść z upragnioną pracą pod pachą za 
stosunkowo niewielkie pieniądze, zwłaszcza jeśli artysta którego dzieło kupu-
jemy, nie jest jeszcze popularny i prezentowany przez media.

Najważniejsze zasady kupowania na aukcjach

Po pierwsze, obejrzyj pracę, którą chcesz kupić, poszukaj na jej temat infor-
macji – czyli „odrób pracę domową”.

Po drugie załóż sobie pułap cenowy, do którego zamierzasz licytować pracę. 
Licytacja zaczyna się od ceny wywoławczej i zwykle licytowana jest „w górę”. 
W niektórych domach aukcyjnych zdarza się, że przy braku chętnych licytacja 
odbywa się „w dół”, aż do zatrzymania jej przez jednego z licytujących. Wtedy 
wygrywa właśnie osoba, która zatrzymała licytację i licytacja się kończy. Z tym 
zastrzeżeniem, że wylicytowana cena jest ceną warunkową, którą musi jesz-
cze zaakceptować sprzedający.

Do wylicytowanej kwoty trzeba doliczyć prowizję domu aukcyjnego. W pol-
skich domach aukcyjnych jest to 10%, ale w zachodnich od 25% do 12% w za-
leżności od ceny pracy.

Licytacja odbywa się po przybiciu przez licytanta młotkiem, gdy nikt nie od-
powie na dwukrotne zapytanie licytanta o podbicie stawki. Wtedy pada sakra-
mentalne „…i po raz trzeci! Sprzedane!”.

Aby wziąć udział w licytacji nie trzeba przychodzić na aukcję. Można licyto-
wać również on-line w Internecie lub też telefonicznie – bezpośrednio w domu 
aukcyjnym, bądź za pomocą serwisu www.artinfo.pl. Jednak zdecydowanie 
doradzamy pojawienie się osobiście na aukcji. Czy może być większa przyjem-
ność niż zdobycie obiektu po długotrwałej walce z innym licytującym, bądź też 
okazyjnie po „cenie wywoławczej”? Warto też przyjść kilka razy na aukcję za-
nim zdecydujemy się licytować, by poczuć atmosferę sali.

Osobnym tematem są aukcje charytatywne. Tych aukcji, zarówno na tak sła-
bo rozwiniętych rynkach, jak polski, jak i na rynkach europejskich, organizuje 
się co niemiara. W lutym 2008 roku, dużym echem odbiła się nowojorska au-
kcja RED, organizowana wspólnie przez Bono i Damiena Hirsta. Była ona re-
klamowana jako największa i najlepsza aukcja charytatywna w historii i…taka 
też była. Zebrano ponad 40 milionów dolarów na fundusz walki z AIDS i mala-
rią w Afryce. Aukcja ta była interesująca również z tego powodu, że trafiły na 
nią prace bardzo ciekawe, w większości unikatowe, a więc również i drogie. 
Charakterystyką aukcji charytatywnych jest bowiem to, że zwykle do licytacji 
trafiają prace dobre (czasami po prostu przyzwoite), ale nigdy te najciekawsze 
i najlepsze. Po prostu artyści najlepszych prac nie przekazują na aukcje cha-
rytatywne (zwykle prace licytowane są „podarunkiem” artysty dla fundacji czy 
stowarzyszenia). 

Dlatego ciężko jest zbudować naprawdę ciekawą kolekcję opartą na pra-
cach zdobytych na aukcjach charytatywnych. Takie aukcje mogą być dobrym 
sposobem rozpoczęcia kolekcjonowania, a także uzupełnienia kolekcji o prace 
artystów jeszcze w niej nieobecnych. Warto też kupować na aukcjach charyta-

tywnych prace w edycjach – zdjęcia czy grafiki – one zwykle nie różnią się ni-
czym od prac kupowanych w galeriach.

Oczywiście ważny jest szczytny cel aukcji. Pieniądze, które tam zostawimy 
pomogą innym.

W Polsce najciekawszą aukcją charytatywną jest organizowana przez fun-
dację Anny Dymnej „Mimo Wszystko” Aukcja Wielkiego Serca w Krakowie, któ-
ra odbywa się zwykle na początku listopada. W 2007 aukcja przyniosła funda-
cji ponad 400 000 zł, a najdrożej sprzedały się prace młodych artystów: Bartka 
Materki i Karoliny Zdunek. Z kolei pod koniec listopada odbywa się w Warsza-
wie doroczna aukcja na rzecz kwartalnika „EXIT”. Na niej również można ku-
pić ciekawe prace    — najwyższe ceny osiągają prace artystów uznanych, takich 
jak Jan Tarasin czy Jerzy Nowosielski.

Zakończenie

Na koniec nasza ostatnia rada: nie bójmy się zrobić pierwszego kroku i nie 
bójmy się kupić wymarzonej przez nas pracy. To tylko pierwszy krok, będzie 
wiele kolejnych. Nie bójmy się popełniać błędów, będziemy mieli jeszcze wie-
le czasu na kształtowanie naszej kolekcji. Mera Rubell, zapytana czy w trakcie 
budowania swojej kolekcji popełniła jakieś błędy, których teraz żałuje, odpo-
wiedziała: „Nie żałuję kupna pracy żadnego artysty. Żałuję tego, że niektórych 
prac nie kupiłam”.
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Najważniejsze dzieła sztuki 
po roku 2000 | Most important 

contemporary artwork post-2000

U

The current decade is among the most interesting in Polish art, it has given birth to 
many works and projects that could well become permanent fixtures in the history of 
Polish art. The list below is our attempt to enumerate the most important, in our opin-
ion, works to show the richness and creativity of the first decade of the 21st century.

Początek XXI wieku to jeden z najciekawszych okresów w sztuce polskiej. Powstało 
wiele prac i projektów, które mają szansę przejść na trwałe do historii sztuki. 
Chcielibyśmy przypomnieć te z nich, które naszym zdaniem są najważniejsze, aby 
pokazać jak bogata i twórcza była mijająca dekada.
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Projekt, który głównie został w naszej 
wyobraźni. Bo dziś jedynym material-
nym świadectwem tego projektu są zdję-
cia, wycinki prasowe, film i podpisa-
ny przez Pawła Althamera plakat z całej 
akcji. I oczywiście pamięć ludzi z blo-
ku przy Krasnobrodzkiej 13 na warszaw-
skim Bródnie, którzy 27 lutego 2000 ra-
zem uczestniczyli w projekcie tworzeniu 
z zapalonych w mieszkaniach świateł na-
pisu 2000 na fasadzie budynku.

This project exists primarily in our im-
agination. Today the only material evi-
dence that remains are the pictures, me-
dia clippings, a film and a poster signed 
by Paweł Althamer. And, of course, there 
is the memory of the tenants of the apart-
ment building on Krasnobrodzka street 13 
in Warsaw’s Bródno District who partici-
pated in creation of the 2000 sign on the 
facade of their building. The project was 
conducted on 27 February 2000.

Paweł Althamer 
(ur. | b. 1967)

Bródno (Bródno District), 2000.
Dzięki uprzejmości Fundacji Galerii Foksal | Courtesy: Foksal Gallery Foundation

Efekt zimowej wycieczki artysty do Brze-
zinki, gdzie w czasie II wojny znajdował 
się hitlerowski obóz koncentracyjny. Po-
wstały na niej trzy filmy: „Staw”, „Bam-
bi 1” oraz „Bambi 2”, pokazane później 
w krakowskiej Galerii Starmach. Praca 
na temat pamięci, historii, Holocaustu, 
ale również żywotności – reprezentowa-
nej przez nic nie wiedzące o tym tragicz-
nym miejscu sarny. 

The upshot of a wintertime trip by the art-
ist to Birkenau (Auschwitz II). Ultimate-
ly three films emerged (The Pond, Bambi 
1 and Bambi 2), which were later shown 
in Krakow’s Starmach Gallery. This is 
a work about memory, history, the Holo-
caust, and also vitality, represented by the 
roes that know nothing of the tragedy of 
the surroundings.

Mirosław Bałka
(ur. | b. 1958)

Winterreise, 2003.
Dzięki uprzejmości artysty i Gladstone Gallery, Nowy Jork | Courtesy: artist  and Gladstone Gallery, New York.



NN6T: dla.kolekcjonerów | for.collectors

– | 30 | –

NN6T: dla.kolekcjonerów | for.collectors

– | 31 | –

Jej projekt „Untitled Film Stills” miał 
swój debiut na targach Art Basel w 2007 
roku. Wywołał tam niemałą sensację – 
stoisko Rastra było oblegane przez ko-
lekcjonerów, a zdjęcia rozeszły się szyb-
ciej niż cukier na kartki. „Untitled Film 
Stills” to remake najsłynniejszego pro-
jektu amerykańskiej artystki Cindy Sher-
man. To praca o wcielaniu się w role, 
o pozbywaniu się własnej tożsamości. 
Z tym zastrzeżeniem, że Grzeszykow-
ska gra w tej pracy Sherman, a nie aktor-
kę z B-klasowych filmów, a plenery do 
zdjęć były w Warszawie, a nie w Nowym 
Jorku. W przeciwieństwie do czarno-bia-
łych „oryginałów”, zdjęcia Grzeszykow-
skiej są kolorowe, a w plenerach można 
znaleźć wiele charakterystycznych punk-
tów stolicy.

“Untitled Film Stills” made its debut 
at the Art Basel fair in 2007. It caused 
quite a stir—Raster Gallery’s booth was  
crowded with art collectors, while the 
artist’s photos disappeared faster than 
hot cakes.

“Untitled Film Stills” is a remake of 
American artist’s Cindy Sherman’s most 
famous project. It is a piece on playing 
roles, on abandoning one’s own identity 
— with the reservation that in her work 
Grzeszykowska plays the role of Sher-
man, not a B movie actress, and that the 
location is Warsaw instead of New York. 
Contrary to the black and white “origi-
nals”, Grzeszykowska’s pictures are in 
colour; you can also find many places typ-
ical of the Polish capital pictured on lo-
cation.

Aneta Grzeszykowska
(ur. | b. 1974)

Untitled Film Stills #3, 2006. 
Dzięki uprzejmości Raster | Courtesy: Raster Gallery

To nie jest zwykła praca malarska. Pra-
ca składa się z malarskiego autoportre-
tu Bujnowskiego, wniosku o wizę ame-
rykańską ze sfotografowanym obrazem 
jako zdjęciem paszportowym, paszportu 
z wizą oraz filmu DVD z nauką pilotażu 
samolotów, wykonanego na stypendium 
w USA. Ta praca to wielka mistyfikacja, 
wielka gra z urzędnikami, z państwem, 
jego opresyjnością, która wcześniej nie 
dała wizy artyście z Kuby. To gra wygra-
na, gdyż konsulat nigdy nie zorientował 
się, że przedstawiona fotografia nie jest 
zdjęciem człowieka, tylko obrazu. Praca 
znajduje się w Rubell Family Collection 
w Miami.

rafał Bujnowski 
(ur. | b. 1974) 

Wiza. Autoportret (Visa. Self-portrait), 2004.
Dzięki uprzejmości Raster i Rubell Family Collection, Miami | Courtesy: Raster and Rubell Family Collection, Miami

This is no ordinary painting, but a com-
position of a painted self-portrait, an ap-
plication for an American visa (with self-
portrait instead of a passport picture), 
a passport and a visa, and a film from 
a pilot training course the artist attended 
while on a fellowship in the USA. This 
work is a grand mystification, a game 
being played with bureaucrats, the state 
and its oppressive nature. Ultimately the 
game was won, as the consular section 
never noticed that the picture was not of 
the visa applicant but of a painting. The 
work is part of the Rubell Family Collec-
tion in Miami.
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Praca „Arbeitsdisziplin” to zdjęcie bu-
dynków fabryki Volkswagena pod Pozna-
niem. Praca w prosty sposób odwołuje się 
do naszych skojarzeń z II wojną świato-
wą, obozami, niemieckimi firmami budu-
jącymi potęgę III Rzeszy. Praca jest jak 
uderzenie między oczy – proste, ale cel-
ne. Być może dlatego stała się obiektem 
bezprecedensowego aktu cenzury kor-
poracyjnej – została usunięta z wysta-
wy w poznańskim Arsenale. Pokazano ją 
w squacie Rozbrat, a później w CSW Za-
mek Ujazdowski w Warszawie.

Arbeitsdisziplin is series of images of the 
Volkswagen factory near the Polish city 
of Poznań. In a simple manner this work 
evokes the fundamental associations we 
have with World War II, work camps, and 
German companies that built the over-
whelming power of the Third Reich. 
These images are like a punch right be-
tween the eyes – simple yet right on tar-
get. Perhaps this is why this work became 
the object of an unprecedented campaign 
of corporate censorship resulting in its re-
moval from an exhibition in Poznań’s Ar-
senal Gallery. It has since been shown in 
the Rozbrat Squat in Poznań and at the 
Centre for Contemporary Art in Warsaw.

rafał Jakubowicz
(ur. | b. 1974)

Arbeitsdisziplin (Work Ethic), 2002
Dzięki uprzejmości Galerii m2; fot. archiwum artysty | Courtesy: m2 Gallery; photo artist’s archive.

Jest kilka wersji pracy „Wspaniałość sie-
bie” Zofii Kulik. Jedna lepsza od drugiej. 
Jako wzór posłużył artystce renesanso-
wy portret królowej angielskiej Elżbie-
ty I. Stworzyła z niego wspaniały „or-
namentowany” wielokrotny autoportret, 
ze Zbigniewem Liberą jako powtórzo-
nym ornamentem. Praca ta była jednym 
z najczęściej reprodukowanych dzieł na  
12 edycji wystawy Documenta w Kassel. 

The artist has done several versions of 
Wonderfulness of Self, each better than the 
previous. A renaissance portrait of Queen 
Elisabeth I of England served as a tem-
plate for creating a wonderfully orna-
mented multiple self-portrait, with Zbig-
niew Libera serving as decoration. This 
work was among the most frequent-
ly reproduced during 12th Documenta in  
Kassel. 

Zofia kulik 
(ur. | b. 1947)

Wspaniałość siebie (Wonderfulness of Self), 1997-2002. 
Dzięki uprzejmości Galerii Le Guern | Courtesy: Le Guern Gallery.
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Projekt Paryż-Lipsk to podróż Roberta 
Kuśmirowskiego z Paryża do Lipska. Ar-
tysta, przebrany w strój z lat 20., na ro-
werze marki A. Wollberg pochodzącym 
z tamtego okresu, wyjechał z Paryża do 
oddalonego o 1200 km Lipska. Podczas 
podróży utrwalał na kliszy filmowej jej 
zapis, robiąc zdjęcia w klimacie z lat 20. 
To przykład jednego z projektów „Wiel-
kiego Imitatora”, za jakiego jest uznawa-
ny artysta.

The Paris-Leipzig Project features an 
eponymous trip by Robert Kuśmirowski. 
Dressed in 1920s-era clothing, and on an 
A. Wollberg bicycle dating from the same 
period, the artist travelled 1200 km from 
Paris to Leipzig. The trip was recorded 
with 1920s-style photographs, and is an 
example of the Great Imitator projects for 
which this artist is well known.

robert kuśmirowski 
(ur. | b. 1973)

Paryż-Lipsk (Paris-Leipzig), Galerie für Zeitgenossische Kunst, Leipzig 2003.
Dzięki uprzejmości Fundacji Galerii Foksal | Courtesy: Foksal Gallery Foundation

Projekt Pozytywy Zbigniewa Libery to 
seria fotografii rekonstruujących funkcjo-
nujące w świadomości społecznej zdję-
cia-ikony wydarzeń historycznych jak na 
przykład – obrazy z Auschwitz, z woj-
ny w Wietnamie czy obrazy agresji nie-
mieckiej wobec Polski z czasów II wojny 
światowej. Obrazy przedstawiające za-
gładę, śmierć i tragedie XX wieku zamie-
niane są na „pozytywy”, stając się przero-
bioną, oswojoną medialnie, współczesną 
wersją.

The Positives Project is a series of pictures 
reconstructing iconic images of historical 
events, such as pictures from Auschwitz, 
Vietnam or the German Blitzkrieg in Po-
land. These well-known images of devas-
tation, death and 20th century tragedy are 
changed into “positives”, which are proc-
essed and tamed through the media, thus 
resulting in a more contemporary version 
of events.

Zbigniew libera
(ur. | b. 1959)

Robotnicy z cyklu Pozytywy (Positives: Workers), 2002-2004.
Dzięki uprzejmości Galerii Atlas Sztuki, Łódź | Courtesy: Atlas Sztuki Gallery, Łódź
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Praca przygotowana w ramach projektu 
bilboardowego AMS. Przedstawiała sie-
dząca przy stole „zwykłą” polską rodzi-
nę, uchwyconą w momencie rodzinnego 
spotkania z wiszącym gdzieś w powietrzu 
pytaniem – Jak tu teraz żyć? Możemy się 
domyślać, że bez pracy, bez pieniędzy, 
bez opieki medycznej. Praca prezentowa-
na w wielu polskich miastach wzbudzała 
niepokój i refleksje wśród przechodniów. 
Mało kto jednak wie, że pierwotnie praca 
została przygotowana na wystawę w Ga-
lerii Raster (był to rysunek), a napis pod 
rysunkiem brzmiał: „U nas w domu pa-
nuje zgoda”.

Prepared as part of the AMS billboard-
art project, this scene showed a “typi-
cal” Polish family captured during a fam-
ily gathering, the question of “How to go 
on, living like this?” lingering in the air. 
We can imagine that this question is about 
how to get by without a job, money, or 
perhaps health care. In many Polish cit-
ies this disconcerting image gave passers-
by a chance to contemplate and reflect 
upon their lives. Few people know that 
this drawing was originally prepared for 
an exhibition at Raster Gallery, and at that 
time the caption read: U nas w domu pa-
nuje zgoda (At My House We Get Along).

Marcin Maciejowski 
(ur. | b. 1974) 

Jak tu teraz żyć? (How to Go on, Living Like This?), 2002.
Dzięki uprzejmości Galerii Raster oraz Galerii Zewnętrznej AMS | Courtesy: Raster Gallery and AMS Outdoor Gallery

Z płótna patrzą na nas bohaterowie bajek 
z naszego dzieciństwa: Miś Uszatek i Pies 
Kruczek. Czyli „Przyjaciele”. Jednak 
niech nas nie zwiedzie przyjazność i cu-
kierkowatość tej historii – wyzuci z baj-
kowego świata (gładkie tło – „wymaza-
ne” przez malarza) przyjaciele w każdej 
chwili mogą stać się potworami. Projekt 
po raz pierwszy został pokazany w war-
szawskiej Galerii Foksal w 2003 roku. 
Nosił nazwę „What makes my breakfast 
taste so nice?”. No właśnie, co?

Looking down from this canvas are the 
heroes of our childhood animated films: 
An Earflap Teddy Bear and Kruczek the 
Dog, in other words “Friends”. Let us not 
be mislead by the familiarity and sugar–
sweetness of this image – these are re-
jects from the fairytale world. The back-
ground has been “erased” by the painter. 
At any moment these “friends” of ours 
could become monsters. This project was 
first shown in Warsaw’s Foksal Gallery 
in 2003 under the title What makes my 
breakfast taste so nice? That is the ques-
tion. 

robert Maciejuk 
(ur. | b. 1965)

Bez tytułu (Przyjaciele) [Untitled (Friends)], 2003.
Dzięki uprzejmości artysty i Galerii Le Guern | Courtesy: artist and Le Guern Gallery
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Przemek Matecki urodził się w 1976 roku. 
Sam mówi o sobie, że jest dzieckiem 
okresu transformacji w Polsce. „Co mi to 
dało? Na pewno bardzo zdystansowałem 
się do wszelkich prawd i do systemów. 
Kiedy dojrzewałem okazało się, że nie ma 
już kopalni, o których pani nauczycielka 
uczyła na geografii, nie ma już państw, 
nazw miast i ulic. Wszystko się zmieni-
ło” – mówi. W swoich pracach miesza 
elementy odpadów pop kultury (wycin-
ki z magazynów ilustrowanych, kalenda-
rzy i plakatów ulicznych) z malarstwem. 
Przy czym malarstwo jest tu bardzo czę-
sto tylko tłem lub konturem zatopionego 
w nim wycinka. Przemek wchłania w sie-
bie dużo szumu, w postaci obrazów z te-
lewizji, prasy, książek albumów, reklam 
– rejestruje i przetwarza w formę wyjąt-
kowych obiektów sztuki. Takim dziełem 
jest też portret amerykańskiej sekretarz 
stanu Condoleezzy Rice.

Born in 1976, Przemek Matecki refers to 
himself as a child of the Polish transfor-
mation. As he said at one point: “What 
does that mean to me? Well, I’ve certainly 
distanced myself from all matters of grand 
systems and truths. When I was coming 
of age, it turned out that the coalmines 
that our geography teacher was teach-
ing us about simply disappeared, entire 
countries ceased to exist, and the names 
of cities and streets changed. Every-
thing changed overnight”. Matecki com-
bines pop culture waste (clippings from  
illustrated magazines, calendars and post-
ers) with painting. Paint is very often sim-
ply a backdrop, or a contour, to the frag-
ment of pop culture it is surrounding. 
Matecki captures the noise of contem-
porary life — images from mass media, 
newspapers, colour publications, adver-
tisements and reworks it into exception-
al art objects. The portrait of Condoleezza 
Rice, the US Secretary of State, is an out-
standing example of this.

Przemek Matecki 
(ur. | b. 1976)

Condoleezza Rice, 2005/2006. 
Dzięki uprzejmości Galerii Raster | Courtesy: Raster Gallery

Pomysł na Palmę w Warszawie (na ron-
dzie de Gaulle’a) wziął się z podróży do 
Izraela. Artystka zapragnęła przenieść do 
Warszawy, na ulicę której nazwa odsyła 
do Ziemi Świętej, widok jerozolimskich 
ulic – zrobiła to za pomocą palmy. Po-
czątkowo miał powstać szpaler palm, ale 
w końcu stanęła jedna. I szybko stała się 
najsłynniejszą polską rzeźbą w przestrze-
ni publicznej. Wywoływała i nadal wy-
wołuje skrajne emocje, reakcje zwykłych 
ludzi, jak i polityków – ale stoi. Tak się 
przyzwyczailiśmy do tego surrealistycz-
nego widoku w centrum stolicy, że gdy 
przez kilka miesięcy Palma nie miała liści 
i stał jej samotny kikut, było jakoś dziw-
nie. Mało kto dziś już pamięta, że Pal-
ma jest projektem artystycznym przygo-
towanym dla CSW Zamek Ujazdowski 
w Warszawie.

The idea for the Palm Tree in Warsaw 
(on de Gaulle Circle) came out of a trip 
to Israel. The artist wanted to bring some-
thing reminiscent of the streets of Israel to 
a street in Warsaw. The street’s name, in 
turn, refers back to Israel. According to the 
original plan a row of palm trees was to be 
formed, but ultimately only one was put 
up. Overnight this object became the most 
well known public sculpture in the coun-
try, giving rise to extremely emotional re-
actions from ordinary people and political 
leaders. All the same, the Palm contin-
ues to stand. We have become so accus-
tomed to this exotic tree in our downtown 
landscape that when the leaves were re-
moved and the bare trunk stood alone for 
several months, things just did not seem 
the same. Few people recall that the Palm 
Tree was originally an artistic project pre-
pared for the Centre of Contemporary Art 
Ujazdowski Castel in Warsaw.

Joanna rajkowska
(ur. | b. 1968)

Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich, (Greetings from Jerusalem Avenue), 2002. 
fot. Marek Szczepański; www.marekszczepanski.com
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Praca inspirowana filmem Clau-
d’a Lanzmanna „Shoah” opowiadającym 
historię zagłady Żydów w okresie II woj-
ny światowej. Nie przedstawia jednak ani 
ofiary, ani kata, ani nawet polskiego rol-
nika opowiadającego historię sprzed lat - 
ale zupełnie neutralną tłumaczkę. Zwykłą 
kobietę, której rysów na dodatek nie jeste-
śmy w stanie odtworzyć. To mógłby być 
każdy z nas – niemy świadek Holocaustu. 
Ten niewielki rozmiarami obraz znajduje 
się w Boros Collection w Berlinie.

Inspired by Claude Lanzmann’s Shoah, 
a film depicting the extermination of Jews 
during the Second World War. The small 
painting presents neither victim nor per-
petrator, nor even a Polish farmer giving 
an account of World War II, but an ordi-
nary woman whose facial features are not 
even very distinct. She is a mute witness 
to the Holocaust, and could be any one of 
us. The work is part of the Boros Collec-
tion in Berlin.

Wilhelm sasnal
(ur. | b. 1972) 

Shoah (Tłumaczka) [Shoah (Translator)], 2003.
Dzięki uprzejmości Fundacji Galerii Foksal i Boros Collection, Berlin | Courtesy Foksal Gallery Foundation and Boros Collection, Berlin

Praca pierwotnie pokazana w Muzeum 
Zygmunta Freuda w Wiedniu. Rok póź-
niej pracę tę Monika Sosnowska pokazała 
w Warszawie, w witrynie przy Pl. Konsty-
tucji, w ramach projektu „W samym cen-
trum uwagi” realizowanego przez CSW 
Zamek Ujazdowski. Monika jak mało kto 
potrafi pokazywać emocje budując mo-
dele przestrzenne. Tak było też z pracą, 
którą zaprezentowała w witrynie na war-
szawskim MDM-ie. Była to forma archi-
tektoniczna, w której zostały zaburzone 
reguły porządku przestrzennego.

First shown in the Sigmund Freud  
Museum in Vienna. One year later Moni-
ka Sosnowska put this work in a window 
exhibition at Plac Konstytucji (Consti-
tution Square) in Warsaw as part of the 
project W samym centrum uwagi (In the 
Very Centre of Attention). As few others, 
Monika knows how to show emotions 
through spatial models. Such was the case 
with the model of a crushed cubiform ob-
ject displayed in a window exhibition in 
Warsaw’s MDM neighbourhood.

Monika sosnowska 
(ur. | b. 1972) 

Zmęczony pokój (Tired Room), 2005.
Dzięki uprzejmości Fundacji Galerii Foksal | Courtesy: Foksal Gallery Foundation
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Znacząca praca prezentowana w ramach 
Zewnętrznej Galerii AMS w przestrzeni 
publicznej. Leżący na łące mężczyzna za-
stanawia się, kiedy wreszcie będzie woj-
na. Dla wielu konflikt zbrojny ma wciąż 
zapach przygody, męskiej zabawy. Czy 
w kraju tak doświadczonym przez wojny, 
można czekać z niecierpliwością na ko-
lejny konflikt? Odpowiedź na tytułowe 
pytanie przyszła bardzo szybko. Wkrótce,  
11 września 2001 roku, nastąpił atak ter-
rorystyczny na WTC w Nowym Jorku.

Another significant work that was  
exhibited as part of Galeria Zewnętrzna 
AMS (AMS Outside Gallery) in a pub-
lic space. A man lying on the grass won-
ders when the next war will begin. For 
many people military conflict still smacks 
of adventure and manly fun. In a coun-
try so shaped by war is it really possible 
that anyone would anxiously await the 
next armed conflict? The answer to this 
question came very quickly. Soon after, 
on September 11th 2001 the World Trade 
Center in New York was attacked by ter-
rorists.

Twożywo 
(krzysztof sidorek and Mariusz libel) 

(ur. | b. 1976                    ur | b. 1978)
Kiedy wreszcie będzie wojna (When’s the War Gonna Start?), 2001.

Dzięki uprzejmości artystów | Courtesy: artists

Praca przygotowana na Biennale w Sao 
Paulo. Wzięło w niej dział 3,5 tysiąca żoł-
nierzy armii brazylijskiej, którzy ustawi-
li się w figurę symbolizującą Jana Paw-
ła II – postać bardzo popularną, zarówno 
w Brazylii, jak i w Polsce. Później ta pra-
ca została podarowana jako dzieło nr 1 po-
wstającemu w Warszawie Muzeum Sztu-
ki Nowoczesnej. Przypadek sprawił, że 
stała się czymś więcej niż tylko pracą ar-
tystyczną. W marcu 2005 roku reproduk-
cja pracy zawisła na rogu ulic Marszał-
kowskiej i Świętokrzyskiej – gdzie ma 
zostać wybudowane muzeum. Tymcza-
sem 3 kwietnia zmarł Jan Paweł II i pra-
ca natychmiast stała się symbolem kultu. 
Długo jeszcze paliły się przed nią znicze.

This work was prepared for the São Pau-
lo Art Biennial. It was formed with the 
participation of 3 500 soldiers of the Bra- 
zilian army who arranged themselves into 
a figure of John Paul II, an exceptional-
ly popular personage in both Poland and 
Brazil. Later  this work was donated, as 
object No. 1, to the new Museum of Con-
temporary Art in Warsaw. By chance, this 
piece became something more than just 
art. In March 2005 it was put on display in 
downtown Warsaw at the site of the future 
museum, on the corner of Marszałkowska 
and Świętokrzyska street. On April 3, 
2005 John Paul II died, and this work im-
mediately became a symbol of the cult 
of the Polish pope. Candles were lit reg-
ularly in front of it for many months af-
terwards.

Piotr Uklański
(ur. | b. 1968)

Bez tytułu (Jan Paweł II Wojtyła) [Untitled (Jan Paweł II Wojtyła)], 2004.
Dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa | Courtesy: Museum of Modern Art, Warsaw
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Ten wielki obraz Jakub Julian Ziół-
kowski malował tygodniami. Na płótnie 
piętrzą się zastępy wojowników i żołnie-
rzy. W jednym fragmencie atakuje owa-
dzia eskadra, w innym trzeba bronić się 
przed atakiem Indian. Obraz pełen jest 
symboli, które dostrzec możemy dopie-
ro po dokładnym przestudiowaniu płót-
na. W jednym miejscu jest nawet auto-
portret przerażonego całym zgiełkiem 
artysty. Obraz zawisł na wystawie „Old 
School” w londyńskiej Galerii Hauser 
& Wirth obok prac starych i nowych mi-
strzów: Lucasa Cranacha, Jana Brueghe-
la, Johna Currina czy Wilhelma Sasnala. 
Pasował do obu estetyk. Obecnie znaj-
duje się w prywatnej kolekcji w Wielkiej 
Brytanii. 

The artist worked on this painting for 
weeks to create a canvas full of warri-
ors and soldiers. In one section we can 
see an attack by giant insects, in another 
a group of Indians attacking. The canvas 
is full of symbols which can only be ap-
preciated upon thorough examination, in-
cluding a self-portrait of the author who 
is apparently terrified by the chaos. This 
work was featured in the Old School ex-
hibition at London’s Hauser & Wirth Gal-
lery, along with the paintings of new and 
old masters Lucas Cranach, Jan Brueghel, 
John Currin and Wilhelm Sasnal. It fit in 
well with both aesthetics. It is currently 
part of a private collection in Great Brit-
ain.

Jakub Julian Ziółkowski 
(ur. | b. 1980)

Wielka bitwa pod stołem, (Great Battle Under the Table), 2007.
Dzięki uprzejmości Fundacji Galerii Foksal oraz Galerii Hauser & Wirth, Londyn | Courtesy: Foksal Gallery Foundation and Hauser & Wirth Gallery, London

Numer 80064 to numer byłego więźnia 
obozu Auschwitz Józefa Tarnawy. Arty-
sta, w pracy wideo, proponuje mu ponow-
ne wytatuowanie numeru na ręce. W wy-
niku rozmowy były więzień zgadza się na 
ponowne upokarzające naznaczenie. Pra-
ca o pamięci, o przeszłości, o pogodzeniu 
się z losem.

Number 80064 is the number of Józef 
Tarnawa, a former Auschwitz pris- 
oner. This video features the artist  
suggesting to a former Auschwitz pris-
oner that he re-tattoo his serial number 
on his arm. As a result of this conversa-
tion the former prisoner agrees to the hu-
miliating marking. This is a work about  
memory, the past, and reconciling with 
fate.

Artur Żmijewski 
(ur. | b. 1966)

80064, 2004.
Dzięki uprzejmości Fundacji Galerii Foksal | Courtesy: Foksal Gallery Foundation
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on oUr rAdAr sCreen (The MosT inTriGUinG yoUnG ArTisTs) 

On Our Radar Screen is the rubric where we feature the youngest of the young art-
ists. Many of these people are still students, who have managed in some way to inter-
est us in their work. This is our attempt to familiarize readers with artists who in sev-
eral years will likely be the mainstream of Polish contemporary art. 

This list aims to present artists who are just making their way into galleries and ex-
hibitions space in Poland and abroad. These artists were chosen for illustrative pur-
poses and comprise a mere fragment of the young Polish modern art scene. Look be-
yond this list for other artists!

Na naszym radarze (najbardziej intrygujący 
artyści najmłodszego pokolenia)

on our radar screen 
(the most intrigung young artists)

U

Prezentujemy artystów, często jeszcze studentów uczelni artystycznych, 
wchodzących do przestrzeni galeryjnych i na salony wystawowe w Polsce i za granicą. 
Za kilka lub kilkanaście lat, to oni mogą tworzyć główny nurt sztuki polskiej.

Many of these artists are still students, who are just making their way into galleries 
and exhibitions space in Poland and abroad. In several years will likely be the main-
stream of Polish contemporary art.
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Wojciech Bąkowski (ur. 1979) 
Wojtek jest autorem filmów animowa-

nych i wideo, twórcą muzyki alternatyw-
nej, rysownikiem i grafikiem. Twórczość 
Bąkowskiego nawiązuje do najlepszych 
polskich tradycji awangardowego fil-
mu animowanego. Jego znakiem firmo-
wym jest rysunek niebieskim markerem 
na kliszy filmowej. Rysunki wprawione 
w ruch tworzą niedługie, poetyckie hi-
storie – konfliktów militarnych, spotkań 
towarzyskich czy codziennych czynno-
ści życiowych. Artysta jest liderem gru-
py muzycznej KOT. Współtworzy grupę 
artystyczną PENERSTWO. Współpracu-
je z Galerią Leto w Warszawie.

Tymek Borowski (ur. 1984)
Na swoją pierwszą indywidualną wy-

stawę w korytarzu Wydziału Malarstwa 
ASP przygotował serię surrealistycznych 
pejzaży i portretów. Malowanie u Tymka 
to bardzo nieokiełznany proces. Zaczy-
na od zwykłych portretów czy krajobra-
zów, z czasem, w miarę tworzenia, „ucie-
ka” w niespodziewane obszary. Tam już 
trudno jest odnaleźć znajome kształty czy 
formy.

olaf Brzeski (ur. 1975)
Jak na absolwenta wrocławskiej ASP 

przystało, w swoich pracach wykorzystu-
je ceramikę. Przy użyciu porcelany po-
wstała seria rzeźb – porcelanowych biu-
stów – które tylko na pierwszy rzut oka 
wyglądały jak klasycystyczne rzeźby. Te, 
które stworzył Olaf, były „zdeformowa-
ne” – opadający porcelanowy biust, któ-
ry okazuje się kawałkiem „mięsa”, czy 
rozbita i sklejona na nowo rzeźba bok-
sera. Jego instalacje i filmy z kolei pełne 
są symbolicznych elementów i zaskaku-
jących rozwiązań – jak choćby porcela-
nowy grzyb atomowy na środku dywanu, 
czy zwisający z sufitu królik. Olaf Brze-
ski debiutował w 2000 roku, wygrywa-
jąc konkurs na pomnik Pomarańczowej 
Alternatywy, na który zaproponował po-
stać krasnala, stojącego na postumen-

Wojciech Bąkowski (b. 1979) 
Wojtek is the author of animated and 

video films, alternative music, a draughts-
man and a graphic designer. Bąkowski’s 
work relates to the best Polish avant-garde 
animated film tradition. Blue marker draw-
ings on film rolls are his trademark. The 
pictures set in motion form short poetic 
stories: of military conflicts, social gather-
ings or daily activities. The artist is a front-
man of KOT music band; he also contrib-
utes to PENERSTWO art group. He is 
affiliated with the Leto Gallery in Warsaw.

Tymek Borowski (b. 1984) 
He prepared a series of surrealistic 

landscapes and portraits for his first in-
dividual exhibition held in the hall at the 
Academy of Fine Arts Paintings Depart-
ment. For Borowski painting is a very un-
restrained process. Conceptually he starts 
with an ordinary portrait or landscape, 
which then evolve during the creative 
process and run off in the most unexpect-
ed directions. Ultimately it is difficult to 
identify familiar shapes or forms. 

olaf Brzeski (b. 1975) 
As a good graduate of the Wrocław 

Academy of Fine Arts, Brzeski works in 
ceramics. Using porcelain, the artist cre-
ated a series of china sculptures of busts, 
which at first glance look like classic 
sculptures. However, the ones that Brzeski 
created were “demolished”: a boxer with 
a croocked nose, a sagging breast which 
turns out to be a piece of meat, or a box-
er who was smashed into pieces and glued 
back together again. The artist’s installa-
tions are full of symbolic elements and sur-
prising twists and turns. Take the ceramic 
atomic mushroom cloud on top of a car-
pet, in the middle of a carpet or the rabbit 
hanging from the ceiling. Brzeski début-
ed in 2000 with his victory in the compe-
tition to design the Pomarańczowa Alter-
natywa monument, for which he proposed 
a gnome on a pedestal of a huge finger. The 
sculpture currently stands on ul. Świdnicka 

Wojciech Bąkowski | Zaczaruję cię kwiatami, 2007
Dzięki uprzejmości Galerii Leto | Courtesy: Leto Gallery

Tymek Borowski | Bez tytułu (portret Czesława Miłosza) [Untitled (Czesław Miłosz’s Portrait)]
Dzięki uprzejmości artysty | Courtesy: artist

Olaf Brzeski | Dym (Smoke), 2008
Dzięki uprzejmości Galerii Czarna | Courtesy: Czarna Gallery
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cie w kształcie ogromnego palca. Rzeź-
ba ta stoi obecnie przy ulicy Świdnickiej 
we Wrocławiu. Kolejnym przełomowym 
momentem była wystawa „Tylko dla lu-
dzi” we wrocławskiej BWA. Olaf współ-
pracuje też z eksperymentalną grupą mu-
zyczną Robotobibok. Reprezentowany 
jest przez Czarną Galerię z Warszawy.

Jakub Czyszczoń (ur. 1983)
Ma na swoim koncie kilka interesują-

cych projektów. Do najciekawszych zali-
czyć można projekt zamiany znaku, ikony 
współczesnej kultury, napisu Hollywood. 
W wyniku zmiany symbolu przemysłu fil-
mowego, pojawiają się nowe znaczenia 
tego symbolu, takie jak Holocaust, Holly-
Father czy HollySpirit. Temat logo, mar-
ki, jego znaczenia w kulturze masowej, to 
główny temat jego zainteresowań artystycz-
nych.

Paweł dunal (ur. 1978)
Jeszcze przed dyplomem debiutował 

w Galerii m2, która go reprezentuje. Jego 
świat to fantomy, grzyby, wszechobecne 
oczy, postacie z bajek. Świat, który prze-
raża i wciąga zarazem. Nie czujemy się 
zbyt pewnie obserwowani przez wielkie 
oczy, ale równocześnie jest w tym coś fa-
scynującego. Pawła zaliczamy do „nowej 
fali” polskich malarzy, których zdecydo-
wanie bardziej interesuje wyimaginowa-
ny świat, niż otaczająca nas rzeczywi-
stość. 

Peter Fuss
To artysta skrzętnie ukrywający swo-

ją tożsamość. Ma do tego powody. Ukry-
wa się, gdyż tworzy, działając na pogra-
niczu prawa – rozlepiając swoje prace 
w przestrzeniach publicznych na billbo-
ardach należących do prywatnych wła-
ścicieli. Jego słynniejsze prace to „Żydzi 
won z katolickiego kraju” czy wykali-
grafowane arabskie słowa – „To znaczy 
pokój” i „To znaczy miłość”. Reprezen-
towany jest przez galerię streetartową 
ZeroZer z Gdyni.

in Wrocław. Another breakthrough in Brze-
ski’s career was the show Tylko dla ludzi 
(For People Only) at BWA Wrocław. Brze-
ski is also affiliated with the experimental 
band Robotobibok. He is represented by 
the Czarna Gallery in Warsaw.

Jakub Czyszczoń (b. 1983)
Czyszczoń already has a couple of in-

teresting projects under his belt. Consid-
ered one of his most significant projects 
is the modification of an icon of contem-
porary culture, the Hollywood sign.The 
result is the emergence of new meanings 
of the symbol, such as Holocaust, Holly-
Father and HollySpirit. Czyszczoń’s artis-
tic interests centre around logos and brands 
and their meaning in contemporary mass 
culture.

Paweł dunal (b. 1978) 
Still before his graduation from the 

Warsaw Academy of Fine Arts, he al-
ready had his début exhibition at the  
m2 Gallery, which currently represents 
him. Dunal’s world is one of phantoms, 
wild mushrooms, omnipresent eyes, and 
cartoon characters. This world is both hor-
rifying and absorbing at the same time. We 
feel somewhat insecure being observed by 
the big eyes, but at the same time there is 
something fascinating about it. Dunal be-
longs to the “new wave” of Polish paint-
ers who are decidedly more interested in 
the imagined world than the reality sur-
rounding us. 

Peter Fuss
Is an artist who carefully hides his iden-

tity, and has a good reason to do so. His art 
borders on the illegal, as he pastes his work 
up in public places on billboards belong-
ing to private owners. His most notorious 
“inserts” are the Żydzi won z katolickiego 
kraju (Go Away Jews from this Catholic 
Country) or the Arabic words “This means 
peace” and “This is love.” Represented by 
the ZeroZer streetart gallery in Gdynia. 

Jakub Czyszczoń | Bez tytułu (Untitled), 2007
Dzięki uprzejmości artysty | Courtesy: artist

Paweł Dunal | Bez tytułu (Untitled), 2007
Dzięki uprzejmości Galerii m2 / fot. archiwum artysty | Courtesy: m2 Gallery / foto artist’s archive

Peter Fuss | This Means Love, 2008
Dzięki uprzejmości artysty oraz Galerii Zero Zer | Courtesy: artist and Zero Zer Gallery
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Łukasz Jastrubczak (ur. 1984) 
To bardzo oszczędny artysta. Uzyskuje 

bardzo wyrazisty i konkretny przekaz mi-
nimalnymi środkami. Debiutował projek-
tem „01” w bytomskiej Kronice. Przedsta-
wił czerwony sześcian, wizję komputera 
Hal z filmu „2001: Odyseja Kosmiczna” 
Stanley’a Kubricka oraz sześcian czarny, 
inspirowany pracą i teoriami Kazimierza 
Malewicza. Większość z projektów Łuka-
sza to obiekty i instalacje. Artysta analizu-
je dzięki nim wpływy oddziaływania ikon 
i zjawisk kultury masowej na nasze po-
strzeganie rzeczywistości. Współpracuje 
z galerią Żak/Branicka w Berlinie.

szymon kobylarz (ur. 1981)
Artysta, który jak sam mówi, cały czas 

ucieka od malarstwa i cały czas do niego 
wraca. Uciekając tworzy obiekty i insta-
lacje naśladujące przedmioty rzeczywiste, 
maszyny, repliki budynków i budowli. 
Wracając do malarstwa, tworzy urzeka-
jące świadectwa przemijania i odchodze-
nia w zapomnienie. Debiutował wystawą 
„Architektura”, pokazując ikony współ-
czesnej architektury dotknięte piętnem 
czasu. Umiejętnie połączył tu różne me-
dia (malarstwo, rzeźbę i video), analizu-
jąc za pomocą każdego z nich swoja wizję 
destrukcyjnej przyszłości. Współpracuje 
z Galerią Żak/Branicka w Berlinie.

Tomek kowalski (ur. 1984)
Kariera jak marzenie. Bo to chyba 

pierwszy przypadek w polskiej sztuce, kie-
dy jeszcze student krakowskiej ASP, bę-
dzie reprezentowany przez bardzo dobrą 
galerię zachodnią, Carlier Gebauer z Ber-
lina. Jego sztuka to nieustanny dialog z hi-
storią sztuki, z malarstwem włoskim, ho-
lenderskim, ale również z surrealistami 
czy konstruktywistami. To nieustanna wal-
ka z owadami atakującymi ludzi, ptaki, po-
ruszającymi maszyny do malowania obra-
zów. To puste krajobrazy, jak u starych 
holenderskich czy włoskich mistrzów. 
To malarstwo wysmakowane, zaskakują-
ce nas lekkością, piękną tonacją barw. To 

Łukasz Jastrubczak (b. 1984) 
He is an economical artist and through 

using a minimum of means he gains a very 
sharp and specific artistic message. He 
débuted with the project 01 in the city’s of 
Bytom Kronika He presented a red cube, 
being a vision of the computer Hal in Ku-
brick’s 2001 Space Odyssey, and a black 
cube inspired by the works and theories 
of Kazimierz Malewicz. Most of Jastrubc-
zak’s projects are objects and installations, 
which the artist uses to examine the impact 
of mass culture icons and phenomena on 
our perception of reality. Affiliated with the 
Żak/Branicka Gallery in Berlin.

szymon kobylarz (b. 1981)
An artist who claims to be running 

away from painting, but who always re-
turns. When on the run, Kobylarz cre-
ates objects and installations which imi-
tate real objects, machines, and replicas 
of buildings. When returning to painting, 
he creates amazing testimonies of pass-
ing and departure into oblivion. Kobylarz 
débuted with the exhibition Architektura 
where he showed icons of contemporary 
architecture touched by the passage of 
time. He skilfully combined various me-
diums (paint, sculpture, and video), using 
each as a tool to craft his own vision of 
the destructive future. He is affiliated with 
the Żak/Branicka Gallery in Berlin.

Tomek kowalski (b. 1984)
His career is like a dream. Kowalski is 

probably the first ever Polish artist to be 
represented by a renowned Western gallery 
while still at art school (4th year at Cracow 
Academy of Fine Arts). His art is a con-
stant dialogue: with the history of art, with  
Italian and Dutch painting, but also with the 
Surrealists and Constructivists. It is a con-
tinual struggle with insects attacking peo-
ple, birds, and machines that paint pictures, 
to the backdrop of barren landscapes like 
in the paintings of the old Dutch and Ital-
ian masters. This is sublime painting; it sur-
prises us with its lightness and its tonality of 

Łukasz Jastrubczak | Disappearing, 2007
Dzięki uprzejmości artysty | Courtesy: artist

Szymon Kobylarz | z cyklu Lifter (Lifter series), 2008
Dzięki uprzejmości artysty i Galerii Żak/Branicka | Courtesy: artist and Żak/Branicka Gallery

Tomek Kowalski | Bez tytułu (Untitled), 2007
Dzięki uprzejmości artysty oraz Galerii Carlier/Gebauer, Berlin | Courtesy: artist and Carlier/Gebauer Gallery, Berlin
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świat, którego nigdy nie było i nigdy nie 
będzie, istnieje jedynie w głowie artysty 
i na jego płótnach.

Janusz Łukowicz (ur. 1968)
Mimo, że ma już 40 lat, usłyszeliśmy 

o nim dopiero niedawno. Choć skończył 
warszawską ASP już na początku lat 90., 
jak sam pisze o sobie, najpierw zajął się 
„rozwiązywaniem problemów roku 2000”, 
a później przez kolejne lata odpoczywał 
po rozwiązaniu tych problemów. Dopie-
ro w 2007 roku zadebiutował w bytom-
skiej Kronice, a później jego szaliki w bar-
wach narodowych i z napisami „Sasnal”, 
„Hirst” i „Rauch”, zrobiły furorę na Off Fe-
stiwalu w Mysłowicach. Tworzy obiekty, 
które na pozór wydają się zwyczajne. Jed-
nak po bliższym przyjrzeniu się im, orien-
tujemy się, że coś jest nie tak. Jak choćby 
„Syf maker”. To zwykła butelka z rozpyla-
czem, ale wypełniona brudnym roztworem. 
To Janusz wpadł na pomysł, jak odgadnąć, 
co jest w środku jajka niespodzianki i prze-
świetlił je promieniami Roentgena… To 
pomysł, który chciałoby teraz wykorzystać 
wiele dzieci.

Anna Molska (ur. 1983)
Była najmłodszą uczestniczką 5. Ber-

lińskiego Biennale w 2008 roku. Jej filmy 
są wyjątkowo przemyślane, perfekcyj-
ne w montażu i wyjątkowo „muzyczne”. 
Muzyka u Anny Molskiej jest szalenie 
ważna – często równie ważna jak obraz. 
Jej prace to nieustanna gra z widzem, jego 
wyobraźnią - czarują, wciągają, by potem 
nas zaskoczyć nieoczekiwanym zwrotem. 
Anna Molska jest absolwentką „Kowal-
ni” na warszawskiej ASP – pracowni pro-
fesora Grzegorza Kowalskiego. 

sławomir Pawszak (ur. 1984) 
Autor niezwykle oszczędnych wizu-

alnie obrazów. W swoich pracach arty-
sta unika treści i narracji, redukując ob-
raz do jednego lub kilku szczegółów. 
O wiele bogatszą narrację stosuje w pra-
cach wideo i obiektach przestrzennych. 

colour. This is a world, which never existed 
and never will, except for in the imagination 
of the artist, and on his canvases. 

Janusz Łukowicz (b. 1968)
Though he is already 40 years old, his 

name only emerged recently. Having fin-
ished the Warsaw Academy of Fine Arts in 
the early 1990s, the artist claims to have 
been “working on the year 2000 problem,” 
and after having found the solution subse-
quently spent years resting. Łukowicz de-
buted in 2000 in Kronika in the city of By-
tom, later he made a huge splash at the Off 
Festival in Mysłowice with his scarves in 
the colours of national flags adorned with 
the names of Sasnal, Hirst and Rauch. His 
works are ostensibly ordinary objects, but 
on second glance we realize that some-
thing is wrong with them. For example his 
Syf maker (Scum Maker). It is made out of 
a regular bottle topped with an atomizer, 
but it is filled with a dirty liquid. Łukowicz 
also came up with the idea to use an x-
ray machine to figure out what is inside 
a Kinder Surprise Egg. Now that’s one 
idea a lot of children would like to try out. 

Anna Molska (b. 1983)
She was the youngest participant in 

the 5th Berlin Biennale in 2008., Molska 
creates films that are exceptionally well 
planned, perfect in their editing and music. 
Anna Molska’s music is extremely impor-
tant, often as important as the images. Her 
work is a continual game with the observ-
ers and their imagination. The films charm 
and absorb us, only to shock us with an 
unexpected turn of events. Anna Molska 
is a graduate of the Kowalnia workgroup 
conducted by of Prof. Grzegorz Kowalski 
at the Warsaw Academy of Fine Arts.

sławomir Pawszak (b. 1984)
He is the author of pictures extremely 

understated visually. In his work the art-
ist avoids content and narration, reducing 
the picture to one or two details. The use 
of narration is much broader in his video 

Janusz Łukowicz | Bez tytułu (Untitled), 2007
Dzięki uprzejmości artysty | Courtesy: artist

Sławomir Pawszak | Bez tytułu (Untitled), 2008
Dzięki uprzejmości Galerii Czarna | Courtesy: Czarna Gallery.

Anna Molska | Tanagrama, 2007
Dzięki uprzejmości artystki | Courtesy: artist
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Choćby w ostatnio tworzonych z wiel-
ką pieczołowitością makietach - pokazu-
je w nich miejsca ze swojej okolicy, któ-
re ze względu na prywatne wspomnienia, 
niosą ze sobą duży ładunek emocjonalny 
i były szczególnie inspirujące dla artysty. 
I może to być zarówno tajemnicze bagno 
w lesie, jak i spalony pociąg na boczni-
cy na warszawskim Targówku, gdzie wy-
chował się Sławek. Artysta współpracuje 
z Galerią Czarną w Warszawie.

Paweł Śliwiński (ur.1984)
Debiutował w 2008 roku wystawą 

na korytarzu Wydziału Malarstwa ASP. 
W swoich pracach Paweł równie swobod-
nie potrafi się odnieść do dialogu z historią 
malarstwa, gdzie jak zręczny jazzman po-
trafi podnieść tradycyjny temat i poprzez 
indywidualny kunszt nadać mu osobisty 
wydźwięk, jak i wykreować własny niere-
alny świat, tworząc własne kolory i struk-
tury malarskie. Tworzy, słuchając muzyki, 
której kolory widać na jego płótnach.

Mariusz Tarkawian (ur. 1983)
Jest studentem na Uniwersytecie Marii 

Curie Skłodowskiej w Lublinie. W świa-
domości miłośników sztuki zadebiutował 
wciąż kontynuowanym cyklem „W poszu-
kiwaniu sztuki”. Cykl ten liczy już prawie 
tysiąc rysunków. Na formacie około 10x15 
cm powstają zapisy, które są rysunkami 
wybranych dzieł malarskich, obiektów, 
wideo, fotografii, performance, itd., które 
Mariusz wyszukuje w różnego typu me-
diach. Podejmuje arbitralne decyzje o tym, 
co znajdzie się w jego zbiorze. Współpra-
cuje z Galerią Program w Warszawie.

honza Zamojski (ur. 1981)
Jest współtwórcą artystycznego kolek-

tywu Stowarzyszenia Starter. Honzę inte-
resuje gra z konwenansami, instytucjami, 
malarstwem czy z jego rynkową otoczką. 
Szuka nowych form ekspresji, korzysta-
jąc z zastanych mediów, zniekształcając 
ich przesłanie, wpisując czy też ostatnio 
wypalając nowe znaczenie.

works and spatial objects; for example, in 
the recently meticulously created models 
in which he shows places from his neigh-
bourhood. As private memories they carry 
an emotional baggage, found particularly 
inspiring by the artist. It can be a mysteri-
ous swamp in a forest as much as a burnt 
train on a siding in Warsaw’s Targówek 
where Pawszak grew up. The artist is affli-
ated with the Czarna Gallery in Warsaw.

Paweł Śliwinski (b. 1984)
He debuted with an exhibition on the 

walls of the Academy’s Painting Depart-
ment in 2008. Śliwinski with equal ease 
conducts a lucid dialogue with the histo-
ry of art, much like an adept jazz musician 
who takes up a traditional theme and uses 
his individual craft to generate an original 
sound. In this manner, Śliwinski creates 
his own unreal world by producing his 
own colours and structures. While paint-
ing, he listens to music whose colours can 
be seen on his canvases.

Mariusz Tarkawian (b. 1983)
He is a student at the Maria Curie-

Skłodowska University in Lublin. Art 
lovers recall Tarkawian’s début with his 
continual cycle W poszukiwaniu sztu-
ki (Looking for Art). This cycle includes 
nearly 1000 drawings. Tarkawian creates 
in a 10x15 cm format drawings of select-
ed paintings, objects, video images, pho-
tographs, performance, etc. The artist ar-
bitrarily decides what will be incorporated 
into a given work. Affiliated with Gallery 
Program in Warsaw.

honza Zamojski (b. 1981)
Zamojski is a co-creator of the Sto-

warzyszenie Starter artistic collective. The 
artist is interested in playing with tradi-
tions and accepted practices, with institu-
tions, and with painting itself and its mar-
ket environment. Zamojski continues to 
seek new forms of expression in existing 
media by deforming their content through 
adding or burning in new meaning. 

Paweł Śliwiński | Potwór (The Monster), 2007
Dzięki uprzejmości artysty | Courtesy: artist

Mariusz Tarkawian | z cyklu W poszukiwaniu sztuki (Looking for Art cycle), 2008
Dzięki uprzejmości artysty i Galerii Program | Courtesy: artist and Program Gallery 

Honza Zamojski | I See Things, 2008
Dzięki uprzejmości artysty | Courtesy: artist
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Paweł Althamer Bródno (Bródno District), 2000. 
Dzięki uprzejmości Fundacji Galerii Foksal | Courtesy: Foksal Gallery Foundation
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Mirosław Bałka Winterreise, 2003. 
Dzięki uprzejmości artysty i Gladstone Gallery, Nowy Jork | Courtesy: artist  and Gladstone Gallery, New York.
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Wojciech Bąkowski Zaczaruję cię kwiatami, 2007.
Dzięki uprzejmości Galerii Leto | Courtesy: Leto Gallery
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Tymek Borowski Bez tytułu (portret Czesława Miłosza), [Untitled (Portrait of Czesław Miłosz)]  
Dzięki uprzejmości artysty | Courtesy: artist
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olaf Brzeski Dym (Smoke), 2008.  
Dzięki uprzejmości Galerii Czarna | Courtesy: Czarna Gallery
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rafał Bujnowski Wiza. Autoportret, Wiza (Visa, Selfportrait) 2004. 
Dzięki uprzejmości galerii Raster i Rubell Family Collection, Miami | Courtesy: Raster Gallery and Rubell Family Collection, Miami
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Jakub Czyszczoń bez tytułu (Untitled), 2007.  
Dzięki uprzejmości artysty | Courtesy: artist
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Paweł dunal Bez tytułu (Untitled), 2007. 
Dzięki uprzejmości Galerii m2 / fot. archiwum artysty | Courtesy: m2 Gallery / foto artist’s archive
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Peter Fuss This Means Love, 2008. 
Dzięki uprzejmości artysty oraz Galerii Zero Zer | Courtesy: artist and Zero Zer Gallery
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Aneta Grzeszykowska Untitled Film Stills #3, 2006. 
Dzięki uprzejmości Galerii Raster | Courtesy: Raster
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Łukasz Jastrubczak Disappearing, 2007.
Dzięki uprzejmości artysty | Courtesy: artist
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szymon kobylarz z cyklu Lifter (from Lifter series), 2008.
Dzięki uprzejmości artysty i Galerii Żak/Branicka | Courtesy: artist and Żak/Branicka Gallery
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Tomek kowalski: Bez tytułu (Untitled), 2007. 
Dzięki uprzejmości artysty oraz Galerii Carlier/Gebauer, Berlin | Courtesy: artist and Carlier/Gebauer Gallery, Berlin
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Zofia kulik Wspaniałość siebie (Splendour of Myself), 1997-2002. 
Dzięki uprzejmości Galerii Le Guern | Courtesy: Le Guern Gallery
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Zbigniew libera Robotnicy z cyklu Pozytywy (Positives: Workers), 2002-2004. 
Dzięki uprzejmości Galerii Atlas Sztuki, Łódź | Courtesy: Atlas Sztuki Gallery, Łódź



NN6T: dla.kolekcjonerów | for.collectors

– | 90 | –

NN6T: dla.kolekcjonerów | for.collectors

– | 91 | –

Janusz Łukowicz Bez tytułu (Untitled), 2007.
Dzięki uprzejmości artysty | Courtesy: artist
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robert Maciejuk Bez tytułu (Przyjaciele) [Untitled (Friends)], 2003. 
Dzięki uprzejmości artysty i Galerii Le Guern | Courtesy: artist and Le Guern Gallery
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Przemek Matecki Condoleezza Rice, 2005/2006.
Dzięki uprzejmości Raster | Courtesy: Raster Gallery
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Anna Molska Tanagrama, 2007. 
Dzięki uprzejmości artystki | Courtesy: artist
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sławomir Pawszak Bez tytułu (Untitled), 2008. 
Dzięki uprzejmości Galerii Czarna | Courtesy: Czarna Gallery.
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Wilhelm sasnal: Shoah (tłumaczka) [Shoah (translator)], 2003.
Dzięki uprzejmości Fundacji Galerii Foksal i Boros Collection, Berlin | Courtesy Foksal Gallery Foundation and Boros Collection, Berlin
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Paweł Śliwiński Potwór (The Monster), 2007. 
Dzięki uprzejmości artysty | Courtesy: artist
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Mariusz Tarkawian z cyklu W poszukiwaniu sztuki (Looking for Art), 2008.
Dzięki uprzejmości artysty i Galerii Program | Courtesy: artist and Program Gallery
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Piotr Uklański Bez tytułu (Jan Paweł II Wojtyła) [Untitled (Jan Paweł II Wojtyła)], 2004. 
Dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa | Courtesy: Museum of Modern Art, Warsaw
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honza Zamojski I See Things, 2008.
Dzięki uprzejmości artysty | Courtesy: artist
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Jakub Julian Ziółkowski Wielka bitwa pod stołem (The Great Battle under the Table), 2007. 
Dzięki uprzejmości Fundacji Galerii Foksal oraz Galerii Hauser & Wirth, Londyn / Courtesy: Foksal Gallery Foundation and 
Hauser & Wirth Gallery, London
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Monika Branicka
krytyk, galerzystka, wraz z Joanną Żak 

prowadzi w Berlinie Galerię 
Żak | Branicka

www.zak-branicka.org

Co sprawia, że polska sztuka najnow-
sza odnosi takie sukcesy na świecie? 
Głównie to, że jest interesująca, że kryje 
się w niej potencjał. Nie mamy takich na-
rzędzi do jej promocji i instytucjonaliza-
cji jak inne kraje (pieniądze), kompletnie 
brak nam struktury (fundacje, granty, wy-
dawnictwa, sieć muzeów), ale mamy po 
prostu ciekawych artystów. Po 2000 roku 
w obiegu pojawiła się nowa fala roczni-
ków 70., która z większą świadomością 
kształtuje swoje kariery niż ich poprzed-
nicy. 

Na polskim rynku sztuki współcze-
snej najbardziej atrakcyjne jest to, co się 
dopiero wydarzy za kilka lat. Oto zaczę-
liśmy wszystko od zera. Jeszcze kilka 
lat temu niemal nie handlowano sztuką 
współczesną, a jeśli, to za taką uznawa-
no w twórczość klasyków współczesności 
– Gierowskiego czy Kantora. Nagminnie 
mylono (i nadal tak jest) sztukę nowocze-
sną ze współczesną. Rynek w ogóle nie 
wychylał się poza malarstwo, które zresz-
tą dotąd jest w Polsce najchętniej kupo-
wane. Trudno się dziwić, skoro pieniędz-
mi dysponowały pokolenia wychowane 
na sztuce XIX-wiecznej. Oni kupowali 
to co znali w najlepszym razie z muzeów, 
a kolekcje muzealne kończyły się zwykle 
na II wojnie światowej. Więc dla sztuki 
współczesnej tamte pokolenia są straco-
ne, nigdy nie były i już nie będą jej part-
nerem, nie warto się nawet łudzić. 

Przełom nastąpił kilka lat temu, gdy 
dzisiejsi 30-latkowie jeszcze na studiach 
poznawali sztukę swoich rówieśników 
i słusznie zauważyli, że to jest sztuka mó-
wiąca ich językiem, o ich problemach. 
Sztuka współczesna stała się po prostu 
modna (wielka zasługa Rastra, Fundacji 
Galerii Foksal i niektórych czasopism li-
festylowych). Teraz jesteśmy w momen-

cie, gdy to pokolenie właśnie się zaczyna 
stabilizować. To pokolenie ma potrzebę 
obcowania ze sztuką, o wiele bardziej na-
turalną niż wcześniejsze „pokolenia pre-
zesów”. Im nie trzeba tłumaczyć spraw 
podstawowych, bo się na tym wychowa-
li. Gdy tylko zgromadzą kapitał, zaczną 
ją kupować. Siłą polskiego rynku sztuki 
jest jego potencjał in spe. Krótko mówiąc, 
dziś w Polsce najlepsze posunięcie zrobił-
by ktoś, kto np. w ciągu kilku lat kupiłby 
kilkadziesiąt(set) prac wideo stwarzając 
jedyną w Polsce taką kolekcję. Jest tyle 
do zrobienia, a najciekawsze jest to, że 
można to robić od początku i każdy ma tu 
szansę bycia pierwszym. Czasy prywat-
nych muzeów do nas dopiero przyjdą. 

Jakub Banasiak
redaktor magazynu „Obieg”

twórca witryny www.krytykant.pl

Czy można mówić o „pokoleniowości” 
polskiej młodej sztuki, a więc jakimś jej 
wspólnym mianowniku? Moim zdaniem 
nie. Świetnie widać to przez kontrast. Po-
kolenie artystów urodzonych pod koniec 
lat 60. i w latach 70. zostało zdetermino-
wane przez przemiany związane z trans-
formacją ustrojową. Dodatkowo po 1989 
roku budowały się instytucjonalne struk-
tury polskiej sztuki – tu wszystko trzeba 
było wymyślać praktycznie od nowa.

Nowe pokolenie jest nie tylko pozba-
wione tak wyraźnego symbolicznego od-
niesienia i przytłoczone dokonaniami po-
przedników, ale funkcjonuje już także na 
niepomiernie większym obszarze glo-
balnego art worldu. Stąd twórcy wybitni 
będą pojawiać się rzadziej, a sztuka osób 
urodzonych w późnych latach 80. nie bę-
dzie mieć charakteru pokoleniowego. 
Jedno jest pewne – będzie zupełnie inna, 
niż ta, do której się przyzwyczailiśmy.

To wszystko sprawia, że za najwięk-
szą wartość polskiego życia artystyczne-
go należy uznać dzisiaj nie tyle konkretne 

Monika Branicka
critic, gallery owner, manager (founder 

andtogether with Joanna Żak) of 
manager ofthe Żak | Branicka Gallery 

Galerie Magazin in Berlin
www.zak-branicka.org

What makes the newest Polish art such 
a success worldwide? The main reason is 
that it is interesting, having hidden poten-
tial. We do not possess the tools (mon-
ey) for promoting and institutionalizing 
it; we entirely lack structure (foundations, 
grants, publishers, museums). But what 
we do have are, simply, outstanding art-
ists. After the year 2000, a new wave of 
artists born in the 70s came to the fore, 
and they are shaping their careers far more 
consciously than their predecessors.

The most exciting thing on the Polish 
contemporary art market is what will hap-
pen in the coming years. Just a few years 
ago hardly anyone traded in contemporary 
art, and if so, only contemporary classics, 
Gierowski or Kantor, at best where con-
sidered as such. Modern art was repeated-
ly confused (and still is) with contempo-
rary art. The market didn’t venture beyond 
painting, and it is still paintings that are 
most readily bought in Poland. No won-
der, if the money was in the hands of gen-
erations raised on 19th century art. At best 
they bought what they knew from the mu-
seums, and the museum collections usual-
ly ended with the WWII. This means that 
those generations are lost for contempo-
rary art, they have never been and never 
will be its partner, there’s no point even in 
deluding oneself about it.

The breakthrough came several years 
ago, when today’s 30 year-olds, still at 
university, rightly observed that the art 
of their age peers used their language to 
speak about their problems. Suddenly, 
contemporary art simply became trendy 
(a great achievement of Raster Gallery, 
Foksal Gallery Foundation, and a number 
of lifestyle magazines). Currently, this 
generation is beginning to settle down. 

They have a need to commune with art, 
a need much more natural than the one 
shared by the previous “generation of 
CEOs”. They don’t need explanations 
of basic issues of art because they were 
brought up with it. As soon as they amass 
a little capital, they start buying art. The 
strength of the Polish art market lies in its 
future potential. In short, the best move 
in Poland today would be to buy several 
dozen (or several hundred) video works, 
and create the only collection of this kind 
in Poland. There is so much to be done, 
but the most exciting part is that it can 
be done from scratch, and everyone has 
a chance to be first at something. And the 
time for private museums will come.

Jakub Banasiak
editor of “Obieg” magazine, author of 

the www.krytykant.pl website

Can you talk about a generational as-
pect of Polish young art? I don’t think so. 
The “transition generation” (artists born 
at the end of the 60s and in the 70s) was 
dominated by an extremely strong event 
symbolized by the date June 4, 1989 – 
First Free Elections. 

This political turning point affected art 
of the last ten or fifteen years intellectu-
ally, aesthetically and emotionally. The 
institutional structures of the Polish art 
world were being built at the same time, 
and everything had to be created virtual-
ly from scratch.

The spectacular success of Polish con-
temporary art is the crowning achieve-
ment of that work, but this process should 
now be considered definitely over and 
done with (although, we would like it to 
last forever). Now after the excitement 
has passed, a sort of emptiness is emerg-
ing. The new generation is not only over-
whelmed by the accomplishments of their 
predecessors, it also lacks a clear symbol-
ic reference, even though it now operates 
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postawy, co obietnicę zmian, jaką nio-
są każde generacyjne przewartościowa-
nia. To jednak cenny kapitał – zapewnia 
sztuce impet, którego ostatnio jakby za-
brakło.

Łukasz Gorczyca
galerzysta, współzałożyciel Rastra

www.raster.art.pl

Polski rynek sztuki najnowszej jest – 
z jednej strony nadpobudliwy, z drugiej 
zaś niedorozwinięty. Wyraźnie można 
wyczuć, że ten rynek, to rynek nowy – nie 
ma wielu postaci z etosem kolekcjonera, 
tradycji zbierania sztuki, wiedzy. Ludzie 
dopiero tego się uczą.

Do tego, rynek jest mocno rozgrzany. 
Wiele osób chce „zgarnąć” część sukce-
su, jaki na świecie odnosi polska sztuka. 
Jest duże ciśnienie na poszukiwanie i od-
krywanie nowych, młodych artystów. Ta-
kie szukanie nowych gwiazd…

Kto dziś zbiera sztukę najnow-
szą w Polsce? Z naszej perspektywy to 
30-40-latkowie, którzy mają pieniądze, 
odczuwają potrzebę kolekcjonowania 
sztuki, przebywania z nią na co dzień. 
Są to ludzie na kierowniczych stanowi-
skach lub mający własne firmy, dobrze 
wykształceni. Ich aktywność rośnie wraz 
z rozwojem polskiej sztuki – są w sta-
nie wydać coraz więcej pieniędzy na pra-
ce swoich ulubionych artystów. Jest też 
oczywiście grupa starszych kolekcjone-
rów, którzy wcześniej zbierali sztukę naj-
nowszą – choćby dzieła Gierowskiego 
czy Gruppy i teraz uzupełniają kolekcje 
o sztukę młodą. 

Potrzeba olbrzymiego wysiłku eduka-
cyjnego, aby poszerzyć krąg odbiorców 

sztuki w Polsce. Mam wrażenie, że po-
woli to się dzieje – poprzez instytucje pu-
bliczne, powstające Muzeum Sztuki No-
woczesnej, ale także prywatne galerie. 
Dla nas ważne jest nie tylko poszerza-
nie kręgu klientów, ale również, a może 
przede wszystkim, generalnie odbiorców 
sztuki. Temu ma służyć program arty-
styczny naszej galerii – na tym się w tej 
chwili koncentrujemy.

Ciężko jest odpowiedzieć na pytanie, 
jakie prace powinny się znaleźć w do-
brej kolekcji polskiej sztuki najnowszej. 
Jest szereg kolekcji konstruowanych na 
zasadzie nazwisk – nikogo, kto jest waż-
ny, nie powinno tam zabraknąć. Niemniej 
te kolekcje, a mówię tu przede wszystkim 
o kolekcjach niemieckich czy amerykań-
skich, są często bardzo do siebie podob-
ne. Dobre kolekcje opierają się przede 
wszystkim o ważne i intrygujące prace, 
a nie o nazwiska. Moim zdaniem nie ma 
jednej uniwersalnej recepty, ale na pew-
no ważny jest pomysł na kolekcję. Do-
bra kolekcja może powstać wtedy, gdy 
uświadomimy sobie, że nie możemy zbie-
rać wszystkiego. Wtedy trzeba się poddać 
i wykreślić perspektywę kolekcji – wąski 
zakres nazwisk artystów, prac czy tematy-
kę. I tak powstają najciekawsze kolekcje 
– z niemożności zbierania wszystkiego.

Grażyna kulczyk
kolekcjonerka polskiej sztuki 

współczesnej. W Poznaniu tworzy 
projekt Art Stations

www.grazynakulczyk.com

Fascynuje mnie obserwowanie reakcji 
sztuki na dzisiejszy świat i jego proble-
my. Nie boję się ryzykownych decyzji ani 
eksperymentowania, a to chyba szczegól-
nie cenne w przypadku nabywania sztuki 
najnowszej. Dlatego zdecydowałam się ją 
kolekcjonować. Interesujący jest również 
fakt, że poprzez kupno pracy kolekcjoner 
może wpłynąć na losy jego autora.

in the infinitely larger space of the glo-
bal art world. Thus, sensational discover-
ies of new talent will not be seen as of-
ten as before, and the art of people born in 
the 80s will not share a generational char-
acter. One thing is certain — the new art 
will be completely different from the art 
we have grown accustomed to. Therefore, 
for the time being, the power of young art 
lies only in its potential (and this is actu-
ally quite a lot).

Łukasz Gorczyca
gallery owner, co-founder of Raster

www.raster.art.pl

The Polish market for the newest con-
temporary art is on one hand hyperactive, 
and underdeveloped on the other. You can 
clearly see that this market is new—there 
are few people with a collector’s ethos, 
with a tradition of collecting art, or with 
enough knowledge. People have only just 
started to learn.

Then again, the market is pretty heat-
ed up. Many people want to get in on the 
success achieved by Polish art interna-
tionally. There is lots of pressure to search 
and discover new, young artists. It’s like 
a hunt for the newest star…

Who collects contemporary art in Po-
land? From our perspective, these are 30-
40 year-olds, who have the money and the 
need to collect art, and want to spend time 
with it every day. These people generally 
hold managerial positions, or have their 
own companies, and they are well educat-
ed. Their purchases grow with the growth 
of Polish art; generally they are increas-
ingly able to spend more money on their 
favourite artists. There is also, of course, 
a group of older collectors who have col-
lected contemporary art before—say, Gie-
rowski or Gruppa—and are now filling in 
their collections with the art of the young-
est generation.

A huge educational effort is needed to 

broaden the audience for art in Poland. 
I actually feel it is slowly happening—
through public institutions, the Museum 
of Modern Art now being brought to life, 
and also through private galleries. The 
most important part for us is not only to 
broaden the circle of buyers, but most im-
portantly to grow the art audience in gen-
eral. This is the aim of our gallery’s ar-
tistic program, and this is our focus right 
now.  

It is difficult to answer the question 
about what kind of works should be in 
a good collection of the newest Polish art. 
There are already a number of collections 
constructed on the basis of names and the 
principle that no important artist should 
be missing. Nevertheless, those collec-
tions, mainly the German and American 
ones, are often similar. Good collections 
rely, first of all, on important and intrigu-
ing works, and not on names. There is no 
single recipe, but certainly an idea for the 
collection is key. A good collection can 
come to life after we realize that we can-
not collect everything. We must then sur-
render and craft a perspective for the col-
lection, a narrow range of artists, works or 
themes. And this is how the most exciting 
collections are born: from the inability to 
collect everything.

Grażyna kulczyk
collector of Polish contemporary art, 

creator of Art Station project in Poznań
www.grazynakulczyk.com

It is fascinating to observe the reaction 
of art to the modern world and its prob-
lems. I am not scared of taking risky de-
cisions or experimenting, and I guess this 
comes particularly in handy when collect-
ing most contemporary art. This is why 
I chose to collect the most contemporary 
art. What is also interesting is the fact that, 
through the act of buying work, a collec-
tor can influence the fate of its creator. 
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Promocja to dla mnie bardzo ważny 
aspekt kolekcjonowania, dlatego tak wy-
trwale dążę do udostępnienia moich zbio-
rów szerokiej publiczności i chcę pokazy-
wać prace polskich artystów za granicą. 
Chciałabym udostępnić widzom swoje 
zbiory tak szybko, jak to możliwe i kolej-
nym projektem, nad którym już intensyw-
nie pracuję, jest Art Station. 

Planuję zbudowanie przestrzeni wysta-
wienniczej, która pomieści stale rosnącą 
kolekcję. Przestrzeń Art Station to zarów-
no budowle podziemne, jak i naziemne 
zawarte w części parkowej przylegającej 
do Starego Browaru. Do współpracy przy 
tym przedsięwzięciu zaprosiłam znako-
mitego architekta Tadao Ando. Chciała-
bym zrealizować ten projekt do 2011, by 
móc wtedy, już w nowym miejscu, zapre-
zentować publiczności kolejne scenariu-
sze mojej kolekcji. Będzie to przestrzeń, 
w której chciałabym pokazywać w ra-
mach wystaw czasowych także zbiory in-
nych kolekcjonerów.

„Nowicjusz“ w zetknięciu ze sztuką 
współczesną czuje się zagubiony. War-
to zatem śledzić prasę fachową, zwracać 
uwagę na dyskusje toczące się wokół ar-
tystów i ich twórczości. Ważne są również 
spotkania i rozmowy z artystami. Nie bez 
znaczenia jest nawiązanie dobrych relacji 
z ciekawymi galeriami oraz kolekcjone-
rami. Świat sztuki jest obecnie niezwykle 
dobrze zorganizowany i oferuje kolek-
cjonerom wiele ciekawych prezenentacji 
prac oraz możliwości ich nabywania. My-
ślę tu przede wszystkim o targach sztuki, 
które w ostatnich latach zyskały niezwy-
kłą siłę działania. Należy jednak zaufać 
swoim sądom i emocjom. Trzeba samo-
dzielnie lub z pomocą fachowca wypra-
cować strategię, znaleźć pomysł na kie-
runek, w którym ma się rozwijać kolekcja 
i wszystko ogarnąć tym, co nazywamy 
pasją. Naczelną, w mojej ocenie, zasadą 
dobrej kolekcji powinna być spójność ko-
lekcji, rozumiana jako odpowiedź na py-
tania stawiane przez kolekcjonera. Rów-
norzędny udział powinny mieć zarówno 

tradycyjne sztuki wizualne, jak i te stosu-
jące nowoczesne media. Gromadząc sztu-
kę najnowszą nie należy zapominać o bu-
dowaniu związków między twórczością 
klasyków i artystów młodego pokolenia. 
Kolekcja jednak przede wszystkim po-
winna być osobista, wolna od recepcji ze-
wnętrznej. 

krzysztof nowakowski
kolekcjoner polskiej sztuki współczesnej

Dla mnie sztuka to coś bardzo osobi-
stego. To bardzo głębokie doznanie. Dla-
tego nie uważam się za kolekcjonera. Ja 
po prostu szukam artystów, którzy są dla 
mnie ważni, którzy do mnie przemawia-
ją. Gdy znajdę takiego artystę, staram 
się zebrać ciekawy, przemawiający do 
mnie i reprezentatywny zbiór jego prac, 
tak bym mógł, ja i moja rodzina, obco-
wać z jego sztuką na co dzień. Niewątpli-
wie dla mnie takimi artystami są Andrzej 
Szewczyk, Jarosław Modzelewski czy 
Zbigniew Libera. Gdy zobaczyłem pierw-
sze prace Wilhelma Sasnala, też miałem 
przeczucie, że to bardzo silna i autentycz-
na sztuka. Podobnie jest, moim zdaniem 
z Przemkiem Mateckim. 

Trudno jest mi udzielać rad kolek-
cjonerom. Na pewno trzeba dużo czy-
tać, dużo oglądać w Internecie. Ja jestem 
człowiekiem zajętym zawodowo i mam 
na to mało czasu. Pewnie za mało. Ale 
uważam, że ważniejsze jest, byśmy czu-
li, że to, co kupujemy naprawdę do nas 
przemawia – nie, że rozumiemy tę sztu-
kę, ale że ją czujemy, że ma na nas pozy-
tywny wpływ. Że chcemy z nią przeby-
wać na co dzień.

Aspekt finansowy nie jest dla mnie 
bardzo ważny – gdy prace artysty, które-
go prace mam, drożeją, raczej czuję żal, 
że niedługo nie będę mógł sobie pozwo-
lić na zakup nowych projektów. Ale dla 
wielu osób, szczególnie zaczynających 
kolekcjonowanie sztuki, aspekt finan-

Promotion is a very important aspect of 
collecting to me, which is the reason I un-
ceasingly strive to open my collection to 
a broader public. I also want to show the 
works of Polish artists abroad. I would 
like to open my collection to viewers as 
soon as possible. Another project I am 
already working on intensely is Art Sta-
tion.

I am planning to build an exhibition 
space that will hold the ever-growing col-
lection. The Art Station space consists 
both of the underground buildings and 
those above ground set in the park ad-
joining the Old Brewery. I invited an out-
standing architect, Tadao Ando, to collab-
orate on this venture. I aim to finish this 
project in 2010 at latest, to be then able 
to present the successive parts of my col-
lection to the public in a new space. I will 
also want to show collections also of oth-
er collectors, as temporary exhibitions. 

A “novice” feels lost when confront-
ed with contemporary art. That’s why it is 
useful to keep up with the publications for 
specialists, follow the discourse on partic-
ular artists and their art. Meetings and dis-
cussions with the artists themselves are 
important, as well. Not to mention estab-
lishing good relations with interesting gal-
leries and other collectors. The art world 
is remarkably well organized now, and 
offers collectors many noteworthy exhi-
bitions, as well as different modes of ac-
quiring art. I am mainly thinking about art 
fairs, which in recent years have become 
the predominant force. Nevertheless, you 
must trust your own judgments and emo-
tions. You have to work out a strategy, 
on your own, or with the help of a pro-
fessional. What you need is a direction in 
which the collection is heading, and then 
you pursue it with a passion. In my opin-
ion, the principal rule of a good collec-
tion should be its coherence, understood 
as an answer to the questions of interest 
to the collector. Both traditional visual 
art and new media should have an equal 
share. When collecting contemporary art, 

you have to remember to establish link-
ages between classical art and the artists 
of the new generation. But, above all, the 
collection should be personal and individ-
ualized, free from any outside forces dic-
tating choices or content.

krzysztof nowakowski
collector of Polish contemporary art

Art is something very personal to me; 
it’s a deep experience. This is the reason 
I don’t consider myself a collector. I sim-
ply search for artists who are important 
to me, who I find appealing. When I find 
such an artist, I try to assemble a collec-
tion of his art that will be interesting and 
attractive for me, as well as represent-
ative of the artist. This allows my fam-
ily and me to commune with his art on  
a daily basis. Beyond doubt, Andrzej Sze-
wczyk, Jarosław Modzelewski and Zbig-
niew Libera are this type of artists for me. 
After seeing the first works of Wilhelm 
Sasnal, I also felt it was very strong and 
genuine art. The same can be said about 
Przemek Matecki.

I don’t find giving advice to collectors 
easy. You certainly must read a lot, and 
follow what is happening on the Inter-
net. I am a busy person, and don’t have 
enough time. Too little, possibly. Never-
theless, I think it is more important for us 
to feel that what we buy actually appeals 
to us. Not that we understand art but that 
we feel it; that it has a positive impact on 
us, that we want to spend time with it eve-
ry day.

The financial aspect of collecting is 
important to me. When the prices of one 
of the artists I collect go up, I actually 
feel rather regretful that soon I will not 
be able to afford his newer work. But for 
many people, especially those only start-
ing to collect art, the financial aspect is 
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sowy ma podstawowe znaczenie. Udało 
mi się zarazić kolekcjonowaniem sztuki 
wiele osób a haczykiem często były wła-
śnie możliwe zyski z inwestycji w sztukę. 
Uważam, że jeśli kupować polską sztukę, 
to teraz – jest bardzo dobry czas. Jeszcze 
polska sztuka jest tania, bo rynku sztuki 
z prawdziwego zdarzenia w Polsce jesz-
cze nie ma.

Matylda Prus
galerzystka. Prowadzi Galerię m²  

w Warszawie
www.m2.art.pl

Polski rynek sztuki ostatnio szybko się 
rozwija. Przybywa kolekcjonerów, a ci, 
którzy zbierają sztukę od dawna, kupują 
coraz więcej. Powstają nowe galerie. Co-
raz więcej miejsca sztuce i kolekcjoner-
stwu poświęcają też gazety - sztuka sta-
ła się modna. Jednym z przejawów tego 
ożywienia jest zainteresowanie pracami 
coraz młodszych twórców, często jeszcze 
studentów. W naszej galerii mogliśmy to 
obserwować na przykładzie wystawy stu-
denta piątego roku warszawskiej ASP 
- Pawła Dunala. Na długo przed wysta-
wą kolekcjonerzy pisali do nas z prośbą 
o zarezerwowanie prac z nowego cyklu. 
Stworzyliśmy więc listę i ustaliliśmy, że 
do jednej kolekcji mogą trafić najwyżej 
dwa obrazy. Większość obrazów była za-
rezerwowana przed wernisażem.

Wśród osób współpracujących z Gale-
rią m² można wyróżnić dwie grupy - ko-
lekcjonerów 30-40 letnich, którzy zbiera-
ją przede wszystkim prace rówieśników 
oraz kolekcjonerów, którzy od dawna bu-
dowali kolekcje sztuki współczesnej – 
mają świetne prace klasyków współcze-
sności, a obecnie postanowili powiększyć 
zbiory o prace artystów młodszego poko-
lenia. 

Myślę, że ciekawe są te kolekcje, któ-
re trzymając wysoki poziom, są jednocze-
śnie bardzo indywidualne. Nie ma więc 

kanonu nazwisk, które powinny trafić do 
większości zbiorów. Można stworzyć in-
teresującą kolekcję prac jednego artysty 
lub zbudowaną wokół jakiegoś problemu. 
Kolekcjonera można porównać do kura-
tora wystawy - dokonany przez niego wy-
bór, zestawienie prac może otworzyć pole 
do nowych interpretacji sztuki. 

Oczywiście w przypadku każdego 
marszanda jest tak, że ceni i poleca tych 
artystów, których zaprosił do współpra-
cy  Gdybym miała wymienić swoje naj-
świeższe zakupy, to własną kolekcję roz-
szerzyłam ostatnio o prace najmłodszych 
artystów – Pawła Dunala, Michała Fry-
drycha, Pawła Śliwińskiego i Tomka Ko-
walskiego. Bardzo chciałabym mieć pra-
ce Zbigniewa Libery, Roberta Maciejuka, 
Zbyszka Rogalskiego, Wilhelma Sasnala 
i Pawła Susida – ale w tej chwili są już dla 
mnie raczej nieosiągalne.

dawid radziszewski
galerzysta, założył i prowadzi 

poznańską Galerię Pies 
www.galeriapies.pl

Rynek sztuki w Polsce jest mały, choć 
widać jego systematyczny rozwój. Z jed-
nej strony - nabywcy, których jest nie-
wielu. Optymistycznie mógłbym oszaco-
wać liczbę liczących się kolekcjonerów 
na około 100. Z drugiej strony - galerie. 
Istnieje niewiele przyzwoitych komer-
cyjnych galerii, optymistycznie mógł-
bym oszacować ich liczbę na 10. Najle-
piej jest chyba z samą sztuką. W Polsce 
pracuje wielu ciekawych artystów, jednak 
większość z nich niestety nie funkcjonu-
je na rynku sztuki. Z czasem oczywiście 
rynek się poszerzy i artyści, którzy robią 
wideo czy instalacje również znajdą na 
nim miejsce. 

Dużym problemem jest to, że prace 
ważnych polskich artystów, którzy ist-
nieją na międzynarodowej scenie nie po-
zostają w publicznych zbiorach w Pol-

absolutely central. I managed to “infect” 
many people with my passion for collect-
ing art, and quite often what got them in-
terested were the possible profits from art 
investments. If you want to buy Polish art, 
you should do it now — it’s a good time. 
Polish art is still cheap because there is no 
genuine art market in Poland yet.

Matylda Prus
gallery owner, manager of the m2 Gallery 

in Warsaw
www.m2.art.pl

Lately, the Polish art market has been 
developing quickly. There are more and 
more collectors, and those who have been 
collecting art for some time already, are 
buying even more. New galleries are open-
ing. Newspapers are paying ever more at-
tention to art and art collecting. Art has 
become trendy. One aspect of this reviv-
al is an interest in works of younger and 
younger artists, often still students. We 
saw this with the exhibit of Paweł Dunal, 
a senior year student at the Warsaw Acad-
emy of Fine Arts. Long before the exhibi-
tion opened, collectors started writing to 
us, asking to make reserve works from the 
new series.  So we made a list, and decid-
ed that only two paintings could land in 
a single collection. Yet still most of them 
were sold before the opening.

From the collectors working closely 
with m2 Gallery, we can distinguish two 
distinct groups: 30-40 year-old collec-
tors, who focus mainly on acquiring the 
works of their age peers, and older col-
lectors who have been building up their 
collections for a long time. The second 
group generally owns great works of con-
temporary classics, and has now decided 
to expand their collections with works by 
younger generation artists.

I find interesting the collections, which 
manage to maintain high quality, and 

which are at the same time very individu-
al. There are no big names that you need 
in all collections. You can build an inter-
esting collection around a single artist’s 
works, or around a single theme. A col-
lector is like an exhibition curator: his 
choice and combination of works can cre-
ate space for new interpretations of art.

Of course, all the art dealers value and 
recommend artists whom they themselves 
discovered. If I were to name my newest 
takes, I have recently expanded my own 
collection by the works of these young-
est artists: Paweł Dunal, Michał Fry-
drych, Paweł Śliwiński and Tomek Kow-
alski. I would very much like to have 
works by Zbigniew Libera, Robert Ma-
ciejuk, Zbyszek Rogalski, Wilhelm Sa-
snal and Paweł Susid, but they are now 
beyond my reach.

dawid radziszewski
gallery owner, founder and manager of 

Galeria Pies Gallery in Poznań
www.galeriapies.pl

The art market in Poland is small, 
but it’s developing systematically. On 
one side, there are the buyers, who are 
few. I would estimate, optimistically, the 
number of major collectors at 100. On the 
other side, there are the galleries. There 
are few descent commercial galleries; 
I optimistically estimate their number at 
10. The art itself seems to be doing best. 
There are many interesting artists work-
ing in Poland, but the majority unfortu-
nately does not operate on the art market. 
The market will, of course, expand with 
time and the artists creating videos or in-
stallations will also find a place for them-
selves in it.

One major problem is that the works of 
important Polish artists, who already ex-
ist on the international scene, are not be-
ing purchased by public collections in Po-
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sce. Kosztują bardzo dużo i nie ma ich 
kto kupować. Za 30 lat może się oka-
zać, że w polskich muzeach brakuje prac 
ważnych artystów z początku XXI w. 
Być może Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie to zmieni. 

Rynek nie opiera się na wielkich trans-
akcjach, ale na małych i średnich sprze-
dażach. Trzeba poszerzać krąg kolekcjo-
nerów prywatnych. Przyszły kolekcjoner 
może zacząć od kolekcji, która nie wy-
maga dużych pieniędzy. Wymaga jed-
nak koncentracji i próby precyzyjnego jej 
sprofilowania (na przykład nastawienie 
na młodych artystów). Na rynek sztuki 
wchodzą teraz młodzi kolekcjonerzy, lu-
dzie koło trzydziestki. Jest ich naprawdę 
sporo, nie mają kompleksów, są odważ-
niejsi. Nie boją się pytać. Problem w tym, 
że nie zawsze znajduje się ktoś, kto by 
udzielił im odpowiedzi. Bardzo ważne 
jest uświadamianie, edukowanie. 

Problemem jest też niewielka licz-
ba publikacji popularyzatorskich. Suk-
ces Wilhelma Sasnala uświadomił wielu 
ludziom, że kolekcjonowanie sztuki ma 
sens, także inwestycyjny i miał większy 
wpływ na rozwój rynku niż wszystkie pu-
blikacje razem wzięte. 

Sztuka lat 90. jest już dość dobrze roz-
poznana, również rynkowo. Z artystów, 
którzy debiutowali w ostatnich latach 
dostrzegam m.in. Przemka Mateckiego, 
Tomka Kowalskego, Pawła Książka, Anię 
Okrasko, Izę Tarasewicz. 

Agnieszka rayzacher 
kurator, galerzystka. Wspólnie z Zuzanną 

Janin i Michałem Suchorą prowadzi 
Galerię lokal_30 w Warszawie

www.lokal30.pl

„Rynek” sztuki najnowszej w Polsce 
jest bardzo płytki, to znaczy jest mało 
osób, które są zainteresowane kupowa-
niem dzieł sztuki (ale banał). 

„Rynek” ów absolutnie nie jest skłon-
ny do podejmowania jakiegokolwiek ry-
zyka - rzadko kupuje coś „na nosa”, bo 
po prostu tego nosa jeszcze nie ma wyro-
bionego. A przecież polski nabywca sztu-
ki ma więcej informacji na temat sztuki 
polskiej, niż kolekcjoner, który kupuje 
podczas targów sztuki - dobrze wiem, że 
większość z nich nie słyszała o naszych 
artystach, a mimo wszystko kupują, bo 
czują, że coś w tym jest. Nie kalkulują na 
zimno – „opłaca się czy nie”, po prostu 
podejmują ryzyko, w pewnym sensie ba-
wią się, oczywiście realizując swoją pa-
sję, no i bazując na swoim doświadczeniu 
i zapewne wiedzy na temat ogólnej sytu-
acji na światowym rynku sztuki. W Pol-
sce nieliczni kolekcjonerzy zaczynają 
kupować, kiedy artysta osiągnie już coś 
na świecie, a jego ceny są znacznie wyż-
sze od pierwotnych. Oczywiście ta reak-
cja następuje bardzo powoli - jednym sło-
wem „rynek” światowy wychwytuje to, 
co najciekawsze w Polsce, a długo, dłu-
go potem nasz „rynek” orientuje się, że 
może rzeczywiście dany artysta jest coś 
wart. Wciąż nie mogę pojąć np. fenome-
nu naszego artysty - Janka Mioduszew-
skiego, który na świecie trafił już do kilku 
znakomitych kolekcji, a u nas nie zainte-
resował się nim jeszcze nikt. 

Jak poszerzyć rynek sztuki najnowszej 
w Polsce? O rany – chyba musimy wy-
edukować pokolenie ludzi mających pie-
niądze i wiedzących, co z nimi robić. Edu-
kacja i świadomość to chyba podstawowa 
sprawa, wówczas zmieniają się priory-
tety. Myślę, że naprawdę potrzeba cza-
su. Ale oczywiście im więcej artykułów 
i dyskusji, tym lepiej, może to coś przy-
spieszy. Jestem natomiast przeciwna idei 
„taniej sztuki” - nie mówię, że wszystko 
powinno być potwornie drogie, ale uwa-
żam, że sprzedawanie gadżetów pod szyl-
dem „sztuka” jest pomyłką. Chyba, że 
cel jest edukacyjny, czyli taka „zabawa 
w sklep” - być może „dziecko”, które na-
uczy się kupować na niby, będzie kiedyś 
kupowało w realu. 

land. They are very expensive and there 
are no buyers. It may turn out that in 30 
years Polish museums will be lacking the 
works of important Polish artists from the 
beginning of the 21st century. Maybe the 
Warsaw Museum of Modern Art (current-
ly under construction) will change that.

The market is not based on huge deals, 
but on small- and medium-sized sales. 
We must expand the circle of private col-
lectors. A future collector can start with 
a collection, which does not require a lot 
of money. What it does require is a focus 
and well-chosen profile (for instance, in 
the approach of young artists). Some new 
young collectors, about 30 years old, are 
entering the art market right now. Actual-
ly there are quite a few of them, they have 
no inhibitions, and they are bolder. They 
aren’t afraid to ask questions. The prob-
lem is that you can’t always find someone 
to give them the answers. Thus, informa-
tion and education are very important.

Another problem is the shortage of art 
publications for more general audienc-
es. Wilhelm Sasnal’s success made peo-
ple aware that collecting art makes sense 
— also as an investment — and this had 
a greater impact on the market’s develop-
ment than all publications put together.

The art lovers and the market have ap-
preciated the art of the 90s, too. Among 
the artists who made their debut in the re-
cent years, I’d distinguish Przemek Mate-
cki, Tomek Kowalski, Paweł Książek, 
Ania Okrasko, and Iza Tarasewicz. 

Agnieszka rayzacher
curator, gallery owner, co-manager 

(together with Zuzanna Janin and Michał 
Suchora) of lokal_30 Gallery in Warsaw

www.lokal30.pl.

The “market” for the most contempo-
rary art is very shallow in Poland, which 
means there are few people who are inter-
ested in buying art (what a cliché). 

That “market” is definitely risk-averse 
— it is very uncommon to buy “following 
one’s nose”, simply because there are no 
educated noses yet.  However, Polish art 
buyers have more information on Polish 
art than a collector who makes his pur-
chases only during art fairs. I know quite 
well that the majority of them have never 
heard about our artists, but still they buy 
their art because they feel there’s some-
thing in it. These aren’t cold-blood trans-
actions (“will it pay off or not”), but peo-
ple simply taking a little risk, having fun, 
and indulging a passion. Of course the de-
cisions are based on experience and often 
knowledge about the general situation on 
the global art market. Few collectors in 
Poland start buying art after an artist suc-
ceeds abroad and his prices become much 
higher than before. Of course, this reac-
tion occurs very slowly — in short, the 
global “market” spots what is most in-
teresting in Poland, and a very, very long 
time after our “market” realizes that may-
be that particular artist is indeed worth 
something. I still cannot explain the phe-
nomenon of our artist Janek Mioduszews-
ki, whose works have already found their 
place in several outstanding foreign col-
lections, but he still hasn’t been noticed 
in Poland? 

How to expand the market for the most 
contemporary art in Poland? Oh, boy — 
I think we need to educate a whole new 
generation of people with money, who 
also know what to do with it. Education 
and awareness are essential; with that pri-
orities change. But what we really need 
is time. But, of course, the more arti-
cles and discussions, the better; maybe 
it will speed up something. I am, howev-
er, against the idea of “cheap art”; I don’t 
mean everything should be awfully ex-
pensive but, in my opinion, selling gadg-
ets while naming them “art” is a mistake. 
Except if the goal is educational, a sort of 
“shopping game”; maybe a “child” who 
learns how to pretend to buy, will at one 
time buy for real.
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Mera rubell
az z mężem Donem, stworzyła  

jedną z najlepszych kolekcji sztuki  
współczesnej w USA znaną jako Rubell  

Family Collection

Moi rodzice byli Polakami, wychowa-
li się w Warszawie, byli polskimi Żydami. 
Dlatego polska część naszej kolekcji sztu-
ki współczesnej jest dla mnie bardzo ważna. 
Dzięki niej więcej wiem na temat Polski, 
a tym samym więcej wiem na temat moich 
rodziców. Kolekcjonowanie polskiej sztuki 
zaczęliśmy od Wilhelma Sasnala. Gdy zo-
baczyliśmy jego prace i wiedzieliśmy już, 
że są one dobre, powiedzieliśmy sobie – 
zobaczmy, jacy jeszcze artyści są w Pol-
sce. Dlatego mój mąż Don, mój syn Jason 
i ja, bo wszyscy razem tworzymy naszą ko-
lekcję, zaczęliśmy przyjeżdżać do Polski. 
Stopniowo odkryliśmy cały świat znakomi-
tych polskich artystów, których prace poka-
zaliśmy potem na wystawie „Poles Apart” 
(Rubell Family Collection, Miami 2006). 

Polska sztuka w znakomity sposób 
opisuje świat, w którym żyjemy. Nie opi-
suje osobistych uczuć poszczególnych ar-
tystów, natomiast jest w niej niesamowita 
dawka obserwacji świata, próba zrozu-
mienia go i uczynienia choć trochę lep-
szym. Polska w ostatnich stuleciach mia-
ła mnóstwo momentów, nad którymi 
trzeba się pochylić, momentów dobrych 
i złych... Stąd taka siła polskiej sztuki. 

Uważam, że młoda polska sztuka nale-
ży już dziś do światowego dziedzictwa i tak 
pozostanie. Również my nadal będziemy 
się interesowali tym, co się dzieje w Polsce. 
Każdy z polskich artystów, którego prace 
posiadamy – by wymienić tylko kilku: Wil-
helm Sasnal, Rafał Bujnowski, Zbigniew 
Rogalski, Zbigniew Libera, Piotr Uklański 
czy Paweł Althamer – jest wyjątkowy. My 
nie pokazujemy sztuki, my kupujemy prace 
artystów. Wydajemy na nie własne pienią-
dze, więc jeśli któryś z artystów by się nam 
nie podobał, nie kupilibyśmy go. Ostatnio 
kupiliśmy prace Anety Grzeszykowskiej 
i Przemka Mateckiego.

Andrzej starmach
kolekcjoner, galerzysta, marszand, 

właściciel krakowskiej Galerii Starmach,
www.starmach.eu

W polskiej kulturze sztuki plastycz-
ne, w przeciwieństwie do literatury i mu-
zyki, nigdy nie były darzone dużym sza-
cunkiem. Przed II wojną światową rynek 
sztuki w Polsce w zasadzie nie istniał, 
a dziesięciolecia funkcjonowania w rze-
czywistości realnego socjalizmu jedynie 
ten fakt umocniły. Stąd od lat sprawnie 
funkcjonujący na zachodzie rynek sztuki, 
w Polsce dopiero się rodzi.

W takiej sytuacji nie jest możliwe, aby 
stan polskiego rynku ocenić dziś jako do-
bry. Wystarczy spojrzeć na jakość oraz ob-
jętość polskich i zachodnich katalogów 
aukcyjnych, aby od razu zobaczyć podsta-
wowe różnice. Przepaści nie jest w stanie 
zmniejszyć międzynarodowy sukces kilku 
polskich artystów. Do tego potrzebna jest 
wspomniana już przeze mnie wielowieko-
wa tradycja, spory kapitał i zmiana sposo-
bu myślenia rodzimych inwestorów, co jeśli 
się zdarzy, będzie procesem wieloletnim.

Kto kolekcjonuje polską sztukę współ-
czesną? Po 1989 roku pojawiła się na rynku 
nowa grupa młodych, wykształconych, do-
brze zarabiających klientów, którzy zainte-
resowani są kupnem dzieł sztuki. W więk-
szości są oni zainteresowani twórczością 
artystów młodego pokolenia. Osoby zain-
teresowane sztuką polskiego modernizmu 
należą raczej do średniego i starszego po-
kolenia, są właścicielami lub dyrektorami 
dużych przedsiębiorstw, ludźmi pracują-
cymi w wolnych zawodach. Jeśli chodzi 
o klientów zachodnich to z pewnością są 
oni bardziej zainteresowani młodymi, już 
znanymi i wypromowanymi twórcami niż 
nieznanymi dla nich dziełami sprzed 1989 
roku. Elementem, który zmienia tę sytu-
ację na korzyść nieco starszej sztuki pol-
skiej, są targi sztuki Art Basel w Bazylei, 
gdzie nagle szerokie grono odbiorców za-
chwyca się collage’ami tak nieznanego ar-
tysty jak Marian Warzecha.

Mera rubell
she and together with her husband Don 
created the Rubell Family Collection, 

one of the best contemporary art collec-
tions in the USA

My parents were Polish, and were 
brought up in Warsaw, they were Polish 
Jews. For this reason the Polish part of 
out contemporary art collection is so im-
portant to me. Thanks to the collection, 
I know more about Poland, and hence 
more about my parents. We started to col-
lect Polish art with a piece by Wilhelm 
Sasnal. After we saw his works, and real-
ized that they were good, we said to our-
selves: let’s see what other artists in Po-
land are like. This is why my husband 
Don, my son Jason and I, we are all in-
volved in creating the collection, began 
coming to Poland. We gradually discov-
ered a whole world of outstanding Polish 
artists, and they took part in the “Poles 
Apart” exhibition (Rubell Family Collec-
tion, Miami 2006).

Polish art has a brilliant way of describ-
ing the world we live in. It does not real-
ly express the feelings of particular art-
ists. Still, it holds incredible amounts of 
observations of the world, attempts to un-
derstanding, and make it just a tad better. 
During the last centuries, Poland was full 
of events, both good and bad, that deserve 
contemplation… This is where the power 
of Polish art comes from. Polish art is now 
part of a global heritage and will remain 
that way. We, too, will keep our attention 
focused on what is happening in Poland. 
Each of the Polish artists whose works we 
own — to name only a few, Wilhelm Sa-
snal, Rafał Bujnowski, Zbigniew Rogal-
ski, Zbigniew Libera, Piotr Uklański and 
Paweł Althamer — is exceptional. We do 
not show art, we buy the work of artists. 
And we spend our own money on it. So if 
we don’t like an artist, we don’t buy his 
or her art. Recently we’ve acquired piec-
es by Aneta Grzeszykowska and Przemek 
Matecki

Andrzej starmach
collector, art dealer, owner of Starmach 

Gallery in Krakow
www.starmach.eu

The fine arts, unlike literature and mu-
sic, were never well respected in Polish 
culture. The art market in Poland was 
virtually nonexistent before World War 
II, and decades of living in “socialist  
realism” only amplified that fact. Thus, 
a market in art, which has been working 
well in the West for years, is only now 
coming to life in Poland. 

In this situation, the Polish market 
could not be considered in good condi-
tion. It’s enough to look at the quality and 
size of Polish and Western auction cata-
logues to see the basic differences. And 
this gap cannot be filled with big inter-
national successes by a couple of Polish  
artists.  The only way to do this would be 
to have centuries-old traditions, consider-
able capital and a change in Polish inves-
tors’ mentality.  Thus this will be a long-
term process.  

Who collects Polish contemporary art? 
After 1989 a new group of young, educat-
ed, high-earning clients, interested in buy-
ing art appeared on the market. The ma-
jority of them are attracted by the young 
generation of artists. Those interested in 
the art of Polish modernism belong rather 
to the middle and older generations, who 
are or independent professionals, or own-
ers/CEOs of corporations. As for custom-
ers from the West, they certainly show 
more interest in young, already known 
and promoted artists, rather than in un-
known works from before 1989.  The re-
cent Art Basel fair changed this situation 
in slight favour of older Polish modern 
art; suddenly the broader public started 
enthusing about the works of some previ-
ous unknown artists, such as the collages 
of Marian Warzecha.
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Magdalena Ujma
krytyk, kurator. Współpracuje  
z krakowskim Bunkrem Sztuki

Co jest siłą polskiej sztuki? Prawdopo-
dobnie siłą tą jest łączenie lokalności (lo-
kalnego tła: tego wszystkiego, co bierze 
się z wychowania, historii, lokalnej kul-
tury łącznie z najbliższymi życia przeja-
wami kultury popularnej, krajobrazu, kli-
matu, kuchni) z globalnością, a zatem ze 
znajomością języka, jaki jest aktualny 
w sztuce, ze świadomością tego, co dzie-
je się na najważniejszych scenach świata. 
Do tego dochodzi specyfika, którą najle-
piej widać z pewnego dystansu. 

Tak więc z jednej strony jest to za-
pewne głębia sztuki powstającej w Pol-
sce. Ta sztuka wydaje się – generalizu-
jąc – obdarzona jakąś egzystencjalną 
refleksją i przy tym emanująca melan-
cholią. W oczach widzów wygląda ona 
zatem jak sztuka niebłaha, traktująca 
siebie poważnie i dotykająca poważ-
nych tematów: choroby, przesądów spo-
łecznych, pamięci itd. Sztuka ta często 
bywa ponura, nie powstaje raczej jako 
pochwała jakiejś „dolce vita”, lecz jako 
owoc pewnego mocowania się z życiem. 
Inną twarzą sztuki powstającej w Pol-
sce jest podejście „neodadaistyczne”, 
ironiczne, prześmiewcze. Gdy jednak 
poskrobie się tę wierzchnią warstwę, to 
i tutaj okazuje się, że artyści mierzą się 
z poważnymi sprawami, np. z rolą ar-
tysty w dzisiejszych czasach: kim on 
ma i może być, co może robić, jakie są 
jego sposoby działania i oddziaływania. 
W sztuce tworzonej w Polsce nastąpiła 
zmiana pokoleniowa. Jednak ta „nowa” 
sztuka nie jest już tak bardzo młoda… 
Wyraźniej zmianę generacji pokaże 
zapewne perspektywa czasowa. Jed-
nak już dzisiaj widać, że nastąpiła ona 
w związku z przełomem politycznym 
roku 1989, który wyznaczył wyraźną 
cezurę. Bardzo wielu artystów, aktyw-
nych w poprzedniej dekadzie (lat 80.), 
odeszło wtedy szybko w cień, pojawili 

się nowi. Ta grupa, w większości rocz-
ników ’60, której najbardziej znanym 
wytworem stała się sztuka krytyczna 
(Paweł Althamer, Artur Żmijewski, Ka-
tarzyna Kozyra, Zbigniew Libera, Kata-
rzyna Górna), tworzyła sztukę jakościo-
wo inną od poprzedniej produkcji. Ich 
rozumienie własnej roli, ich specyficz-
ne zaangażowanie społeczne, ich po-
dejmowanie innych tematów niż artyści 
dekady stanu wojennego, w innych me-
diach, sprawiło, że można mówić o no-
wej jakości w sztuce. Twórczość roczni-
ków ’70, która zaczęła szerzej pojawiać 
się na przełomie lat 90. i pierwszej de-
kady po roku 2000, należy do okresu po 
przełomie, ale nie przynosi diametral-
nej zmiany, nowej jakości. Jest wręcz 
konserwatywna. Stanowi jednocześnie 
twórcze uzupełnienie sztuki krytycz-
nej, jakby dodaje do niej jej drugie ob-
licze. Sztuce krytycznej, z ambicja-
mi transgresji, podejmowania tematów 
społecznie drażliwych, odkrywania pól, 
poza które można wyjść z obszaru arty-
styczności, dodaje fascynację zwykłym 
życiem. Pojawia się zainteresowanie 
własną prywatnością, codziennym ży-
ciem i jego ikonosferą. Nie widzę na ra-
zie symptomów nadejścia kolejnej ge-
neracji. 

Magdalena Ujma
critic, curator, collaborates with Bunkier 

Sztuki in Krakow

What is the strength of Polish art? 
Probably it is the linking of the local con-
text (the local background: everything in 
our upbringing, history, local culture, to-
gether with aspects of popular culture, 
landscape, climate, cuisine) with global 
culture — that is with the knowledge of 
the current language in art — all with the 
awareness of what is happening on the 
most important scenes worldwide. Add 
to that specificity, which is most visible 
from a distance. 

So, on the one hand it is probably the 
depth of art created in Poland. In gener-
al, this art seems to possess an existen-
tial reflection, together with an emanating 
melancholy. It appears to be important 
art, treating itself seriously and touch-
ing upon serious subjects: sickness, so-
cial prejudice, memory etc. This art is 
often grim; it is rarely created as play-
ful or praising “dolce vita”, but rather as 
the outcome of a struggle with life. The 
other face of art created in Poland is the 
“neodadaist” approach, ironic and mock-
ing. However, if you scrape off the out-
er layer there, too, you find that these art-
ists are coping with serious issues, e.g. the 
role of the artist today: who he is, who he 
can be, what he can do, what are his ways 
of acting and impacting the surround-
ing world. A generational change has oc-
curred in the art made in Poland. Yet the 
“new” art is not so young… A time per-
spective will probably indicate the gener-
ational change more clearly. But even to-
day you can see it took place in relation 
to the political turning point of the year 
1989, which drew a clear dividing line. 
Many artists who had been active in the 
previous decade (the 80s) quickly disap-
peared into the background, while new 
artists turned up. This new group, whose 
best known product is their critical art, 
was formed mainly by people born in the 

60s, (Paweł Althamer, Artur Żmijewski, 
Katarzyna Kozyra, Zbigniew Libera, Ka-
tarzyna Górna).  They create art qualita-
tively different from that of their prede-
cessors. We now see new qualities in art, 
manifested by a different understanding 
of the artists’ role, their specific social in-
volvement, their taking up of topics oth-
er than artists during the martial law dec-
ade (1980s) did, and in different media. 
We see work of artists born in the 70s, art 
that started to be more visible at the end of 
the 90s and the first decade after the year 
2000. It is part of the post-transition pe-
riod but does not bring a radical change. 
It is actually conservative. It forms a cre-
ative complement to critical art, at the 
same time adding a second nature to it. 
It gives critical art—with ambitions to 
transgress, taking up socially touchy sub-
jects, breaking through barriers, leaving 
the sphere of arts—a fascination with or-
dinary life. Here one can see an interest in 
one’s own privacy, everyday life and its 
broad context. For now, I don’t see any 
signs of a new generation coming.
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miejsca.czasopisma.targi sztuki
places.art magazines.art fairs
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Świetlica Sztuki Raster | Raster
Janek Simon & Vlad Nancã, Remix, 2008

fot.: archiwum galerii | photo: gallery archives

WArsZAWA

Świetlica sztuki raster 
www.raster.art.pl

Założona przez Łukasza Gorczycę, Mi-
chała Kaczyńskiego i Joannę Kaimer 
(dziś prowadzą ją dwaj pierwsi galerzy-
ści) w 2001 roku galeria, od razu sta-
ła się symbolem dla nowego pokolenia, 
zarówno artystów, jak i kolekcjonerów. 
Dziś jest jedną z najważniejszych pol-
skich galerii – uczestniczy w prestiżo-
wych targach Art Basel i Art Basel Mia-
mi Beach, jak również w targach młodej 
sztuki LISTE w Bazylei oraz NADA 
w Miami. Najważniejsi artyści reprezen-
towani przez Raster to: Rafał Bujnow-
ski, Zbigniew Rogalski, Zbigniew Li-
bera, Aneta Grzeszykowska i Jan Smaga 
oraz Oskar Dawicki. Raster to nie tylko 
galeria – organizowane są tu akcje arty-
styczne, debiuty literackie.

ADRES: ul. Hoża 42/8, Warszawa

Fundacja Galerii Foksal
www.fgf.com.pl

Powstała po odejściu trójki kuratorów, 
Joanny Mytkowskiej, Andrzeja Przy-
wary i Adama Szymczyka ze słynnej 
Galerii Foksal. FGF wprowadziła pol-
ską sztukę na rynek międzynarodo-
wy – sukcesy Wilhelma Sasnala, Paw-
ła Althamera, Artura Żmijewskiego czy 
Moniki Sosnowskiej, to właśnie zasłu-
ga FGF. Dziś galerię prowadzi Andrzej 
Przywara. Joanna Mytkowska jest dy-
rektorką powstającego warszawskiego 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a Adam 

WArsAW

raster
www.raster.art.pl

Originally set up by Łukasz Gorczyca, 
Michał Kaczyński and Joanna Kaimer 
in 2001 (it is currently run by Gorczy-
ca and Kaczyński), the gallery immedi- 
ately became the symbol for a new gen-
eration of artists and collectors. Today it 
is seen as one of the most important gal-
leries in Poland. Raster participate in 
the prestigious Art Basel and Art Ba-
sel Miami Beach. They also took part in 
LISTE, The Young Art Fair in Basel and 
NADA in Miami. The most important 
artists represented by Raster are: Rafał 
Bujnowski, Zbigniew Rogalski, Zbig-
niew Libera, Aneta Grzeszykowska and 
Jan Smaga, and Oskar Dawicki.

ADDRESS: ul. Hoża 42/8, Warsaw

Foksal Gallery Foundation
www.fgf.com.pl

FGF was formed by Joanna Mytkows-
ka, Andrzej Przywara and Adam Szym-
czyk, three curators who previously 
worked at the famous Foksal Gallery. 
FGF helped lift the profile of Polish 
contemporary art to an international 
level with the success of such artists as 
Wilhelm Sasnal, Paweł Althamer, Ar-
tur Żmijewski and Monika Sosnows-
ka. Today the gallery is run by Andrzej 
Przywara. Mytkowska is now director 
of The Warsaw Museum of Contem-
porary Art (currently under construc-
tion); Szymczyk is director of The Ba-

komercyjne galerie sztuki współczesnej 
w Polsce (wybór) 

Commercial Contemporary Art Galleries  
in Poland (selection)
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Szymczyk jest dyrektorem Kunsthal-
le w Bazylei. Był kuratorem biennale 
w Berlinie w 2008 r. 

ADRES: ul. Górskiego 1a, Warszawa 

lokal_30
www.lokal30.pl

Jej założycielami są artystka Zuzanna Ja-
nin oraz kuratorzy: Agnieszka Rayzacher 
i Michał Suchora. Mieści się w niewiel-
kim mieszkaniu (numer 30) w starej ka-
mienicy przy ulicy Foksal w centrum 
Warszawy. Na rynku międzynarodowym 
galeria zadebiutowała na targach sztuki 
VIENNAFAIR w Wiedniu w 2006 roku, 
gdzie zdobyła nagrodę za najlepsze sto-
isko. Bierze też udział w targach w Ba-
zylei (LISTE) oraz Miami (NADA). Re-
prezentuje takich artystów jak: Zuzanna 
Janin, Maciej Kurak (nagroda Deutsche 
Banku w 2006 roku), Karolina Zdunek 
czy duet performerski Sędzia Główny. 

ADRES: ul. Foksal 17b/30, Warszawa

Galeria klimy Bocheńskiej
www.bochenskagallery.pl 

Działa od 2003 r. Obecnie w starych 
wnętrzach zabytkowej fabryki wódek 
Koneser na warszawskiej Pradze. Jest 
miejscem wystaw takich artystów jak: 
Ryszard Woźniak, Anna Okrasko czy 
Marta Deskur. Prezentuje wystawy tema-
tyczne przygotowywane przez zewnętrz-
nych kuratorów. 

ADRES: ul. Ząbkowska 27/31, Warszawa   

sel Kunsthalle and also held the post of  
curator of the 2008 Berlin Biennale.

ADDRESS: ul. Górskiego 1a, Warsaw

lokal_30
www.lokal30.pl

The gallery was set up by the artist Zu-
zanna Janin and two curators, Agniesz-
ka Rayzacher and Michał Suchora. The 
space is located in a small flat (number 
30) in an old tenement house on ul. Fok-
sal in the centre of Warsaw. The gallery’s 
international debut was at the VIENNA-
FAIR in 2006 where they picked up the 
award for best display. Today they also 
take part in art fairs in Basel (LISTE) 
and Miami (NADA). Represented artists 
include: Zuzanna Janin, Maciej Kurak 
(Deutsche Bank Award 2006), Karolina 
Zdunek and the performance duo Sędzia 
Główny.

ADDRESS: ul. Foksal 17b/30, Warsaw

Bocheńska Gallery
www.bochenskagallery.pl

Operating since 2003, this gallery is situ-
ated in the old Koneser Vodka Distillery, 
a listed building in the Praga district of 
Warsaw. The gallery plays host to exhibi-
tions by artists such as: Ryszard Woźniak, 
Anna Okrasko and Marta Deskur. It also 
organized themed shows by guest cura-
tors. 

ADDRESS: ul. Ząbkowska 27/31, Warsaw

Galeria Klimy Bocheńskiej | Bocheńska Gallery
fot.: Marek Glinkowski | photo: Marek Glinkowski

leto
www.leto.pl

Galeria powstała latem 2007 roku. Znaj-
duje się w podwórku malowniczej ka-
mienicy. Prowadzi ją Marta Kołakowska. 
Program Galerii wciąż się kształtuje. Wy-
stawy mieli tutaj: Radek Szlaga, Iwo Rut-
kiewicz, Maciej Stępiński czy Wojciech 
Bąkowski. 

ADRES: ul. Hoża 9c, Warszawa

Galeria m2 
www.m2.art.pl

Powstała pod koniec 2006 roku. Jed-
na z nielicznych galerii komercyjnych 
w Warszawie z bezpośrednim wejściem 
z ulicy. Założycielką galerii jest Matylda 
Prus. Współpracuje ze znanymi malarza-
mi, takimi jak Igor Przybylski, Rafał Ja-
kubowicz czy Kamil Kuskowski jak rów-
nież z kończącym warszawską uczelnię 
ASP, Pawłem Dunalem. 

ADRES: ul. Oleandrów 6, Warszawa

leto
www.leto.pl

The gallery opened in the summer of 
2007, located in a picturesque courtyard. 
Marta Kołakowska, the gallery owner, 
runs a continually developing programme 
of exhibitions. Artists who have exhibit-
ed there include: Radek Szlaga, Iwo Rut-
kiewicz, Maciej Stępiński and Wojciech 
Bąkowski. 

ADDRESS: ul. Hoża 9c, Warsaw

m2 Gallery 
www.m2.art.pl 

m2 first opened towards the end of 2006. 
One of very few commercial gallery  
spaces in Warsaw to have a direct en-
trance from the street. The owner, Matyl-
da Prus, collaborates with known painters 
such as Igor Przybylski, Rafał Jakubo-
wicz and Kamil Kuskowski as well as 
Paweł Dunal (soon to graduate from the 
Warsaw Academy). 

ADDRESS: ul. Oleandrów 6, Warsaw

Galeria Leto | Leto Gallery
fot.: archiwum galerii | photo: gallery archives
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Program 
www.artprogram.art.pl

Istniejąca od 2002 roku galeria zaczyna-
ła wystawą słynnej w latach 80. polskiej 
formacji artystycznej Gruppa – nawią-
zującej do niemieckich „Nowych dzi-
kich”. Dziś galeria reprezentuje gównie 
artystów młodego i średniego pokole-
nia: Katarzynę Górną, Anię Orlikowską, 
Małgorzatę Markiewicz czy Wojciecha 
Zasadni. Galerię prowadzą: Aneta Mar-
cinkowska-Muszyńska i Marcin Mu-
szyński. 

ADRES: ul. Andersa 20, Warszawa

le Guern
www.gallery.leguern.pl

Położona na piętrze secesyjnej kamieni-
cy w centrum Warszawy. Zorientowana 
zarówno na malarstwo, jak i na fotogra-
fię, instalację czy rzeźbę. Wystawia i re-
prezentuje takich artystów jak Zofia Ku-
lik (uczestniczka Documenta w Kassel 
2007), Mariola Przyjemska, Robert Ma-
ciejuk czy Jarosław Kozłowski. 

ADRES: ul. Widok 8, Warszawa 

aTAk 
www.atak.art.pl 

Galeria założona przez jednego z naj-
większych polskich kolekcjonerów – 
Krzysztofa Musiała. Organizuje wysta-
wy ulubionych przez niego artystów, 

Program
www.artprogram.art.pl

This gallery opened in 2002 and its  
inaugural show was an exhibition of work 
by the 1980’s Polish art group Gruppa — 
Polish painters with links to the German 
‘Neue Wilden’ movement. Today the gal-
lery mainly represents young and mid-
career artists such as: Katarzyna Górna, 
Ania Orlikowska, Małgorzata Markie-
wicz and Wojciech Zasadni. The space is 
run by Aneta Marcinkowska-Muszyńska 
and Marcin Muszyński.

ADDRESS: ul. Andersa 20, Warsaw

le Guern
www.gallery.leguern.pl

Situated on the second floor of an Art 
Nouveau building in the centre of War-
saw. As well as showing paintings, the 
gallery also holds photography, instal-
lation and sculpture exhibitions. Repre-
sented artists include Zofia Kulik (partic-
ipant in Documenta in Kassel in 2007),  
Mariola Przyjemska, Robert Maciejuk 
and Jarosław Kozłowski.

ADDRESS: ul. Widok 8, Warsaw

aTAk
www.atak.art.pl

This gallery was set up by one of Poland’s 
major art collectors – Krzysztof Musiał. 
He shows work by his favourite artists 

Galeria Program | Program Gallery
fot.: archiwum galerii | photo: gallery archives

Galeria Le Guern | Le Guern Gallery
fot.: Andrzej Paruzel | photo: Andrzej Paruzel

jak również prace z plenerów organi-
zowanych przez niego w Toskanii i An-
daluzji. 

ADRES:  

ul. Krakowskie Przedmieście 16/18,  
Warszawa

Galeria Czarna
www.czarnagaleria.art.pl

Galeria Czarna mieści  się na piętrze ka-
mienicy w pięknie odrestaurowanym 
mieszkaniu. Nazwa galerii pochodzi od 
nazwiska właścicielki – Agnieszki Czar-
neckiej. W Czarnej reprezentowani są 
tacy artyści jak: Jadwiga Sawicka, Moni-
ka Wiechowska, Anna Okrasko, Agniesz-
ka Kalinowska czy Olaf Brzeski i Sławek 
Pawszak. 

ADRES: ul. Marszałkowska 4, Warszawa

and also pieces from painting workshops 
which he organizes in Tuscany and Anda-
lucia. 

ADDRESS:  

ul. Krakowskie Przedmieście 16/18,  
Warszawa

Czarna Gallery
www.galeriaczarna.art.pl

Czarna is located in a beautifully restored 
flat in a Warsaw tenement house. The 
name of the gallery comes from the name 
of the owner – Agnieszka Czarnecka. The  
gallery shows artists such as: Jadwiga  
Sawicka, Monika Wiechowska, Anna 
Okrasko, Agnieszka Kalinowska and Olaf 
Brzeski, Sławek Pawszak.

ADDRESS: ul. Marszałkowska 4, Warsaw

Galeria Czarna | Czarna Gallery
fot.: Agnieszka Czarnecka | photo: Agnieszka Czarnecka
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krAkóW

Galeria Zderzak
www.zderzak.pl

Powstała w 1985 roku Galeria Zderzak to 
historia polskiego rynku sztuki. Założona 
przez Martę Tarabułę jeszcze w czasach 
komunizmu, galeria działała początkowo 
na strychu prywatnego domu, a jej nazwa 
wzięła się od zawieszonego nad drzwiami 
zderzaka samochodowego. Od 1989 roku, 
czyli od upadku komunizmu, galeria dzia-
ła jako miejsce komercyjne. W latach 90. 
prezentowano tu słynne wystawy Gruppy, 
jak choćby „Bieg czerwonych ludzi”. Tu-
taj została też odkryta na nowo twórczość 
Andrzeja Wróblewskiego. W latach 1999 
i 2000 roku debiutowali tu członkowie 
Grupy Ładnie: Wilhelm Sasnal, Marcin 
Maciejowski i Rafał Bujnowski. Później 
zabrakło tam tak spektakularnych debiu-
tów, choć Galeria Zderzak pozostała jed-
ną z najważniejszych galerii w Krakowie.
Reprezentuje takich artystów jak: Jaro-
sław Modzelewski, Grzegorz Sztwiertnia, 
Monika Szwed czy Ryszard Grzyb. 

ADRES: ul. Floriańska 3, Kraków

krAkóW

Zderzak Gallery
www.zderzak.pl

On the go since 1985, Zderzak Gallery 
is representative of the whole Polish art 
market. Set up by Marta Tarabuła during 
the communist era, the gallery was orig-
inally situated in the attic space of a pri-
vate house; the name came from the fact 
that a zderzak (car bumper) was hung 
above the entrance. With the fall of com-
munism in 1989, the gallery has func-
tioned on a commercial basis. In the 90’s 
the gallery held important shows by art-
ists belonging to Gruppa, amongst which 
was the exhibition Bieg czerwonych ludzi 
(Race of the Red People). Zderzak was also 
respon-sible for rediscovering the work 
of Andrzej Wróblewski. 1999-2000 saw 
debut shows by members of the Group 
Ładnie: Wilhelm Sasnal, Marcin Macie-
jowski and Rafał Bujnowski. Later years 
did not bring such spectacular debuts, yet 
Zderzak continues to hold its reputation 
as one of the most important galleries, 
in Krakow. Zderzak currently represents 
such artists as: Jarosław Modzelewski, 
Grzegorz Sztwiertnia, Monika Szwed and 
Ryszard Grzyb. 

ADDRESS: ul. Floriańska 3, Kraków

Galeria Zderzak | Zderzak Gallery
fot.: archiwum galerii | photo: gallery archives

starmach Gallery
www.starmach.com.pl

Situated in the Podgórze area of Kra-
kow within the precisely renovated inte-
rior of the former Jewish Zucher’s house 
of prayer. The gallery’s owner–Andrzej 
Starmach specializes in the ’classics’ of 
Polish contemporary art and sells works 
by artists like Edward Krasiński, Henryk 
Stażewski and Jerzy Nowosielski. Star-
mach also represents Jadwiga Sawicka. 
For many years the gallery has shown at 
Art Basel. 

ADDRESS: ul. Węgierska 5, Kraków

nova Gallery 
www.nova.art.pl 

This gallery is housed in the cellar of 
a tenement house in Krakow. Tomek 
Kowalski held his debut show in Nova 
(although at a previous incarnation of the 
gallery in the town’s Kazimierz district); 
the famous Berlin gallery Carlier Gebau-
er now represents Kowalski. Nova main-
ly represents younger generation artists 
like: Wojtek Kubiak, Lidia Krawczyk and 
Karolina Kowalska. Nova also organizes 
video screenings. 
ADDRESS: ul. Kochanowskiego 10, Kraków

Galeria starmach
www.starmach.com.pl

Mieści się na krakowskim Podgórzu, 
w pieczołowicie odnowionym wnętrzu 
żydowskiego domu modlitwy Zuchera. 
Właściciel galerii – Andrzej Starmach jest 
specjalistą od polskiej klasyki współcze-
sności – sprzedaje prace takich twórców 
jak Edward Krasiński, Henryk Stażew-
ski czy Jerzy Nowosielski. Reprezentuje 
też Jadwigę Sawicką. Galeria od lat jest 
uczestnikiem targów Art Basel w Bazy-
lei. 

ADRES: ul. Węgierska 5, Kraków

Galeria nova
www.nova.art.pl

Galeria mieści się w piwnicy jednej z kra-
kowskich kamienic. To właśnie w Novej 
(choć jeszcze w starej lokalizacji na kra-
kowskim Kazimierzu) debiutował Tomek 
Kowalski, który dziś jest już reprezento-
wany przez bardzo dobrą galerię berliń-
ską Carlier Gebauer. Nova reprezentuje 
głównie młodych artystów: Wojtka Ku-
biaka i Lidię Krawczyk czy Karolinę Ko-
walską. Nova urządza też pokazy filmów 
wideo. 

ADRES: ul. Kochanowskiego 10, Krakow

Galeria Nova | Nova Gallery
fot.: archiwum galerii | photo: gallery archives
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Galeria f.a.i.t.
www.fait.pl

Rozszyfrowany skrót f.a.i.t. – to „Fo-
undation-Artists-Innovation-Theory”.  
f.a.i.t. zadebiutowała wystawą znakomi-
tego młodego malarza i rysownika Jaku-
ba Juliana Ziółkowskiego, związanego 
z Fundacją Galerii Foksal i londyńską ga-
lerią Hauser & Wirth. 

ADRES: ul. Karmelicka 28, Kraków

PoZnAń

Galeria Piekary
www.galeria-piekary.com.pl

Galeria prezentuje przede wszystkim pol-
ską sztukę XX i XXI wieku ze szcze-
gólnym uwzględnieniem nurtów awan-
gardowych. Założyciel galerii, Cezary 
Pieczyński, jest znanym kolekcjonerem 
sztuki. 

ADRES: ul. Piekary 5, Poznań

f.a.i.t. Gallery
www.fait.pl 

f.a.i.t. is an abbreviation for “Founda-
tion–Artists–Innovation–Theory”. f.a.i.t 
was the first gallery to show work by the 
excellent young artist and draughtsman 
Jakub Julian Ziółkowski. Ziółkowski is 
also linked to the Foksal Gallery Founda-
tion, and the London-based gallery Haus-
er & Wirth. 

ADDRESS: ul. Karmelicka 28, Kraków
 

PoZnAń

Piekary Gallery
www.galeria-piekary.com.pl

The gallery mainly shows avant-garde 
Polish art of the 20th and 21st century. 
The gallery opened for business in late 
2002. Cezary Pieczyński, the owner of 
the gallery, is a highly regarded art col-
lector.

ADDRESS: ul. Piekary 5, Poznań

Galeria Piekary | Piekary Gallery
fot.: Monika Jerzyk | photo: Monika Jerzyk

Galeria Pies
www.galeriapies.blogspot.com

Galeria mieści się w przybudówce se-
cesyjnej kamienicy w Poznaniu. Istnie-
je od 2005 roku, jednak dopiero w ubie-
głym roku stała się galerią komercyjną. 
Aż trudno uwierzyć, że galeria z tak bo-
gatym programem prowadzona jest przez 
jedną osobę – Dawida Radziszewskiego. 
Wystawy mieli tutaj m.in. Rafał Jakubo-
wicz, Przemek Matecki, Paweł Susid, Ka-
rol Radziszewski, Igor Przybylski i Mar-
cin Maciejowski. Nazwa galerii pochodzi 
od pomnika psa, który stoi na podwórzu 
kamienicy. Galeria reprezentuje takich ar-
tystów jak: Basia Bańda, Ryszard Górec-
ki czy Tomasz Mróz. 

ADRES: ul. Dąbrowskiego 25a, Poznań

Art stations w Poznaniu
www.grazynakulczyk.com

W 2011 roku w parku w pobliżu poznań-
skiego Starego Browaru ma się znaleźć 
centrum sztuki Art Stations, zaprojekto-
wane przez japońskiego architekta Tadao 
Ando. Ma to być miejsce działań arty-
stycznych, wystaw, performance’ów czy 
pokazów designu. Będzie to również sie-
dziba stałej kolekcji fundatorki centrum – 
Grażyny Kulczyk. Do czasu ukończenia 
budowy w Starym Browarze przewidy-
wane są wystawy czasowe. Na pierwszej 
z nich, „Art Stations Preview 01”, zapre-
zentowano prace Gabriela Orozco i Man-
freda Mohra. 

ADRES: Galeria Stary Browar,  
ul. Półwiejska 42, Poznań

Pies Gallery
www.galeriapies.blogspot.com

The gallery is situated in an addition to an 
Art Nouveau tenement house in Poznań 
and has been functioning as a gallery 
since 2005, although it was only last year 
that it became a commercial gallery. It 
is hard to believe that only one person, 
Dawid Radziszewski, runs a gallery with 
such an extensive exhibition programme. 
Artists who have had exhibitions here in-
clude Rafał Jakubowicz, Przemek Mate-
cki, Paweł Susid, Karol Radziszewski, 
Igor Przybylski and Marcin Maciejowski. 
The name of the gallery, Pies (Dog), 
stems from the fact that a monument to 
a dog stands in the courtyard of the build-
ing. The gallery represents artists such as:  
Basia Bańda, Ryszard Górecki and To-
masz Mróz. 

ADDRESS: ul. Dąbrowskiego 25a, Poznań

Art stations in Poznań 
www.grazynakulczyk.com

The Art Stations art centre, designed by 
the Japanese architect, Tadao Ando will 
find its place in a park near the Old Brewery 
in Poznań in 2011. It will house artistic ac-
tivities, exhibitions, performances and de-
sign shows. It will also be the home of the 
centre’s founder’s, Grażyna Kulczyk’s 
permanent collection. Until the comple-
tion of the construction temporary exhibi-
tions have been planned in the Old Brew-
ery. The first, Art Stations Preview_01, 
presented the works of Gabriel Orozco 
and Manfred Mohr. 

ADDRESS: Old Brewery Gallery,  
ul. Półwiejska 42, Poznań
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Łódź

Galeria Atlas sztuki
www.atlassztuki.pl 

Galeria powstała dzięki nakładom finan-
sowym producenta materiałów budow-
lanych firmy ATLAS i współwłaścicie-
la galerii, Andrzeja Walczaka oraz pasji 
zarządzającego galerią Jacka Michala-
ka. Odbyło się tu tyle ważnych wystaw 
i premier, że aż trudno w to uwierzyć. 
Tu miała miejsce premiera „Pozytywów” 
i „Mistrzów” Zbigniewa Libery czy „Ale-
mentarza” Łodzi Kaliskiej. Wystawy 
mieli tu m.in. Roman Opałka, Jadwiga 
Sawicka, Dominik Lejman i Rafał Jaku-
bowicz. 

ADRES: ul. Piotrkowska 114/116, Łódź

Łódź

Atlas Art Gallery
 www.atlassztuki.pl 

The gallery started off thanks to the finan-
cial backing of Andrzej Walczak, a part-
ner in Atlas building materials company, 
and the passion of the gallery manager, 
Jacek Michalak. It is hard to believe how 
many important shows and premieres this 
venue has held. Zbigniew Libera’s exhibi-
tions Pozytywy (Positives) and Mistrzowie 
(Masters) premiered here, as did Alemen-
tarz by the group Łódź Kaliska. Others 
who have exhibited here include Roman 
Opałka, Jadwiga Sawicka, Dominik Lej-
man, and Rafał Jakubowicz. 
ADDRESS: ul. Piotrkowska 114/116, Łódź.

Agra Art
www.agraart.pl 

Agra Art organizes three separate con-
temporary art auctions each year. They 
also run monthly Internet auctions.

ADDRESS: ul. Wilcza 55/63, Warsaw

desa Unicum
www.desa.pl

Desa Unicum organizes four contempo-
rary art auctions per year.

ADDRESS: ul. Marszałkowska 34/50,  
Warsaw

Polswiss Art 
www.polswissart.pl 

Polswiss Art organizes four auctions per 
year. Sales are not specialised, classical 
and contemporary art sold at the same 
auction.

ADDRESS: ul. Wiejska 20, Warsaw

rempex
www.rempex.com.pl 

Rempex organizes twelve contemporary 
art auctions per year as well as one spe-
cialized photography sale.

ADDRESS: ul. Karowa 31, Warsaw

Agra Art
www.agraart.pl

Agra Art organizuje trzy oddzielne aukcje 
sztuki współczesnej w roku oraz comie-
sięczne aukcje internetowe.

ADRES: ul. Wilcza 55/63, Warszawa

desa Unicum
www.desa.pl 

Desa Unicum organizuje cztery aukcje 
sztuki współczesnej w roku.

ADRES: ul. Marszałkowska 34/50,  
Warszawa

Polswiss Art
www.polswissart.pl 

Polswiss Art organizuje cztery aukcje 
w roku. Nie ma podziału na sztukę daw-
ną i współczesną. 

ADRES: ul. Wiejska 20, Warszawa

rempex
www.rempex.com.pl 

Rempex organizuje dwanaście aukcji 
sztuki współczesnej w roku oraz jedną 
specjalistyczną aukcję fotografii.

ADRES: ul. Karowa 31, Warszawa

domy aukcyjne w Polsce
Auction houses in Poland
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Museum of Modern Art, Warsaw
www.artmuseum.pl

Leaving aside the fact that the building it-
self currently only exists in the plans of 
Swiss architect Christian Kerez (open-
ing 2012-13), this is already one of the 
most important cultural institutes in Po-
land. MMA has already secured the space 
in a modern building on Pańska street 
in Warsaw. They publish the bi-monthly 
journal Muzeum, organise lectures, meet-
ings, New Year’s Eve parties, and tem-
porary exhibitions. The director, Joanna 
Mytkowska already wants to start build-
ing the permanent collection, which is ex-
pected to be one of the most interesting 
post-1989 art collections in Central Eu-
rope. 

ADDRESS: ul. Pańska 3, Warsaw

Museum of Art in Łódź
www.msl.org.pl

The oldest museum of modern art in Eu-
rope (second worldwide, after MOMA in 
New York), established in 1930. It owns 
an excellent collection of Polish and in-
ternational avant-garde art, thanks inter 
alia to artists from the “a.r.” group who 
had created the International Collection 
of Modern Art which found its place in 
this museum. Nationalised in 1950, it re-
mained an important museum centre in 
Poland throughout the period of commu-
nism, acquiring outstanding works from 
artists from all over the world. It fell into 
decline in the recent years, but thanks to 
the activity of its new director, Jarosław 
Suchan, it is now regaining its lustre. 

Muzeum sztuki nowoczesnej 
w Warszawie

www.artmuseum.pl 
Pomimo że budynek muzeum istnieje je-
dynie na wizualizacjach przygotowanych 
przez szwajcarskiego architekta Christia-
na Kereza (otwarcie na przełomie 2012 
i 2013 roku), jest to jedna z najważniej-
szych instytucji kulturalnych w Polsce. 
MSN już zaczęło działalność anektu-
jąc modernistyczne przestrzenie handlo-
we. Wydaje dwumiesięcznik „Muzeum”, 
organizuje wykłady, spotkania, impre-
zy sylwestrowe i wystawy czasowe. Dy-
rektor MSN, Joanna Mytkowska już chce 
rozpocząć budować kolekcję muzeum, 
która ma być jedną z najciekawszych ko-
lekcji sztuki środkowoeuropejskiej po 
1989 roku. 

ADRES: ul. Pańska 3, Warszawa

Muzeum sztuki w Łodzi
www.msl.org.pl

Najstarsze muzeum sztuki nowoczesnej 
w Europie (drugie na świecie, po nowo-
jorskiej MOMA), założone w 1930 roku. 
Ma znakomitą kolekcję polskiej i świato-
wej sztuki awangardowej, między innymi 
dzięki stworzonej przez artystów z grupy 
„a.r.” Międzynarodowej Kolekcji Sztuki 
Nowoczesnej. Znacjonalizowane w 1950 
roku, przez cały okres komunizmu było 
ważnym ośrodkiem muzealnym w Pol-
sce, pozyskując znakomite dzieła twór-
ców z całego świata. W ostatnich latach 
trochę podupadło. Dziś odzyskuje swój 
dawny blask dzięki działalności nowego 
dyrektora, Jarosława Suchana. Niedawno 

Publiczne galerie sztuki współczesnej  
w Polsce

Public contemporary art galleries in Poland
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A new museum building, named ms2, 
was opened recently; both the permanent 
collection and temporary exhibitions will 
be shown there.  

ADDRESS: ul. Więckowskiego 36, Łódź 
(main building)

Zachęta national Gallery of Art 
www.zacheta.art.pl

Located in an early 20th century building, 
one of the few undestroyed buildings from 
this era to be found in the centre of War-
saw. The gallery’s origins go back to the 
formation of the Society for the Encou-
ragement of the Fine Arts in the year 1860. 
Its aim was to promote artistic aware-
ness and interest in art. This is a place 
where many important exhibitions have  
taken place. in 2008 the gallery hosted an 
exhibition of works by the Belgian paint-
er Luc Tuymans; a show about art from 
the year 1968, and an exhibition of street 
art are being arranged.
ADDRESS: Pl. Małachowskiego 3, Warsaw

Centre for Contemporary Art – 
Ujazdowski Castle

www.csw.art.pl 
CCA has been located in the Ujazdowski 
Castle since 1985. Since then it has estab-
lished itself as an exceptional venue for 
contemporary art, not only in Poland but 
internationally. Artists like Paweł Altha-
mer, Christian Boltanski, Jenny Holzer, 
Zbigniew Libera, Gerhard Richter, Anri 
Sala, Cindy Sherman and Yoko Ono have 
all exhibited there. The last major project 
at CCA was W samym centrum uwagi (In 
the Very Centre of Attention) in 2005-
2006 – a showcase of new Polish art.

ADDRESS: Jazdów 6, Warsaw

otwarty został nowy budynek muzeum, 
nazwany ms2, w którym znajdzie swoje 
miejsce stała kolekcja muzeum oraz wy-
stawy czasowe. 

ADRES: ul. Więckowskiego, Łódź  
(budynek główny)

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
www.zacheta.art.pl

Mieści się w Śródmieściu Warszawy, 
w jednym z niewielu ocalałych budynków 
z początku XX wieku. Jednak jej początki 
sięgają 1860 roku, kiedy to powstało To-
warzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Jego 
celem miało być szerzenie świadomości 
artystycznej i zainteresowania sztuką.
Miejsce wielu ważnych wystaw. W Za-
chęcie w 2008 r. zaprezentowano twór-
czość belgijskiego malarza Luca Tuy-
mansa, powstanie też wystawa na temat 
1968 roku w sztuce oraz sztuki ulicy.
ADRES: Pl. Małachowskiego 3, Warszawa

Centrum Sztuki Współczesnej 
Zamek Ujazdowski w Warszawie

www.csw.art.pl 
Centrum Sztuki Współczesnej działa 
w Zamku Ujazdowskim od 1985 roku. Od 
tego czasu wyrobiło sobie renomę miej-
sca szczególnego w polskiej i międzyna-
rodowej sztuce współczesnej. Wystawiali 
tu tacy artyści jak: Paweł Althamer, Chri-
stian Boltanski, Jenny Holzer, Zbigniew 
Libera, Gerhard Richter, Anri Sala, Cindy 
Sherman czy Yoko Ono. Dużym projek-
tem CSW było „W samym centrum uwa-
gi” w latach 2005-2006 prezentującym 
polską sztukę najnowszą. 

ADRES: Jazdów 6, Warszawa

BWA Zielona Góra
www.bwazg.pl

This small gallery in Zielona Góra has al-
ready seen many important shows and fas-
cinating debuts. It would seem there must 
be a magnet there which attracts young 
talent to the gallery. Of course there is 
a rational explanation – the magnet which 
made the public debuts of artists and 
groups such as Grupa Ładnie, Przemek 
Matecki, Basia Bańda and Tomek Kow-
alski possible is Wojciech Kozłowski, the 
director of BWA Zielona Góra. His cour-
age in showing new work and an eye for 
good art are far greater than we’ve come 
to expect in Poland. Hence the effect! 

ADDRESS: Al. Niepodległości 19,  
Zielona Góra

BWA Wrocław
www.bwa.wroc.pl

In reality not one, but four galleries (the 
main gallery, the Avant Garde Gallery, 
The Gallery of Glass & Ceramics and the 
Studio & Design Gallery). First opened 
in 1962, due to its proximity to Prague, 
Berlin and Leipzig BWA Wrocław col-
laborates closely with galleries based in 
those cities. 

ADDRESS: ul. Wita Stwosza 32, Wrocław

BWA Zielona Góra
www.bwazg.pl 

W tej niewielkiej galerii w Zielonej Górze 
odbyło się już tyle ważnych wystaw, mia-
ło miejsce tyle fascynujących debiutów, 
że wygląda na to, iż musi tam istnieć ma-
gnes przyciągający młode talenty. Oczy-
wiście jest też racjonalne wytłumaczenie 
– tym magnesem, który zorganizował pu-
bliczne debiuty takich artystów czy grup 
jak: Grupa Ładnie, Przemek Matecki, Ba-
sia Bańda, Tomek Kowalski jest osoba 
dyrektora BWA w Zielonej Górze – Woj-
ciecha Kozłowskiego. Jego odwaga w po-
kazywaniu nowości i oko do dobrej sztu-
ki, są dużo większe niż polska przeciętna 
– stąd te efekty. 

ADRES:  Al. Niepodległości 19,  
Zielona Góra

BWA Wrocław
www.bwa.wroc.pl

To właściwie nie jedna, a cztery galerie 
(oprócz głównej galerii jest jeszcze ga-
leria Awangarda, galeria Szkła i Cerami-
ki oraz Studio i Design). BWA Wrocław 
istnieje od 1962 roku. Ze względu na nie-
wielką odległość od Pragi, Berlina i Lip-
ska, BWA Wrocław ściśle współpracuje 
z galeriami z tych miast. 

ADRES: ul. Wita Stwosza 32, Wrocław

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki  
 Zachęta - National Gallery of Art

fot.: archiwum galerii | photo: gallery archives

Zamek Ujazdowski | Ujazdowski Castle
fot.: archiwum galerii | photo: gallery archives
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Bunkier sztuki Gallery of Art
www.bunkier.art.pl

An independent cultural institution  
funded by the city of Krakow. Its name 
comes from the ‘bunker-like’ facade of 
the building in which the gallery is based. 
It is the most important public art space 
for new art in the former Polish capital. 
A place which has seen many important 
debuts and shows. They also hold an in-
teresting permanent collection. 

ADDRESS: Pl. Szczepański 3a, Krakow 

kronika, Bytom
www.kronika.org.pl

The Kronika Gallery first opened its 
doors in the industrial centre of Silesia 
in 1991. It was always an important gal-
lery but gained greater recognition after 
a complete reconstruction of the gallery 
in 2006. It then became one of the most 
important and courageous public art ven-
ues in Poland.

ADDRESS: ul. Rynek 26, Bytom

Arsenał Gallery, Białystok
www.galeria-arsenal.pl

One of the most energetically run public 
galleries in Poland. It has been under the 
directorship of Monika Szewczyk since 
1990. The gallery has had many debut 
shows by the younger generation of Polish 
artists; they also run a very interesting  
educational programme as well as fre-
quently organize exhibitions in other parts 
of Poland and in other European venues. 
Since opening in 1965, the gallery has 
also built up an interesting collection of 
artworks: Trzy nurty. Realizm-Metafora-
Geometria (Three currents, Realism-Met-
aphor-Geometry) (works from the years 
1965-85) and Kolekcja II (Collection II) 
(1990-99). The Arsenał Gallery shares 
works collected after 1999 with Zachęta 
Gallery of Podlasie as part of the Znaki 
Czasu programme (Sign of  Time). 

ADDRESS: ul. Mickiewicza 2, Białystok

Galeria Bunkier sztuki w krakowie
www.bunkier.art.pl

Jest niezależną instytucją kulturalną fi-
nansowaną przez miasto Kraków. Swo-
ją nazwę Bunkier Sztuki zaczerpnął od 
„bunkrowatej” fasady budynku, w któ-
rym się znajduje. To najważniejsze miej-
sce publiczne, jeśli chodzi o sztukę naj-
nowszą w dawnej stolicy Polski. Mają tu 
miejsce ważne debiuty i wystawy. Posia-
da ciekawą kolekcję własną. 

ADRES: Pl. Szczepański 3a, Kraków

Galeria kronika w Bytomiu
www.kronika.org.pl

Galeria Kronika istnieje od 1991 roku, 
w centrum przemysłowego Śląska. Za-
wsze była ważną galerią, jednak wielkie 
uznanie zdobyła swoim programem po 
gruntownej przebudowie w 2006 roku. 
Wtedy stała się jedną z najważniejszych 
galerii publicznych w Polsce, szczególnie 
odważną, jeśli chodzi o program. 

ADRES: ul. Rynek 26, Bytom

Galeria Arsenał w Białymstoku
www.galeria-arsenal.pl

Jedna z najprężniej prowadzonych gale-
rii publicznych w Polsce. Od 1990 jej dy-
rektorem jest Monika Szewczyk. Galeria 
jest miejscem wielu debiutów młodych 
polskich artystów, prowadzi także bardzo 
ciekawy program edukacyjny. Często też 
organizuje wystawy w innych częściach 
Polski i Europy. Od powstania w 1965 
roku galeria stworzyła ciekawą kolekcję 
własną: „Trzy nurty. Realizm - Metafo-
ra - Geometria” (prace z lat 1965-1985) 
oraz „Kolekcja II” (1990-1999). Po 1999 
roku, w ramach programu „Znaki czasu”, 
Galeria Arsenał gromadzi prace wspólnie 
z Podlaską Zachętą. 

ADRES: ul. Mickiewicza 2, Białystok

Wyspa institute of Art, Gdańsk
www.wyspa.art.pl

Established in 2004 on the site of the leg-
endary Gdańsk Shipyard, the Wyspa In-
stitute of Art immediately became one of 
the most important cultural institutions 
in Poland. It is the first internationally 
known non-commercial institution ded-
icated to contemporary cultural debate 
to be run by a non–governmental organ-
isation. Exhibitions like Strażnicy doków 
(Dock Guards) or Patriotyzm jutra (Patri-
otism of Tomorrow) have already passed 
into the history of Polish contemporary 
art. The Institute was set up by the curator 
Aneta Szyłak and the artist and educator 
Grzegorz Klaman. The Wyspa Progress 
Foundation is affiliated to the Institute.

ADDRESS: ul. Doki 1/145b, Gdańsk.

instytut sztuki Wyspa w Gdańsku
www.wyspa.art.pl

Założony w 2004 roku na terenach legen-
darnej Stoczni Gdańskiej Instytut Sztuki 
Wyspa od razu stał się jednym z najważ-
niejszych instytucji kulturalnych w kraju. 
Jest on pierwszą w Polsce niekomercyj-
ną instytucją o międzynarodowym pro-
filu zajmującą się zagadnieniami współ-
czesnej kultury artystycznej prowadzoną 
przez organizację pozarządową. Takie 
wystawy jak „Strażnicy doków” czy „Pa-
triotyzm jutra” już przeszły do historii 
polskiej sztuki współczesnej. Założycie-
lami instytutu są kuratorka Aneta Szyłak 
oraz artysta i pedagog Grzegorz Klaman. 
Przy Instytucie Sztuki Wyspa powstała 
również fundacja Wyspa Progress. 

ADRES: ul. Doki 1/145b, Gdańsk

Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku | Wyspa Institut of Art, Gdańsk
fot.: Michał Andrysiak | photo: Michał Andrysiak
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CSW w Toruniu
www.csw.torun.pl

Pierwsze Centrum Sztuki Współczesnej, 
które powstało w Polsce w ramach pro-
gramu „Znaki Czasu”. To dowód, że moż-
na w Polsce zbudować od podstaw cen-
trum sztuki nowoczesnej w ciekawym 
budynku i z ciekawym programem. 

ADRES: ul. Wały gen. Sikorskiego 13,  
Toruń

Galeria Biała w lublinie
www.free.art.pl/biala

Istnieje od 1985 roku. Jest autorską gale-
rią niekomercyjną, kierowaną przez Irenę 
Nawrot i Jana Grykę. Od początku istnie-
nia odbyło się w niej ponad 250 wystaw 
– debiutowali tu tak znani polscy arty-
ści jak Leon Tarasewicz, Robert Macie-
juk czy Robert Kuśmirowski. Ostatni po-
pularny debiutant to rysownik Mariusz 
Tarkawian. Galeria Biała jest prawdopo-
dobnie najważniejszą galerią w południo-
wo-wschodniej Polsce. 

ADRES: ul. Peowiaków 12, Lublin

CSW in Toruń
www.csw.torun.pl

The first Centre of Contemporary Art in 
Poland put up as part of the Znaki Cza-
su (Signs of Time) programmes. A signal 
that you can build a centre of contempo-
rary art from scratch in an interesting ed-
ifice and with an interesting programme 
in Poland.

ADDRESS: ul. Wały gen. Sikorskiego 13, 
Toruń

Biała Gallery, lublin
www.free.art.pl/biala

Founded in 1985 as a non-commercial 
gallery. From the outset it has been run by 
Irena Nawrot and Jan Gryka. Since open-
ing, the gallery has held over two hundred 
and fifty exhibitions–including debut 
shows by such well popular Polish artists 
as Leon Tarasewicz, Robert Maciejuk and 
Robert Kuśmirowski. The last important 
debut by a known Polish artist was by the 
draughtsman Mariusz Tarkawian. Biała 
Gallery is probably the most important 
gallery in South-Eastern Poland. 

ADDRESS: ul. Peowiaków 12, Lublin

Galeria Biała | Biała Gallery
fot.: Jan Gryka | photo: Jan Gryka

inTernATionAl

ArtForum
The most serious art magazine, common-
ly referred to as AdForum due to the huge 
number of adverts. Even the ads are use-
ful in finding to find out what is and will 
be showing in the most important galler-
ies. Interesting debate and artists’ pro-
files. Writers for ArtForum often cover 
the ‘forgotten years’ of the 1960s and 70s. 
Monthly (11 issues per year).

www.artforum.com 

Parkett 
The Pompidou Centre in Paris called Par-
kett the most important and most interest-
ing art publication, then went ahead and 
organised a special Parkett exhibition. 
Parkett is published three times a year 
in German (Zurich) and in English (New 
York). So far there have been eighty-one 
issues, each given over to an in-depth 
look at a few artists. From among Polish 
artists, Wilhelm Sasnal had the honour to 
be included in the pages of Parkett. As 
well as publishing the magazine, Parkett 
also publishes limited editions of artists’ 
works (editions varying from a few to 
a few hundred copies), which are present-
ed in the pages of the magazine. 

www.parkettart.com 

Art+Auction
Art+Auction – published in the US by  
artinfo.com. The majority of space given 

ZAGrAniCZne

ArtForum 
Najpoważniejszy magazyn na temat sztu-
ki, z racji dużej ilości reklam nazywany 
też Ad Forum. Ale nawet z reklam może-
my dowiedzieć się wiele na temat bieżą-
cego i przyszłego programu największych 
galerii. Ciekawe problemowe artykuły 
i sylwetki artystów. Autorzy „ArtForum” 
często wracają do „zapomnianych” lat 60. 
i 70. Miesięcznik (11 wydań rocznie). 

www.artforum.com 

Parkett 
Centrum Pompidou w Paryżu nazwało 
„Parkett” najważniejszym i najciekaw-
szym wydawnictwem na temat sztuki 
i zorganizowało „Parkettowi” specjalną 
wystawę. „Parkett” wychodzi trzy razy 
w roku po niemiecku (Zurych) i angiel-
sku (Nowy Jork). Do tej pory ukazało się 
81 numerów. Każdy numer poświęcony 
jest dogłębnej prezentacji kilku artystów. 
Z polskich artystów zaszczytu publikacji 
doświadczyli Wilhelm Sasnal i Paweł Al-
thamer. Oprócz wydawnictwa „Parkett” 
wydaje też limitowane edycje (w ilości 
od kilku do kilkuset) prac artystów, któ-
rych prezentuje na swoich łamach.  

www.parkettart.com 

Art+Auction
Magazyn wydawany w USA przez  
artinfo.com. Zdecydowanie więcej miej-
sca poświęca sztuce amerykańskiej oraz 

Magazyny o sztuce
Art magazines
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over to American art and various aspects 
of the American art market. 

www.artinfo.com/artandauction

Frieze Magazine 
Frieze was started in London in 1991 by 
Amanda Sharp and Matthew Slotover. 
Published eight times a year, Frieze is 
a very important publication, not least be-
cause it is patron of one of the world’s 
most important contemporary art fairs–
the Frieze fair in London. 

www.frieze.com 

Flash Art
Founded by the Italian art critic and cu-
rator Giancarlo Politi. Flash Art is pub-
lished every two months. One of the most 
important modern art magazines, heavy 
‘bias’ towards European art. Flash Art 
is published in numerous language ver-
sions. Flash Art and Politi also organise 
the Prague Biennale. 

www.flashartonline.com 

Art review
Everyone eagerly awaits the October is-
sue of ‘Art Review’, it contains the yearly 
‘Power 100’ list–the top 100 people in the 
contemporary art world. It’s then that we 
discover ‘who’s hot and who’s not’. For 
the remaining months it’s still a very in-
teresting publication, regularly touching 
on a vast cross-section of subjects from 
the art markets and the art world. Inter-
esting discussions, quite often artists in-
terviewing other artists. Also exists as an 
online version and has an interesting web-
site.

www.artreview.com

Monopol 
A very popular German-language con-
temporary art magazine. Not available in 
English. Interesting cross-section of arti-

różnym aspektom przede wszystkim ame-
rykańskiego rynku sztuki. 

www.artinfo.com/artandauction

Frieze Magazine 
Magazyn założony w 1991 roku w Lon-
dynie przez Amandę Sharp i Matthew 
Slotovera. W ciągu roku ukazuje się 8 nu-
merów. To bardzo ważne pismo, szcze-
gólnie, że obecnie pod jego egidą odby-
wają się jedne z najistotniejszych targów 
sztuki najnowszej – Frieze Fair w Lon-
dynie. 

www.frieze.com 

Flash Art
Czasopismo założone przez włoskiego 
krytyka i kuratora Giancarlo Politiego. 
Ukazuje się co dwa miesiące. Jeden z naj-
ważniejszych magazynów o sztuce naj-
nowszej, z dużym „przechyłem” w kie-
runku sztuki europejskiej. Ukazuje się 
w kilku wersjach językowych. Flash Art 
oraz Politi organizują też praskie bien-
nale. 

www.flashartonline.com 

Art review
Wszyscy czekają na październikowe wy-
danie magazynu „Art Review”, kiedy to 
ukazuje się doroczna lista „Power 100” 
– stu najważniejszych osób w świecie 
sztuki współczesnej. Wtedy okazuje się, 
„who’s hot, who’s not”. W pozostałych 
miesiącach ten ciekawy magazyn porusza 
przekrojowe tematy z rynku i świata sztu-
ki. Prezentuje rozmowy, nierzadko arty-
stów z artystami. Dostępne są również in-
ternetowe wydania magazynu. Posiada 
ciekawą stronę internetową. 

www.artreview.com

Monopol
Magazyn o sztuce współczesnej bardzo 
popularny w kręgu niemieckojęzycznym. 

Nie posiada wersji angielskiej. Ciekawe, 
przekrojowe teksty, jak również limito-
wane edycje prac artystów na wzór „Par-
kettu”. Dostępna jest edycja polskiego ar-
tysty, Rafała Bujnowskiego „Śladów po 
kawie”.

www.monopol-magazin.com 

Polskie

Art&Business
Najpoważniejszy magazyn o sztuce 
w większości poświęcony sztuce najnow-
szej. Istnieje od 1989 roku. Ma 11 wydań 
w roku. W ramach „Art&Business” funk-
cjonuje dodatek „Kolekcjoner”, gdzie 
m.in. znajdziemy notowania aukcyjne 
z minionego okresu. Wydawcą Art&Bu-
siness jest dom aukcyjny Rempex. 

www.artbiznes.pl 

sztuka.pl
Miesięcznik poświęcony sztuce, wywo-
dzący się z krakowskiej „Gazety Anty-
kwarycznej”. W kręgu zainteresowań 
magazynu znajduje się sztuka dawna 
i współczesna, antyki, kolekcjonerstwo 
i zagadnienia rynku sztuki.  

www.sztuka.pl 

Arteon
Miesięcznik. Najtańszy magazyn o sztu-
ce najnowszej. Duży plus za przekrojo-
we, często popularnie napisane teksty 
o najważniejszych zjawiskach w sztuce 
najnowszej. Minus – za małą aktualność. 
Często recenzje dotyczą wystaw, które 
już się skończyły. To słabość w dobie In-
ternetu. „Arteon” przyznaje też swoje na-
grody.

www.arteon.pl 

cles, also limited editions of artist’s works  
in the style of Parkett. There is a limited 
edition available by Polish artist Rafał 
Bujnowski entitled Ślady po kawie (Cof-
fee Stains). 

www.monopol-magazin.com

Polish

Art & Business
The most serious art magazine in Po-
land–the majority of this publication is 
given over to new art. It’s been on the go 
since 1989 and is published eleven times 
a year. Art & Business comes with a sup-
plement Kolekcjoner (The Collector) which 
includes a number of things such as list-
ings of sale prices from recent auctions. 
Art & Business is published by the Rem-
pex auction house. 

www.artbiznes.pl

sztuka.pl
A monthly magazine dedicated to art, 
originally linked to the Krakow mag-
azine Gazeta Antykwaryczna. Topics  
covered include classical and modern art, 
antiques, collecting and subjects related 
to the art market. 

www.sztuka.pl 

Arteon 
Monthly. The cheapest publication about 
new art. Big plus for the magazine’s good 
cross-section of accessible texts about the 
most important developments in new art. 
Minuses include being somewhat behind 
the times. Reviews for shows  often ap-
pear well after they have already closed. 
How time flies in the Internet age. Arteon 
also funds an art award. 

www.arteon.pl 
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oBieG
„Papierowe” wydanie magazynu inter-
netowego. Ostatnio ukazał się pierwszy 
numer reaktywowanego „OBIEG-u” po 
dłuższej przerwie. Ciekawe, choć raczej 
specjalistyczne i czasem zbyt długie tek-
sy. 

www.obieg.pl 

exit. nowa sztuka w Polsce
Kwartalnik poświęcony sztuce najnow-
szej. Prezentacja (również) młodych arty-
stów i najciekawszych zjawisk. Niestety 
z powodu długiego cyklu wydawnicze-
go zawsze trochę spóźniony. Dwujęzycz-
ny. Prezentuje dobrej jakości reprodukcje. 
Strona internetowa mocno nieaktualna. 

www.kwartalnik.exit.art.pl   

oBieG
A ‘paper’ version of the internet maga-
zine. Recently re-launched after a long 
break, it features interesting texts al-
though aimed more at the specialist end 
of the market. A bit too long winded. 

www.obieg.pl 

exit. new Art from in Poland
Quarterly publication dedicated to the lat-
est art projects. Introducing the work of 
the most interesting (also) young artists 
and ideas. Due to the fact it only comes 
out every three months, its content is al-
ways a little out of date. Published in 
a two-language version (Polish and Eng-
lish). Good quality reproductions. Web-
site is well out of date. 

www.kwartalnik.exit.art.pl 

Art Basel
The biggest, most important and most 

prestigious art fair. Yearly event taking 
place in June, Basel, Switzerland. This 
art fair is a must for any serious collec-
tor and galleries will do anything to se-
cure a stance. So far three Polish galleries 
have achieved this distinction: The Star-
mach Gallery from Krakow, Foksal Gal-
lery Foundation and Raster, both based in 
Warsaw.

www.artbasel.com

Art Basel Miami Beach
Younger “brother” of the Art Basel 

fair, it takes place in December every year  
in Miami Beach, Florida. The most im-
portant art fair in America – hence more 
emphasis is placed on US and South 
American galleries. Two Polish galleries 
have shown at the Miami Beach fair: Fok-
sal Gallery Foundation and Raster.

www.artbaselmiamibeach.com

Armory show
Year 2008 saw the 10th anniversary of 

the fair and for the first time it wasn’t held 
in the middle of winter (usually February) 
but at the end of March. Although this 
was originally a very ‘American’ event, 
it is now much more international, at the 
last fair around half of the galleries show-
ing were from outside of the US. 

www.thearmoryshow.com

Art Basel
Największe, najważniejsze, najbar-
dziej prestiżowe. Odbywają się co roku 
w czerwcu w Bazylei w Szwajcarii. To  
targi, na których obowiązkowo pojawiają 
się wszyscy poważni kolekcjonerzy, a ga-
lerie robią wszystko, aby się tam dostać. 
Do tej pory udało się to trzem polskim ga-
leriom: Galerii Starmach z Krakowa oraz 
Fundacji Galerii Foksal i Raster z War-
szawy. 

www.artbasel.com

Art Basel Miami Beach
Młodszy „brat” targów w Bazylei. Targi 
odbywają się co roku w grudniu w Miami 
Beach na Florydzie. Najważniejsze tar-
gi na kontynencie amerykańskim, dlate-
go trochę bardziej skoncentrowane są na 
galeriach z USA oraz Ameryki Południo-
wej. W targach na Florydzie, jak dotąd 
wzięły udział dwie polskie galerie: FGF 
oraz Raster. 

www.artbaselmiamibeach.com

Armory show
W 2008 roku targi odbyły się już po 

raz dziesiąty – po raz pierwszy jednak nie 
w środku zimy (czyli w lutym), ale pod 
koniec marca. Początkowo bardzo amery-
kańskie targi, dziś są dużo bardziej mię-
dzynarodowe. Już ponad połowa galerii 
pochodzi spoza USA. 

www.thearmoryshow.com

najważniejsze targi sztuki najnowszej 
The most important international 

contemporary art fairs
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Frieze Fair 
Every October Regent’s Park in Lon-

don turns into one big art exhibition. This 
is the only major fair to take place under 
canvas. However this does not put off the 
best world galleries from coming to Lon-
don and taking part in the event.

www.friezefair.com

ArTForUM Berlin
Generally considered THE most avant-

garde art fair. Artforum Berlin takes place 
in the Autumn. The Krakow gallery Zde-
rzak regularly shows at the Berlin fair.

www.art-forum-berlin.com

ViennAFAir
If you want to know what the most in-

teresting Central European galleries are 
showing then you must travel to Vienna 
every year around the end of April. Many 
of the best Polish galleries take part in 
this fair.

www.viennafair.at

Frieze Fair
Co roku w październiku londyński  

Regent’s Park zamienia się w wielkie tar-
gowisko sztuki. To jedyne z wielkich tar-
gów, które odbywają się pod namiotem. 
Nie przeszkadza to jednak przyjeżdżać do 
Londynu najlepszym galeriom z całego 
świata. W końcu to jedna ze stolic świa-
ta sztuki. 

www.friezefair.com

ArTForUM Berlin
Targi uchodzące za najbardziej awan-

gardowe. Berlińskie targi odbywają się 
jesienią. W targach berlińskich od lat bie-
rze udział krakowska galeria Zderzak.  

www.art-forum-berlin.com

ViennAFAir
Jeśli chcesz wiedzieć, jaką ofertę mają 

najciekawsze galerie w Europie Środko-
wo-Wschodniej, to musisz co roku poja-
wiać się pod koniec kwietnia w Wiedniu. 
W targach Viennafair bierze udział więk-
szość najlepszych polskich galerii. 

www.viennafair.at

O Autorach
About the authors
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Piotr Bazylko – urodził się 
w 1968 r. Pierwszym poważnym dziełem 
sztuki, jakie kupił, był obraz Marka Sob-
czyka „Mauzoleum Galii Placydii”. Do 
dziś jest właścicielem tego obrazu, choć 
na razie jest on schowany za szafą. Jego 
ulubionym polskim malarzem nadal po-
zostaje Rafał Bujnowski, choć niebez-
piecznie zbliżają się doń Przemek Mate-
cki, Robert Maciejuk i Piotr Janas. Jest 
współwłaścicielem agencji PR.

Jego ostatnim odkryciem jest znal-
ezienie autoportretu Andrzeja Wróblews-
kiego na odwrotnej stronie rysunku, który 
kupił na aukcji.

Born in 1968. The first big work of art 
he bought was a painting by Marek Sob-
czyk, Mauzoleum Galii Placydii (The 
Mausoleum of Galia Placidia). He still 
owns this painting, although it is now hid-
den behind a wardrobe. Rafał Bujnowski 
remains to be his favourite Polish art-
ist but Przemek Matecki, Robert Maciek 
and Piotr Janas are dangerously coming 
nearercloser. He is the co-owner of a PR 
agency.

His most recent discovery was find-
ing a self-portrait made by Andrzej Wró-
blewski on the back of a drawing he had 
bought at an auction.

Piotr Bazylko 

Urodzony 2 lata po wydaniu „Sergeant 
Pepper” przez Beatlesów i 2 lata przed 
„Sticky Fingers” Rolling Stonesów. Miał 
przyjemność ściskać rękę Ringo Starra. 
Zawsze, gdy słyszy „You can’t always 
get what you want” Stonesów, coś waż-
nego dzieje się w jego życiu. Tak praw-
dopodobnie było, gdy w połowie lat 90. 
kupował pierwsze dzieło sztuki w kra-
kowskiej galerii Zderzak. Była to praca 
„Wychodząc z wychodka” Jarosława Mo-
dzelewskiego. Za datę przełomową uzna-
je spotkanie z Jarosławem Modzelew-
skim i dedykację, jaką artysta wpisuje mu 
na pamiątkę spotkania – „pozdrowienia-
mi na pięknej drodze kolekcjonerstwa”. 
Jest rok 1997 i początek przygody zwią-
zanej z kolekcjonowaniem sztuki.

Jest chyba jedynym kolekcjonerem, 
który skorzystał ze specjalnego planu 
sprzedaży prac opracowanego i wdrożo-
nego przez Wilhelma Sasnala. Zgodnie 
z planem, po kupnie trzech prac, czwartą 
otrzymywał za darmo. W ten sposób stał 
się właścicielem jedynej pracy, jaką uzy-
skał za darmo od artysty. Niestety inni ar-
tyści nie znali takiego planu. 

Początek tego milenium to częste wi-
zyty i zakupy w Galerii Raster. Wszystkie 
z prac kupionych w Rastrze były kupione 
w specjalnie opracowanym planie ratal-
nym. Podczas jednego z wieczorów odby-
wa kilka rozmów telefonicznych z właści-
cielami Rastra,  na przemian z Michałem 
i Łukaszem, prosząc o poradę – jaki obraz 
kupić? - pracę Rogalskiego czy Bujnow-
skiego? Decyduje się na Bujnowskiego 
i staje się właścicielem „Schematu ma-
lowania Papieża” – prawdopodobnie naj-
ważniejszej pracy w kolekcji.

Krzysztof Masiewicz: born two years 
after publishing Sergeant Pepper by The 
Beatles and two years before the Rolling 
Stones’ Sticky Fingers. He had the pleas-
ure of shaking Ringo Starr’s hand. Eve-
ry time he hears You Can’t Always Get 
What You Want by the Stones, something 
important happens in his life. This must 
have happened in the mid 1990s when he 
bought his first piece of art at the Zder-
zak Gallery in Krakow. It was Jarosław 
Modzelewski’s work titled Wychodząc 
z wychodka (Leaving the Privy). He con-
siders the date of his meeting Jarosław 
Modzelewski and receiving, as a keep-
sake of that encounter, a dedication stat-
ing “With best wishes on the beautiful 
road to art collecting” as a turning point. 
It is 1997 and the beginning of the art col-
lecting adventure.

He is probably the only art collector 
who took advantage of a special plan of 
selling art devised and implemented by 
Wilhelm Sasnal. According to that plan, 
after buying three works the fourth one 
was free. Thus he became the owner of 
the only work obtained free of charge 
from an artist. Unfortunately, other artists 
didn’t know about that plan.

The beginning of this millennium has 
been marked by frequent visits and pur-
chases at Raster Gallery. All the works 
bought at Raster have been purchased 
on a special instalment plan. During one 
evening he has several conversations with 
gallery owners Michał and Łukasz in 
turns, asking for advice on which paint-
ing to buy — Rogalski or Bujnowski? He 
decides on Bujnowski and becomes the 
owner of Schemat malowania Papieża 
(How to Paint the Pope), probably the 
most important work in the collection.

krzysztof Masiewicz 
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o Co ChodZi
Chodzi o to, że Fundacja Bęc Zmiana ułatwia spotkanie młodej sztuki z odbiorcą. 

Wprowadzając ją do przestrzeni publicznej Bęc Zmiana tworzy tunel dający szansę 
przepływu energii, idei, myśli między twórcami a odbiorcami i nawzajem. Nie zaj-

mujemy się interpretacją. Zajmujemy się tunelowaniem.
Stałą częścią działalności fundacji jest wydawanie niekomercyjnego, niskonakłado-
wego magazynu „notes.na.6.tygodni” prezentującego polską młodą sztukę, architek-

turę, dizajn, fotografię, muzykę, a także prowadzenie strony internetowej  
www.funbec.eu, poświęconej prezentacji najnowszej polskiej kultury i sztuki. 

WhAT WA Are All ABoUT
The Bęc Zmiana Foundation’s mission is to present newest Polish art and culture 

to broader audiences. The Foundation centres on organising exhibitions presenting 
new design, young architecture and newest art; carrying out artistic and architectur-
al projects in urban spaces; organising contests for architects, designers and artists 

of the young generation. The Bęc Zmiana Foundation is also the publisher of “notes.
na.6.tygodni” (“6-Week Notebook”), a free guide on newest Polish art, for which 

the Foundation received awards and merits in graphic design contests both in Poland 
and abroad (Chimera, ED-Awards).

WorUM GehT es?
Es geht darum, dass die Stiftung Bęc Zmiana die Begegnung der jungen Kunst mit 
dem Publikum erleichtert. Indem sie mit der Kunst an die Öffentlichkeit tritt, baut 

die Stiftung Bęc Zmiana einen Tunnel, durch den zwischen den Künstlern und dem 
Publikum der Austausch von Energie, Ideen und Gedanken stattfinden kann. Wir be-

schäftigen uns nicht mit der Interpretation. Wir beschäftigen uns mit dem Aufbau 
von Verbindungen.

Ein fester Bestandteil der Tätigkeit der Stiftung ist die Herausgabe einer kleinen 
Auflage der unkommerziellen Monatszeitschrift „Notizbuch.für.6.Wochen” („notes.

na.6.tygodni”), in dem die polnische neue Kunst, Architektur, Design, Fotografie 
und Musik vorgestellt werden, sowie die Veröffentlichungen auf der Internetseite  
www.funbec.eu, die ebenfalls der Präsentation der jungen polnischen Kunst und 

Kultur gewidmet ist. 

WWW.FUNBEC.EU


