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Mi´dzynarodowa Konferencja Grafiki IMPACT’4
KONTAKT Poznaƒ - Berlin, 5-10 wrzesieƒ 2005 jest
czwartà edycjà odbywajàcego si´ co dwa lata –
w ró˝nych miejscach na Êwiecie – spotkania arty-
stów, wyk∏adowców, studentów, kuratorów, kryty-
ków i kolekcjonerów zajmujàcych si´ grafikà oraz
producentów i dostawców specjalistycznych mate-
ria∏ów.

Pierwsza konferencja IMPACT mia∏a miejsce w Centre for
Fine Print Research, University of West of England w Bri-
stolu, we wrzeÊniu 1999 roku. Nast´pne: IMPACT’2
w Helsinkach w Finlandii, a IMPACT’3 w Cape Town
w Afryce Po∏udniowej, w 2003 roku.  

Tegoroczna konferencja po raz pierwszy zosta∏a zorgani-
zowana w dwóch krajach jednoczeÊnie: w Niemczech
i w Polsce, a w∏aÊciwie w dwóch – w skali Êwiatowej – sà-
siadujàcych miastach, Berlinie i Poznaniu. W lipcu 2003
roku, kiedy amerykaƒscy, niemieccy i polscy delegaci pra-
cowali nad przygotowaniem wspólnego projektu, Polska
nie by∏a jeszcze cz∏onkiem Unii Europejskiej. Perspektywa
zbli˝ajàcego si´ jej przystàpienia do struktur UE oraz bli-
skie sàsiedztwo stolicy Niemiec i Poznania, stanowi∏y istot-
ny kontekst idei, która dzi´ki temu zyska∏a dodatkowà,
symbolicznà nazw´ „KONTAKT”. Has∏o to identyczne za-
równo w j´zyku polskim, jak i niemieckim, tak samo
brzmiàce w j´zyku angielskim, jest tematem przewodnim
tegorocznej konferencji Akcentuje on populistycznà natu-
r´ grafiki jako dziedziny sztuki, która nie tylko wymaga
wspó∏pracy podczas tworzenia, ale równie˝ jako zwielo-
krotnione dzie∏o dociera do szerszego kr´gu odbiorców.
KONTAKT sugeruje równie˝ pomost mi´dzy kulturami
i narodami i mo˝e byç rozumiany w kontekÊcie ∏àczenia
historii i wspó∏czesnoÊci, porozumienia twórców i mece-
nasów, artystów i kuratorów itp. Umiejscowienie konfe-
rencji w Poznaniu i Berlinie ma tak˝e istotne znaczenie
w perspektywie trwajàcego w∏aÊnie Roku Polsko-Niemiec-
kiego.

Mamy nadziej´, ˝e dzi´ki organizacji konferencji w tych
dwóch oÊrodkach uczestnicy b´dà mieli mo˝liwoÊç po-
równania oraz skontrastowania sztuki w Poznaniu
i w Berlinie. Czy perspektywa ta pomo˝e nam dostrzec ce-
chy charakterystyczne dla artystów-grafików ró˝nych kul-
tur i na ile porównanie tradycji graficznych Poznania i Ber-
lina odzwierciedla szersze wzory kulturalne w Unii Euro-
pejskiej to jedne z wa˝niejszych pytaƒ tegorocznej edycji
IMPACT-u. Wa˝nym celem konferencji jest równie˝
wzmocnienie osobistych oraz instytucjonalnych wi´zi mi´-
dzy artystami i profesjonalistami zajmujàcymi si´ grafikà,
z ró˝nych krajów Êwiata.

˚yczymy owocnie sp´dzonego czasu w ciàgu tych kilku
wrzeÊniowych dni,

Organizatorzy konferencji.



3

Opisy wyk∏adów i paneli dyskusyjnych.

B E R L I N

Streszczenia i opisy wyk∏adów prezentowanych na Konferencji
wyst´pujà w kolejnoÊci odpowiadajàcej rozk∏adowi zaj´ç.
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10.00 – 15.30
Druckwerkstatt, Kulturwerk of bbk berlins

Matthew Egan
East Carolina University, Greenville, 
Karolina Pó∏nocna, USA

Mark Hosford
Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA

Heather Muise
East Carolina University, Greenville, 
Karolina Pó∏nocna, USA

Martin Noll
artysta niezale˝ny, Berlin, Niemcy

Projekt grupowy: „Demograficzne”

Nad tym wieloosobowym projektem przygotowywanym
w Druckwerkstatt pracowaç b´dziemy w tygodniu poprzedzajà-
cym konferencj´ IMPACT 4. W jego trakcie u˝yjemy ró˝nych
technik warsztatowych (litografii, technik wkl´s∏ych, serigrafii,
druku wypuk∏ego oraz grafiki komputerowej). Dla nas, kanadyj-
skich, niemieckich i amerykaƒskich obywateli, projekt ten stano-
wi namacalny przyk∏ad mi´dzynarodowej wymiany oraz „kon-
taktu” z grupà artystów z ró˝nych krajów. Sesj´ roboczà po-
przedzimy wymianà obrazów poprzez internet i wykonaniem
niektórych elementów graficznych oraz slajdów.

To wielokulturowe doÊwiadczenie w ramach twórczoÊci graficz-
nej stanowiç b´dzie wyzwanie dla indywidualnego pojmowania
w∏asnej to˝samoÊci. Celem tych dzia∏aƒ jest odkrywanie i two-
rzenie j´zyka obrazowego poprzez punkty odniesienia i wza-
jemne relacje. Mimo, ˝e naszym udzia∏em sà podobne doÊwiad-
czenia, to jednak umys∏y nasze i minione historie przekszta∏cajà
nasze wizje w takie, które sà wyjàtkowe i osobiste. Sztuka jest
mo˝liwoÊcià zobaczenia Êwiata w sposób unikalny dla ka˝dego,
stymulowany dzi´ki idei wspó∏pracy. Poprzez ∏àczenie zwielo-
krotnionych wizji w jednà kompozycj´, jak i poprzez seryjny spo-
sób pracy, istnieje mo˝liwoÊç zg∏´biania i tworzenia wczeÊniej
nie dostrzeganych zwiàzków i zale˝noÊci, tak w grze wyobraê-
ni, jak i w symbolice. B´dà to uk∏ady prezentujàce przechodze-
nie z jednego momentu w czasie do nast´pnego. Znaczenie
przyswojone w procesie tworzenia dzie∏a staje si´ Êwiatem sa-
mym dla siebie, bazujàc na rzeczywistoÊci, w której ˝yjemy.

Praktyka Êwiadomej pracy z problemem obejmuje zarówno in-
tencje, jak i sytuacje losowe. Niezale˝nie od pierwotnego zamia-
ru, ostateczny wizerunek okreÊlà dopiero reakcje osób pracujà-
cych nad projektem na w∏aÊciwoÊci materia∏ów, ich obróbk´
oraz reakcje na siebie nawzajem. Proces ten mo˝e ujawniç prze-
konujàce zwiàzki mi´dzy tematami wytwarzajàcymi formalnà,
wizualnà i kontekstualnà zale˝noÊç. Temat z kolei mo˝e byç wy-
brany poprzez intuicyjnà reakcj´ naƒ bàdê na obiekt, a kompo-
zycja b´dzie budowana tak, by stymulowaç znaczenia, które
ujawniajà si´ w trakcie procesu.

Mieszanka racjonalnoÊci i nieÊwiadomego i ciàgle zmieniajàce
si´ zestawiania symboli tworzà nowe dialogi, nowe punkty wi-
dzenia i nowe znaczenia. Dzi´ki temu wydarzeniu powstanà ob-
razy uwzgl´dniajàce ewolucj´ kompozycji, która dokonuje si´

w trakcie przechodzenia przez r´ce i umys∏y uczestników pro-
jektu. Poszczególne cz´Êci kompozycji b´dà zawieraç w∏asnà hi-
stori´ i zostanà wykorzystane – w ramach wspó∏pracy – do two-
rzenia nowej generacji. Poprzez naturalny i p∏ynny proces, ka˝-
da z osób b´dzie odgrywa∏a rol´ inicjatora i uczestnika.

Cz´Êç grafik z naszego projektu zaprezentujemy w g∏ównym
holu w Druckerwerkstatt w trakcie konferencji (5-7 wrzeÊnia).
Podczas otwartych warsztatów b´dziemy równie˝ obecni przy
pracy, w pracowniach (poniedzia∏ek, 5. wrzeÊnia, w godzinach
10.00 – 15.30). Pragniemy wyraziç swà wdzi´cznoÊç dla Ma-
thiasa Mrowki, zast´pcy dyrektora Druckwerkstatt, Kulturwerk
of bbk berlins za pomoc w udost´pnieniu pracowni do realiza-
cji tego projektu. 

14:00-14:30
Druckwerkstatt, Kulturwerk of bbk berlins, 
hol Casino

Peter Höyng
German Program, Emory University, Atlanta, 
Georgia, USA 

referat: „Zdwojona pustka: oddzia∏ywanie 
holocaustu w Berlinie i jego brak KONTAKTU
z Polskà”

Berlin by∏ i ciàgle jest miastem w trakcie stawania si´, które nie
posiada bezpiecznej i wolnej od trosk to˝samoÊci. Przeszkodà
jest jego w∏asna przesz∏oÊç: w ciàgu minionych stu lat musia∏
stawiç czo∏a a˝ pi´ciu systemom politycznym, a ka˝dy z nich sta-
nowi∏ radykalnà zmian´ w stosunku do poprzedniego. Ka˝dy
z nich tak˝e zostawi∏ wyraêny Êlad na fizycznym ciele miasta:
w 1871 roku nowa stolica cesarstwa niemieckiego by∏a Êwiad-
kiem nag∏ego przeobra˝enia si´ w metropoli´; Republika We-
imarska (1918-1933) sta∏a si´ - w ostatecznym rozrachunku - sy-
nonimem podatnego gruntu dla modernizmu: w architekturze,
sztuce, muzyce i literaturze; lata nazistowskiego panowania
(1933-1945) doprowadzi∏y miasto do ca∏kowitej destrukcji, pod-
czas gdy jego podzia∏ w czasie zimnej wojny (1949/1961 –
1989) znalaz∏ swój wizualny znak w murze, a decyzja uczynie-
nia Berlina ponownie stolicà zjednoczonych Niemiec w 1992 ro-
ku, da∏a poczàtek niezwyk∏emu o˝ywieniu w budownictwie.

Nic dziwnego, ˝e ten ci´˝ki ∏adunek historyczny, po∏àczony
z dzisiejszym kryzysem spo∏ecznym i alarmujàcymi problemami
ekonomicznymi – bezrobocie pozostaje na wysokim poziomie
a deficyt bud˝etu miasta si´ga a˝ 60 miliardów (!) Euro – gene-
ruje pozostajàce ze sobà w konflikcie pragnienia po∏àczone
z nostalgià za minionymi czasami. Jednak w∏adze miasta oraz
rzàd federalny otaczajà troskà oficjalnà kultur´ upami´tniania,
która najwyraêniej przywróciç ma - w konfrontacji z przesz∏oÊcià
– krzepiàcy spokój, poniewa˝ koncentruje si´ na jednym tylko
wydarzeniu: szoah lub holocaust. Podyktowane rasizmem syste-
matyczne zabijanie ˝ydów europejskich, aran˝owane w tym
mieÊcie, sta∏o si´ nie tylko politycznym i etycznym punktem ze-
rowym niemieckiej to˝samoÊci, ale te˝ polityki upami´tniania
oraz wa˝nà cz´Êcià to˝samoÊci Berlina.

W mojej prezentacji skoncentruj´ si´ na oddzia∏ywaniu kultury
upami´tniania. Pomijajàc szczegó∏y odnoszàce si´ do szeÊciu
najwa˝niejszych, jak i wielu mniej znanych miejsc w Berlinie,
gdzie zosta∏ upami´tniony holocaust, chcia∏bym postawiç pyta-
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nie i zg∏´biç problem, który wydaje si´ mieç znaczenie w kon-
tekÊcie tej mi´dzynarodowej konferencji graficznej, mianowicie
do jakiego stopnia teksty i prezentacje wizualne dotyczàce ho-
locaustu sà wspó∏zale˝ne? O ile wydarzenia holocaustu doma-
gajà si´ pami´ci o nich, to czy architektoniczna i wizualna repre-
zentacja w Berlinie nie s∏u˝y tworzeniu przeciwnego efektu? In-
nymi s∏owy jaka jest dialektyka upami´tniania? Sà bowiem za-
st´py tych, którzy nadajà znaczenie, ale nie pozosta∏o nic do je-
go nadania, co oznacza, ̋ e starania, by nadaç znaczenie ̋ ydow-
skiej przesz∏oÊci spowodowane sà brakiem, lub istnieniem
w niewielkim stopniu, ˝ycia i kultury ˝ydowskiej w dzisiejszym
Berlinie i w Niemczech. Na koniec – i mo˝e jest to najbardziej in-
teresujàce w kontekÊcie tej konferencji – chcia∏bym zapytaç: jak
to si´ dzieje, ˝e Berlin wraca pami´cià do holocaustu w tak ˝y-
wy sposób bez jakiegokolwiek KONTAKTU ze swoim sàsiadem
– Polskà? 

14.30-15.00 
Druckwerkstatt, Kulturwerk of bbk berlins, 
hol Casino

Annette Seeler
kurator niezale˝ny, Berlin, Niemcy

referat: „Czerƒ i biel – ich znaczenie w pracach
Käthe Kollwitz”.

Käthe Kollwitz (1867-1945) nale˝y z pewnoÊcià do najs∏ynniej-
szych artystów-grafików na Êwiecie. Do tej s∏awy przyczynia si´
nie tylko jakoÊç jej dzie∏, ale i mo˝liwoÊç powszechnego do nich
dost´pu. Przy tym warto wiedzieç, ˝e artystka bez problemu ak-
ceptowa∏a du˝e nak∏ady odbitek wykonywanych z jej p∏yt, ka-
mieni i klocków drzeworytowych. Antykwarze mogliby nawet
powiedzieç, ˝e z tego powodu cieszy si´ „z∏à s∏awà”.

By∏o to jednak rozmyÊlne dzia∏anie Kollwitz. W retrospektyw-
nym liÊcie z 1943 roku, do swego syna, ujmuje to w nast´pujà-
cy sposób: Kiedykolwiek pytano mnie, dlaczego nie publikuj´
w ma∏ych nak∏adach, dla wybranych grup kolekcjonerów i eks-
pertów w dziedzinie sztuki, zwyk∏am by∏a odpowiadaç: ‘dlate-
go, ˝e wol´ pracowaç dla szerszej publicznoÊci’. W innym liÊcie
– z 1924 roku – do nieznanego adresata wyjaÊnia, ˝e nast´p-
nym razem odbitki do jej wojennego cyklu [„Bauernkrieg” –
przyp. t∏.] by∏yby wykonane z p∏yt stalizowanych, w du˝ym na-
k∏adzie „dla ludu” po to, by móc je sprzedawaç po niskich ce-
nach. Jej zdaniem ka˝dy powinien mieç mo˝liwoÊç nabycia kart
papieru, zawierajàcych informacje, które chcia∏a rozpowszech-
niç – o ile to mo˝liwe – na ca∏y Êwiat.

Uwzgl´dniajàc t´ kwesti´ wydaje si´, ˝e decyzja Käthe Kollwitz
dotyczàca pracy w czerni i bieli spowodowana by∏a g∏ównie
wzgl´dami ekonomicznymi, bowiem proces powielania nastr´-
cza wówczas mniej problemów i zabiera mniej czasu, a w kon-
sekwencji jest mniej kosztowny. 
Wyborowi grafiki ju˝ na poczàtku kariery mog∏y towarzyszyç
przes∏anki natury pragmatycznej. Cz´sto mówiono (równie˝
ona sama), ˝e jej specjalizacja w grafice by∏a wynikiem osobistej
lektury manifestu Maksa Klingera [Malerei und Zeichnung –
przyp.t∏]. Jest to jednak bardzo dyskusyjne, poniewa˝ manifest
ten najwczeÊniej przeczytaç mog∏a w 1891 roku, kiedy zosta∏
opublikowany, tymczasem grafikà zdecydowa∏a si´ zajàç rok
wczeÊniej, w roku 1890. Max Klinger by∏ rysownikiem, artystà-
grafikiem, malarzem i rzeêbiarzem; urodzi∏ si´ w 1857 a zmar∏

w 1920 roku. Po d∏ugim okresie lekcewa˝enia grafiki, którà
traktowano jako drugorz´dnà dziedzin´ sztuki, Klinger na nowo
przywróci∏ w∏aÊciwà jej rang´, propagujàc poglàd, ̋ e grafika jest
skutecznà formà dla szerokiej komunikacji, Êrodkiem dostarcza-
nia wyraênych przes∏aƒ masom.

OczywiÊcie sama Käthe Kollwitz  jako artystka chcia∏a utrzymy-
waç kontakt z „ludem” jak go okreÊla∏a. W 1916 roku napisa∏a
w swoim dzienniku, ̋ e woli tworzyç sztuk´, która mo˝e byç zro-
zumiana przez zwyk∏ego cz∏owieka, ni˝ takà, którà nazywa∏a
„sztukà warsztatowà”, pomyÊlanà g∏ównie dla wybranego kr´-
gu specjalistów.

Jednak we wst´pie do jej dziennika mo˝emy znaleêç interesujà-
ce „ale”. Artystka zwróci∏a uwag´, ˝e sztuka dla zwyk∏ych ludzi
nie mo˝e byç p∏ytka (pod wzgl´dem znaczenia jednowymiaro-
wa). Sztuka dla przeci´tnego odbiorcy powinna byç prosta i ∏a-
twa do uchwycenia na pierwszy rzut oka, ale nie p∏ytka. Zawsze
przywiàzywa∏a wag´ do tego, by jej dzie∏o by∏o wykonane w∏a-
Êciwie, nie tylko z punktu widzenia techniki, ale tak˝e pod
wzgl´dem idei kompozycji. Bez wàtpienia Käthe Kollwitz, jako
osoba dobrze wykszta∏cona i oczytana, z du˝à pieczo∏owitoÊcià
stara∏a si´ znaleêç ∏àcznik mi´dzy wysokim standardem jej arty-
stycznych idei oraz zaanga˝owaniem w pozornie proste formy
ekspresji.

W 1917 napisa∏a te˝ w dzienniku, ˝e docenia rol´ tajemnicy
w dziele sztuki, co powoduje, ̋ e musimy byç Êwiadomi ukrytych
znaczeƒ i podtekstów w jej dzie∏ach, które mogà byç zrozumia-
ne dopiero przy drugim lub trzecim oglàdzie. Moja prezentacja
odnosi si´ w∏aÊnie do tego drugiego znaczenia, szczególnie u˝y-
cia czerni i bieli w jej drzeworytach, t∏umaczàc filozoficzne impli-
kacje, które stajà si´ jasne w trakcie zwielokrotnionego oglàda-
nia tych prac. 

15.00-15.30
Druckwerkstatt, Kulturwerk of bbk berlins, 
hol Casino.

Kyle Schlesinger
Cuneiform Press, Buffalo, NY, USA

Caroline Koebel
Departament of Media Study, 
University at Buffalo, Buffalo, NY, USA

referat: „Schablone Berlin: szablony – graffiti
w Berlinie”

Technika szablonu i topowania (za pomocà woreczka wype∏nio-
nego kolorowà kredà, w´glem lub innym proszkiem), zacz´∏a
si´ ju˝ w siódmym wieku, i jak w przypadku wi´kszoÊci technik
graficznych, pozosta∏a wzgl´dnie stabilna od czasów jej wynale-
zienia. Rysunek wykonany p´dzlem nak∏uwano ig∏à, by utwo-
rzyç przepuszczalny kontur, a nast´pnie umieszczano go na in-
nym g∏adkim arkuszu. Podczas topowania py∏ z woreczka prze-
dostawa∏ si´ przez nak∏ucia, przenoszàc oryginalnà kompozycj´
tak, by uformowaç negatyw. Ten z kolei móg∏ byç kalkowany,
dziurkowany i malowany ze szczególnà dok∏adnoÊcià. 
Podobnie do znaków tworzonych przez typografi´, pieczàtki, li-
tografi´, odciski z ziemniaka, powielacz czy sitodruk, szablony
tworzà iluzj´ zuniformizowanej reprodukcji. Mimo, ˝e techniki
te ró˝nià si´ wrodzonymi atrybutami to, paradoksalnie, grafiki
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dalej posiadajà niejasny status na „oficjalnym rynku sztuki”,
umieszczane gdzieÊ mi´dzy dzie∏ami unikalnymi a reprodukcja-
mi lub w sekcji „oryginalnych sztuk powielanych”. 
Szablon – inaczej ni˝ grafiki na sprzeda˝ – nie jest tworzony
w seriach limitowanych i nie posiada oryginalnych sygnatur,
chocia˝ pseudonimy autorów czasami pojawiajà si´ jako cz´Êç
samego szablonu.

Ci, którzy zajmujà si´ sztukà szablonu nie mogà byç zredukowa-
ni jedynie do zunifikowanej polityki (ró˝nice w stylu i temacie sa-
me w sobie sugerujà coÊ zupe∏nie innego). Miasto s∏u˝y im jako
zbiorowy kontekst zdecydowanego odrzucenia kontrolowa-
nych sposobów wystawiania i zyskiwania rozg∏osu. Przyjmujà
etos Zrób-To-Sam zak∏ócajàcy spokój strukturom w∏adzy. Ich
sposób komunikowania si´ tworzy nowà sfer´ publicznej wy-
obraêni i inicjuje konwersacje w nieokreÊlonej i niejednorodnej
grupie, czyniàc komentarze, narracje, skojarzenia i dygresje zda-
rzajàce si´ wÊród, tu˝ obok, na szczycie i poni˝ej, bardziej zale-
canymi elementami publicznej sfery. Nie ma bramy, przez którà
mo˝na by przejÊç, by nawiàzaç kontakt. ArtyÊci zajmujàcy si´
szablonem sà kulturowymi anarchistami zamieszkujàcymi nie-
usankcjonowane przestrzenie. Uporzàdkowana masa, której
nadano miano „publicznoÊci” nieuchronnie zostaje naznaczona
rysami indywidualnoÊci. Pojedyncze grupy tworzà nurt przebija-
jàcy si´ przez, a nawet w sprzeciwiajàcy si´ oficjalnemu porzàd-
kowi podzia∏u na strefy, prywatyzacj´ i planowanie urbanistycz-
ne. Anarchistyczne szablony - sygna∏y „uwalniajà” z zastoju au-
torytarne ulice.

Szablonami w Berlinie zaj´liÊmy si´ we wrzeÊniu 2004 roku, kie-
dy mieszka∏am w tym mieÊcie. Nasze badania zosta∏y opubliko-
wane w ksià˝ce Schablone Berlin, która b´dzie tematem naszej
prezentacji na konferencji IMPACT 4. Ksià˝ka sk∏ada si´ z dwóch
cz´Êci. Zaczyna si´ bardzo wa˝nym esejem, poszukujàcym este-
tyki i polityki w szablonie traktowanym jako forma ulicznej sztu-
ki pisania, specyficznej dla Berlina, umieszczajàc ten fenomen
w przemyÊlanym kulturalnym i technologicznym kontekÊcie. Po
tym nast´puje prezentacja oko∏o 80 ilustracji, wybranych z gru-
py ponad 600 fotografii ró˝nych szablonów. Ksià˝ka ta powin-
na przemówiç do tych, którzy sà zainteresowani poetykà, stu-
diami urbanistycznymi, mediami, historià sztuki, sztukà wspó∏-
czesnà, aktywizmem spo∏ecznym oraz antropologià wizualnà. 
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8.30-16.00
Universität der Künste, Berlin, Galeria
(punkt informacyjny)

Gerten Goldbeck
Network Printmaking, Hamburg, Niemcy

komunikat: „Tworzenie Network Printmaking
w Europie”

Network Printmaking jest mi´dzynarodowym stowarzyszeniem
skupiajàcym warsztaty graficzne, artystów-grafików, jak i orga-
nizacje zajmujàce si´ grafikà. Jest to p∏aszczyzna s∏u˝àca wymia-
nie wszelkich rodzajów informacji dotyczàcych tworzenia grafik.
Poza tym Network Printmaking wspiera marketing i sprzeda˝
grafik. Strona internetowa Networku oferuje wszystkim cz∏on-
kom ich w∏asnà przestrzeƒ do prezentowania indywidualnych
dzia∏aƒ online. 

Wszyscy cz∏onkowie mogà tak˝e komunikowaç si´ mi´dzy sobà
i uzyskaç na stronie najnowsze wiadomoÊci dotyczàce grafiki
i sztuki w ogóle. Niestety, strona internetowa dost´pna jest tyl-
ko w j´zyku niemieckim. W 2005 roku planowane jest przet∏u-
maczenie jej tak˝e na j´zyk angielski. Elektroniczne biuletyny in-
formacyjne mo˝na ju˝ znaleêç na stronie, w j´zyku angielskim
i niemieckim. Biuletyny te – rozpowszechniane niereguralnie za
pomocà poczty elektronicznej lub faksu – dostarczajà cz∏onkom
i goÊciom Network Printmaking wszelkich wa˝nych wiadomo-
Êci, w∏àczajàc w to sekcj´ z ofertami i og∏oszeniami. Publikowa-
nie ofert i innych informacji jest darmowe.

Stowarzyszenie takie jak Network Printmaking bazuje w du˝ym
stopniu na aktywnym uczestnictwie swych cz∏onków, którzy sà
zapraszani do publikowania w sieci w∏asnych programów arty-
stycznych (graficznych) oraz aktualnoÊci, zarówno na indywidu-
alnych stronach, jak i na forum. Czyniàc tak, prosz´ upewniç si´,
czy jest to robione w odpowiednim czasie. Mo˝na tak˝e prze-
s∏aç wa˝ne informacje do mnie, w celu zamieszczenia ich i roze-
s∏ania poprzez wspomniany wy˝ej biuletyn informacyjny.

Stowarzyszenie Network Printmaking zosta∏o za∏o˝one w 1997
roku. Jego celem jest skupienie artystów-grafików z ca∏ej Euro-
py. Zainicjowany przeze mnie biuletyn dotar∏ do oko∏o trzystu
pracowni graficznych i artystów na kontynencie. Jest on publi-
kowany zarówno w j´zyku niemieckim, jak i angielskim, a publi-
kacj´ t´ zawdzi´czamy donacjom. Póêniej organizacja wprowa-
dzi∏a w ˝ycie targi graficzne.

Wszystkie te dzia∏ania naros∏y tak, ˝e sta∏y si´ zbyt czasoch∏on-
ne, by mog∏a je prowadziç tylko jedna osoba. Sta∏y si´ te˝ zbyt
kosztowne, by mog∏y je sfinansowaç jedynie donacje. Dlatego
uczestnicy targów w Hamburgu w 2002 roku zdecydowali, ˝e
biuletyny przesy∏ane pocztà elektronicznà (faksem do tych, któ-
rzy nie majà e-mail’a) powinny wyprzeç form´ publikacji na pa-
pierze, oraz ˝e powinny byç wprowadzone roczne op∏aty cz∏on-
kowskie.

Cz∏onkostwo jest otwarte dla wszystkich warsztatów graficz-
nych i dla ka˝dego artysty koncentrujàcego si´ w swojej twór-
czoÊci przede wszystkim na grafice. Op∏ata cz∏onkowska to bli-
sko 50 Euro na rok. Pieniàdze te wykorzystane sà do sfinanso-
wania strony www, przesy∏ania biuletynów pocztà elektronicz-
nà i faksem oraz organizacji targów graficznych. Wszystkie op∏a-
ty i donacje podlegajà opodatkowaniu.

Jako uczestnik Network Printmaking, zajmuj´ si´ tak˝e koordy-
nacjà Graficznych Targów Sztuki (PrintArtFair), które s∏u˝à jako
platforma marketingowa dla wszystkich cz∏onków. Odbywajà
si´ one co dwa lata (w 2001 w Bremie, w latach 2002 i 2004
w Hamburgu). Nast´pne targi odb´dà si´ w 2006 roku. Wkrót-
ce pojawi si´ informacja o dok∏adnym ich czasie i miejscu. Targi
te sà pomyÊlane nie tylko jako miejsce sprzeda˝y dzie∏ sztuki, ale
te˝ jako weekendowe spotkanie, podczas którego prowadzone
sà dyskusje o nowoÊciach. Sà one otwarte tak˝e dla tych wszyst-
kich artystów, którzy nie sà cz∏onkami Network Printmaking.
Pracuj´ nad targami bez wynagrodzenia. Praca, którà prezentu-
j´ ma stale wysokà jakoÊç. Ka˝de targi otrzymujà „katalog-pla-
kat” [„Plakatkatalog” – okreÊlenie pochodzàce z j´zyka nie-
mieckiego]. 
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9.15 – 10.15
Universität der Künste, Berlin, sala B 158

W y k ∏ a d  p r o g r a m o w y  # 1

Ruth Weisberg
University of Southern California, Los Angeles, 
Kalifornia, USA

referat: „Sk∏adnia grafiki: nowe spojrzenie”

W referacie tym zamierzam raz jeszcze przyjrzeç si´ mojemu
esejowi z 1986 roku „Sk∏adnia grafiki: w poszukiwaniu treÊci es-
tetycznych” [Syntax of the Print: A Search for Aesthetic Con-
tent], który zosta∏ opublikowany w Tamarind Papers. U˝ywajàc
modelu strukturalnego, bada∏am w nim funkcje, proces i two-
rzywa wykorzystywane w grafice. Postawi∏am tez´, ˝e grafika
ma unikalny zestaw historycznych i materialnych czynników,
które s∏u˝à jako jej krytyczna sk∏adnia. Wskaza∏am na to, ˝e na-
tura grafiki zosta∏a ukszta∏towana poprzez ekonomi´, mo˝liwo-
Êci reprodukcyjne i skal´. Histori´ sztuk graficznych Êledzi∏
w swym donios∏ym eseju Dzie∏o sztuki w erze mechanicznej re-
produkcji berliƒczyk, Walter Benjamin. Uprzywilejowa∏ on war-
toÊç wystawienniczà nowych fotograficznych i filmowych tech-
nologii. RównoczeÊnie wyrazi∏ ˝al z powodu „ginàcej aury” tych
technik. Jak wi´c postrzegamy idee Benjamina dzisiaj, kiedy pro-
cesy i tworzywa artystyczne zosta∏y zaw∏adni´te przez techniki
cyfrowe? Dotyczy to w szczególnoÊci skutków wykorzystania
nowych technologii w grafice i pytania o wielkoÊci sta∏e. Wiele
aspektów tradycji graficznej przetrwa∏o, w∏àczajàc w to jej zwià-
zek z rysunkiem, potencja∏ bycia g∏osem w polityce, spo∏ecznej
ekologii pracowni graficznej, rol´ grafiki jako przenoÊnej muzy
i jej tendencj´ do natychmiastowego, mi´dzynarodowego roz-
przestrzeniania si´. B´d´ wskazywa∏a na dynamiczny balans
mi´dzy spuÊciznà historycznà a nowym Êwiatem mo˝liwoÊci cy-
frowych. 

10.30 – 12.30
Universität der Künste, Berlin, sala B 158

Sesja panelowa #1: „Grafika i estetyka 
doby oÊwiecenia”.

Paul Thirkell (przewodniczàcy sesji)
Centre for Fine Print Research, 
University of West England, Bristol, Wielka Brytania

referat: „OÊwiecona droga od Diderota 
do zapisu cyfrowego”

Podczas gdy grafiki stanowiàce ilustracje do Encyklopedii Dide-
rota stanowi∏y udogodnienie wieku oÊwiecenia, to wykorzysta-
nie ich do przekazania wiedzy by∏o hamowane przez to, co Ivin
poczàtkowo identyfikowa∏ jako sk∏adni´ graficznego Êrodka
przekazu. Mimo, ˝e wed∏ug Ivina, subiektywnoÊç autorskich
technik graficznych zosta∏a ostatecznie pokonana przez wynala-
zek reprodukcji fotomechanicznej, to w póêniejszym czasie teo-
retycy zajmujàcy si´ grafikà podkreÊlali istnienie w fotomecha-
nicznych technikach ilustracyjnych podobnych grafice cech su-
biektywnych.
Chocia˝ dzi´ki post´powi technologicznemu ostatnich lat wie-
dza wizualna przekazywana jest szerzej i potencjalnie bardziej
obiektywnie ni˝ kiedykolwiek przedtem, to zainteresowania

grafiki artystycznej w du˝ym stopniu zwiàzane sà z bardziej ro-
mantycznym podejÊciem do komunikacji wizualnej, cz´sto dajà-
cym pierwszeƒstwo temu, co prywatne i mistyczne przed tym,
co spo∏eczne i nadajàce si´ do komunikacji. Poza tym g∏ównym
nurtem estetyki istnieje pewna liczba ruchów, takich jak Dada
i Fluxus, które wykorzystywa∏y grafik´ w bardziej utylitarny spo-
sób, do zakomunikowania ich estetycznych zamierzeƒ. Ten do-
robek jest jednak cz´sto marginalizowany w historii grafiki,
a w niektórych przypadkach ca∏kowicie niedostrze˝ony. Obecny
pokaz zmierza ku temu, by zbadaç niektóre z tych zapomnia-
nych obszarów i zwróciç uwag´ na wybranà grup´ wspó∏cze-
snych artystów, którzy dzi´ki wykorzystaniu technik cyfrowych
na nowo przywrócili do ˝ycia niektóre z idei tamtej tradycji. 

Cyntia Kukla
Illinois State University, Normal, Illinois, USA

referat: „Dostrzegajàc ikon´”

Referat ten odnosi si´ do tematu IMPACT’4 „w kontekÊcie
zwiàzków mi´dzy historià i teraêniejszoÊcià” poprzez badanie
klasycznych wizerunków i klasycznych metod pracy, jakie przy-
j´to w oÊwieceniu. W dzieciƒstwie mia∏am okazj´ oglàdaç repli-
ki s∏ynnych rzeêb antycznych w kolekcji pochodzàcej z dawne-
go sklepu z pamiàtkami naszego sàsiada. Ma∏a replika berliƒ-
skiej Nefretete zapad∏a w mojej dzieci´cej pami´ci jako najpi´k-
niejsza kobieta, jakà mo˝na sobie wyobraziç. Na kursach histo-
rii sztuki przed dyplomem Egipt by∏ traktowany szybko i pobie˝-
nie, by móc skoncentrowaç si´ na renesansie, a geograficznie
na faworyzowanych obszarach: Europie, w wypadku dzie∏: na
Mona Lisie. Tymczasem ja eksploatowa∏am ten wyrafinowany
obszar ˝yznego pó∏ksi´˝yca d∏ugo przed tragicznymi wydarze-
niami z 11 wrzeÊnia i przed naszym nowym zainteresowaniem
si´ tym regionem geograficznym.

Skoncentrowanie si´ w tym panelu na estetyce oÊwieceniowej
daje okazj´ do dyskusji nad szczególnà wiarà oÊwiecenia w ro-
zum i obserwacj´. Moim celem jest powiàzanie êróde∏ fotogra-
ficznych przedstawiajàcych Nefretete, których w minionych pi´-
ciu latach u˝ywa∏am do serii prac na papierze, z oryginalnym
êród∏em w Berlinie. Podczas mojego pobytu w tym mieÊcie
oczekuj´ stworzenia innej pracy, b´dàcej rezultatem osobistego
kontaktu i wykonania przeze mnie szkicu tego mistrzowskiego
dzie∏a – ikony. Zamierzam porównaç ró˝nice wynikajàce z u˝y-
cia êród∏a poÊredniego (fotografia rzeêby egipskiej królowej)
kontra êród∏o bezpoÊrednie (obserwacja oryginalnej rzeêby).

Tak˝e poddam dyskusji obecnà sytuacj´ dotyczàcà poziomu na-
szego zaufania przekazowi fotograficznemu, którego u˝ywamy
jako materia∏u êród∏owego, fotografii, która dawno zepchn´∏a
na drugi plan grafik´ jako êród∏o informacji. Co si´ dzieje, je˝e-
li tak wielu artystów zrzeka si´ bezpoÊrednich obserwacji obiek-
tu na rzecz okreÊlonej iloÊci odbitek fotograficznych tego˝
obiektu? W naszej postmodernistycznnej epoce u˝ycie êróde∏
poÊrednich jest powszechne: Mark Tansy u˝ywa fotografii rzeêb
faraonów lub cesarzy, podczas gdy Leon Golub, w poczàtkach
swej kariery, do swych Gigantomachii i Sfinksów studiowa∏
obiekty antyczne bezpoÊrednio, we W∏oszech, szkicujàc obiekt
lub ruiny osobiÊcie jak to czynili Turner i inni, zanim zalety foto-
grafii pozwoli∏y nam wygodnie pozostaç w naszych pracow-
niach. Chcia∏abym powiedzieç o naszym zbytnim poleganiem
na êród∏ach przekazu i na podobiznach, jak i o tym, ˝e majàc
mo˝liwoÊç radowania si´ nowymi obszarami, jakie otwierajà

7

T ¸ U M A C Z E N I A  P O L S K I E B E R L I N ,  W T O R E K ,  6  W R Z E Â N I A  2 0 0 5



przed nami: fotografia, obrazy niebosk∏onu wykonane przez sa-
telity, ledwie do wyobra˝enia przez naszych przodków, wizuali-
zacje biomedyczne, które zabierajà nas w mikrokosmos i inne
technologie obrazowe, jako artyÊci, tworzàc sztuk´ nie powin-
niÊmy rezygnowaç z si∏y naszej bezpoÊredniej obserwacji natury
i kultury. 

Enrique H. Martinez Leal
University of Castilla La-Mancha, Cuenca, Hiszpania

referat: „Poetyka odzyskania. Uzyskiwanie 
odbitek, wykonywanie grafik”.

Wyk∏ad ten dotyczy metod wizualizacji, które rozwin´∏y si´
w okresie oÊwiecenia i znajdujà analogie w obecnej wra˝liwoÊci
funkcjonujàcej w poszerzonym obszarze grafiki, z jej mo˝liwo-
Êciami materializacji niedostrzegalnych zjawisk. W wi´kszoÊci in-
tuicje te dotyczà tworzenia niezamierzonych indeksów. Czasa-
mi sà to przypadki nie ikoniczne, ale opisowe, które okreÊlajà
swe pochodzenie i autentycznoÊç bardziej przez kontakt z po-
wierzchnià ni˝ przez figuratywne kody. Zasada odzyskiwania
znaków bez jakiejkolwiek ingerencji prezentuje artyst´ bardziej
jako odtwórc´ ni˝ autora, co jest rolà analogicznà do naturalne-
go w siedemnastym wieku, filozoficznego „zag∏´biania si´”
w proces naukowego rozumowania.

W celu uzupe∏nienia wyk∏adu zaprezentuj´ seri´ grafik i wyko-
nanych przeze mnie r´cznie obiektów z papieru, które powsta-
∏y w Rutgers Center for Innovating Print and Paper w trakcie
mojego tam goÊcinnego pobytu w charakterze artysty-wyk∏a-
dowcy. Projekt zatytu∏owany „Serie entomograficzne” mia∏ na
celu odbijanie – na ró˝nych pod∏o˝ach – le˝àcych na ziemi, po-
ci´tych, przez ryjàce w korze chrzàszcze, powierzchni konarów.
Ukaza∏ on szerokie (historycznie) spektrum technik powielanych,
prezentujàcych o˝ywione przez insekty inskrypcje jako autono-
miczne twórcze dzia∏anie, co z kolei pozwala ka˝dej z technik
reprodukcyjnych wywo∏aç charakterystyczny dla obserwatora
sposób odczytania. 

Szyk przedstawieƒ i artefaktów, który rozwinà∏ si´ z tego pro-
jektu, promuje te mo˝liwoÊci grafiki, które s∏u˝à odkrywaniu no-
wych form graficznego obrazowania poprzez zg∏´bianie po-
znawczych wariantów ukrytych, fizycznych zdarzeƒ. 

Carinna Parrman
Centre for Fine Print Research, 
University of West of England, Bristol, Wielka Brytania

referat: „Re-invencja. Rewolucja w grafice”.

Niniejszy referat ma na celu przeÊledzenie rozwoju grafiki lat
szeÊçdziesiàtych dwudziestego wieku oraz tego, jak dwie pra-
cownie grafiki w swoich poszukiwaniach podà˝y∏y dwiema od-
r´bnymi drogami: Tyler Graphics pracujàca nad mechanizacjà
autorskiego znaku graficznego (autografu) i Kelpra Studios ba-
dajàca zwiàzki mi´dzy metodami fotomechanicznymi i sitodru-
kiem. Obie pracownie demonstrowa∏y sposób, w jaki dialog,
wspó∏praca i u˝ycie nowatorskich technologii wp∏yn´∏y na po-
wstanie innowacyjnych dzie∏ sztuki, przekraczajàcych byç mo˝e
oczekiwania. Gdyby dzie∏a te tworzono w izolacji, w pracow-
niach artystycznych, takie wyniki mog∏y nie byç osiàgalne.

Richard Hamilton powiedzia∏: Zgodnie z mojà praktykà, w któ-
rej nie stosuj´ ˝adnych ograniczeƒ ani tematycznych, ani te˝
w odniesieniu do stylistycznego j´zyka ekspresji, nie dostrzegam
˝adnej cnoty w ograniczaniu technicznych Êrodków realizacji.
Obraz b´dzie zawsze wa˝niejszy ni˝ przes∏anki racjonalne doty-
czàce jego wykonania. (w: New Technology and Printmaking,
katalog wystawy, Alan Cristea, Londyn 1998, s.7).

Od lat szeÊçdziesiàtych dwudziestego wieku praktyka graficzna
w Wielkiej Brytanii i w Ameryce by∏a naznaczona nowator-
stwem technicznym, co wyra˝a∏o si´ poprzez wielkie pracownie
graficzne oraz docenienie wysokiej klasy dzie∏ sztuki o „ci´tych
kraw´dziach”, które zacz´to traktowaç jako integralnà cz´Êç re-
pertuaru twórczego artysty i procesu badania idei poprzez ob-
raz. Wówczas grafiki traktowano – i to si´ nie zmieni – ambiwa-
lentnie. Nadto grafika powiàzana jest z procesem, technikà
i szerokim wachlarzem sprz´tu pozwalajàcego jà wykonaç. Co
stanowi zatem d∏ugo i ciàgle trwajàcà fascynacj´ tà dziedzinà
twórczoÊci? Co przyciàga do niej artystów? Dla wi´kszoÊci
z nich, wykonujàcych grafiki, nie stanowi ona jedynie poszerze-
nia ich twórczego repertuaru, nie jest te˝ Êrodkiem szybkiego
zarobienia pieni´dzy, ale przez cz´sto d∏ugie i przewlek∏e Êrodki
tworzenia obrazu jest uosobieniem odmiennego, filozoficznie
i metodologicznie, podejÊcia do tworzenia, opartego na wspó∏-
pracy, innowacji i inwencji. Ponadto w dwudziestym pierwszym
wieku, wraz z wprowadzeniem technologii cyfrowej, obraz gra-
ficzny zosta∏ przetworzony: ide´ cyfrowà skierowano ku druko-
wanym pikselom. Artysta zajmujàcy si´ grafikà ponownie zosta∏
wezwany do uczenia si´ nowego podejÊcia do twórczoÊci gra-
ficznej. Otwierajàce ten referat zdanie Hamiltona, którego w∏a-
sna praktyka artystyczna trwa∏a szeÊç dekad i w której wykorzy-
sta∏ ca∏y zasób mo˝liwoÊci graficznych, od suchorytu do wydru-
ku komputerowego, ilustruje wszechstronnoÊç i mo˝liwoÊci
adaptacyjne tego artysty-grafika nieskr´powanego tym, co po-
zornie jest procesem przemys∏owym, ale zafascynowanego me-
todami w∏aÊciwymi dla procesu tworzenia. 

Ruth Pelzer-Montada
Edynburgh College of Art, Edynburg, Szkocja

referat: „Graficzna radoÊç kontaktu 
[Kontaktfreudigkeit] lub dyskursywnoÊç grafiki”.

Mojà prezentacj´ rozpoczynam wykorzystaniem tezy Haberma-
sa o „nieukoƒczonym projekcie oÊwiecenia” i jego idei „wy-
emancypowanej wiedzy”. Twierdz´, ˝e mo˝liwoÊç rozszerzenia
tradycji oÊwieceniowej na dzisiejszà grafik´ le˝y w rosnàcej au-
torefleksji nad w∏asnymi parametrami grafiki. Powinno to byç
postrzegane nie w modernistycznym poj´ciu bycia „p´pkiem
Êwiata”, lecz jako krytyczna analiza wewn´trznego dyskursu
w grafice. Koncepcja dyskursu zosta∏a skrytykowana jako fawo-
ryzujàca stron´ j´zykowà, a ignorujàca konkretne materialne
wartoÊci, w których konstytuuje si´ praktyka sama w sobie. Dla
mnie jednak dyskursywnoÊç grafiki obejmuje ró˝ne aspekty ma-
terialne, które okreÊlajà ten obszar.
Temat konferencji „Kontakt” zezwala na przyjrzenie si´ dyskur-
sywnoÊci w sztukach graficznych na ró˝nych poziomach. Naj-
wa˝niejszym jest jej hybrydalnoÊç w odniesieniu do tradycyjnych
i cyfrowych technik, jak i do „spraw graficznych” w szerszym
kontekÊcie kulturowym. Wyk∏ad ten b´dzie zmierza∏ ku po∏àcze-
niu hybrydalnoÊci grafiki z poj´ciem cytatu. Seria grafik Damie-
na Hirsta zatytu∏owana „Ostatnia wieczerza” (1999) zademon-
struje, w jaki sposób grafika – w najwy˝szym stopniu – jest prak-
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tykà cytowania. Koncepcja cytatu (citationality) zosta∏a u˝yta
przez teoretyka p∏ci Judith Buttler w jej teorii performatywnoÊci
p∏ci. Buttler sugeruje, ˝e p∏eç jest bardziej efektem kulturowym
ni˝ faktem biologicznym. M´skoÊç postrzegana jest jako wynik
odmiennego post´powania lub „odgrywania roli” w stosunku
do kobiety z powodu uwarunkowaƒ kulturowych (lub cytowa-
nia kodów kulturowych) i na odwrót. Chocia˝ Butler rozumie
cytowanie i perfomatywnoÊç w du˝ym stopniu w uj´ciu lingwi-
stycznym, mój wyk∏ad powià˝e je z materialnymi warunkami
sztuki graficznej. Ponadto utrzymuj´, ˝e performatywnoÊç
uwra˝liwia nas na czuciowy aspekt cytatu, jak „Kontakt” lub
dotyk. Sybille Krämer, mi´dzy innymi uzasadnia, ˝e sens (lub
znaczenie) czy zmys∏y (lub czucie) nie mogà byç odseparowane
lecz powinny byç pojmowane jako akt performatywny. Konse-
kwencje takiego podejÊcia do dyskursywnoÊci praktyki graficz-
nej b´dà brane pod uwag´ w odniesieniu do zmys∏owych lub
dotykowych jakoÊci, które „prezentuje” moja w∏asna praca. 

10.30 – 12.30
Universität der Künste, Berlin, sala A 110

Sesja panelowa #2: „Historia i wp∏ywy grafiki 
japoƒskiej”.

Eva Pietzker (przewodniczàca)
Druckstelle, Berlin, Niemcy

Rebecca Salter
niezale˝ny historyk, Londyn, Wielka Brytania

referat: „Drzeworyt japoƒski i sztuka 
podró˝owania w okresie Edo w Japonii”.

Miejsce jakie zajmowa∏ drzeworyt japoƒski w miejskiej kulturze
okresu Edo w Japonii jest dobrze znane. Wzrost jego roli zwià-
zany by∏ z jego wk∏adem w nag∏e zainteresowanie si´ podró˝a-
mi, co dotkn´∏o Japoni´ w okresie izolacji od zewn´trznego
Êwiata, trwajàcej a˝ do 1868 roku. Wówczas rozszerzy∏o si´ ono
na wszystkie klasy i przyj´∏o form´ pielgrzymek, zarówno oficjal-
nych, jak i nieoficjalnych, podejmowanych w wolnych chwilach
oraz jako rzàdowe przedsi´wzi´cia.

G∏ówne drogi Japonii (szczególnie Tokaido) skupi∏y nadzwyczaj-
nà uwag´ w sferze kulturowej, wyra˝onà g∏ównie poprzez gra-
fik´. Nie tylko dobrze znane widoki takich artystów jak Hiroshi-
ge i Hokusai, ale te˝ inne drzeworytowe artefakty mia∏y udzia∏
w nienasyconym apetycie na informacje.

W referacie tym przyjrz´ si´ roli, jakà odgrywa∏ drzeworyt japoƒ-
ski w dwóch g∏ównych obszarach odnoszàcych si´ do podró˝y.
Pierwszym z nich jest praktyczne zastosowanie tej techniki do
produkcji map, zarówno u˝ytkowych, jak i wyobra˝onych, oraz
przewodników i wykazów nazw geograficznych wskazujàcych
na s∏ynne z uroków miejsca. Oferowa∏y one tak˝e porady dla
przezornych turystów. Dodatkowo zaakcentowane b´dà literac-
kie dodatki tego rodzaju. Drugi obszar to wykorzystanie drze-
worytu do celów religijnych. Przyk∏adem jest obyczaj pielgrzym-
kowy senjafuda – ulotki wotywne drukowane z klocków drze-
worytniczych. Przyjrz´ si´ jedenastowiecznym orygina∏om histo-
rycznym zwiàzanym z tà praktykà oraz przeÊledz´ ich rozwój a˝
do czasów obecnych. Zaprezentowany b´dzie te˝ przeglàd hi-
storycznych i wspó∏czesnych przyk∏adów fudy, jak i snycerzy
oraz grafików zaanga˝owanych w ich produkcj´ dzisiaj.

Dzi´ki koncentracji na tych dwóch obszarach wyk∏ad mój zilu-
struje bliskie zwiàzki pomi´dzy bezprecedensowym o˝ywieniem
zainteresowania popularnymi podró˝ami oraz drzeworytem
w okresie Edo. W celu rozwa˝enia wartoÊci i znaczenia technik
drzeworytu japoƒskiego dla wspó∏czesnych artystów, przedsta-
wione zostanie tak˝e t∏o historyczne. 

Eva Piezker
artystka niezale˝na, Berlin, Niemcy

April Volmer
artystka niezale˝na, Nowy Jork, NY, USA

Daniel Heyman
niezale˝ny artysta, Filadelfia, Pensylwania, USA

Dariusz Kaca
niezale˝ny artysta, Polska

Merjean Morrissey
Brock University, St. Catharines, Ontario, Kanada

Michael Reed
niezale˝ny artysta, Nowa Zelandia

Nel Pak
niezale˝na artystka, Utrecht, Holandia

prezentacja: „Potencja∏ drzeworytu japoƒskiego
we wspó∏czesnej grafice artystycznej”.

Panel ten i nast´pujàca po nim prezentacja teki graficznej wpro-
wadza nas w tradycyjne techniki drzeworytu japoƒskiego - wa˝-
nego rozdzia∏u w historii grafiki – oraz w znakomite mo˝liwoÊci
jakie otwierajà one przed wspó∏czesnymi artystami. O ile wyk∏ad
Rebeki Salter dostarczy t∏a historycznego w którym funkcjono-
wa∏ drzeworyt japoƒski, to uczestniczàcy w prezentacji artyÊci
b´dà omawiaç sposób u˝ycia tych technik w swych pracach.
Technika drzeworytu rozkwit∏a w Japonii w okresie Edo (1603 –
1868), kiedy kraj ten by∏ niedost´pny dla Êwiata zewn´trznego,
a jego ˝ycie kulturalne by∏o wyjàtkowo bogate: barwna klasa
Êrednia wyra˝a∏a si´ poprzez grafiki ukioy-e, czyli „obrazy prze-
p∏ywajàcego Êwiata”. W tamtym czasie grafiki by∏y dzie∏em
wspó∏pracy wielu ludzi: zamawiane przez wydawc´, projekto-
wane przez artyst´ a nast´pnie ci´te i drukowane przez wyso-
kiej klasy rzemieÊlników. Po otwarciu si´ Japonii drzeworyty by-
∏y eksportowane na pó∏kul´ zachodnià, majàc ogromny wp∏yw
na sztuk´ Zachodu.
Ma∏o doceniany jest fakt, ˝e technika ta ma wiele do zaofero-
wania dzisiejszym grafikom. Dzi´ki wyÊmienitej metodzie ci´cia,
u˝ywaniu farb wodnych i specjalnych, wyja∏owionych narz´dzi
do r´cznego drukowania, dawa∏a ona mo˝liwoÊç uzyskiwania
du˝ej rozpi´toÊci sposobów ci´ç i efektów drukowania. U˝ywa-
ne by∏y jedynie naturalne, nietoksyczne tworzywa, co wymaga-
∏o niewielkiej przestrzeni.

Park Sztuki Nagasawa jest unikalnym japoƒskim programem dla
artystów - rezydentów. Ka˝dego roku siedmiu twórców z ró˝-
nych krajów pobiera tu nauki od mistrzów ci´cia i drukarzy. Po
krótkim wprowadzeniu do projektu i do techniki, oÊmiu arty-
stów b´dàcych uczestnikami programu w przesz∏oÊci rozmawia
o doÊwiadczeniach z tà technikà, jej szczególnych jakoÊciach
oraz o jej oddzia∏ywaniu na ich obecnà prac´. Ilustrujà to swymi
dzie∏ami.
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W∏aÊnie na tej sesji paneliÊci b´dà omawiaç doÊwiadczenia za-
czerpni´te w Parku Sztuki Nagasawa. Po∏àczenie tej i popo∏u-
dniowej sesji pokazów tek graficznych pozwoli delegatom kon-
ferencji na obejrzenie grafik tworzonych przez panelistów pod-
czas ich pobytu w Japonii oraz po ich powrocie do domu. 

13.30 – 15.30
Universität der Künste, Berlin, sala A 110

Sesja panelowa # 4: „Kontakt kulturowy”

Karen Oremus (przewodniczàca)
Uniwersytet Zayed, Abu Dhabi, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie

Daniel Dallmann
Tyler School of Art, Temple University, USA

Richard Hricko
Tyler School of Art, Temple University, USA

Kip Deeds
Princeton University, New Jersey i University 
of Pennsylvania, Filadelfia, Pennsylvania, USA

OÊwiadczenie sesyjne: temat tej sesji odnosi si´ do wagi „wy-
miany kulturalnej” mi´dzy grafikami ró˝nych narodowoÊci. Po-
przez sztuk´ graficznà b´dziemy rozpatrywaç zarówno korzyÊci,
jak i wyzwania. Badane b´dà ró˝ne aspekty wymiany kultural-
nej, w∏àczajàc w to przygod´ oraz ryzyko: psychologiczne i so-
cjologiczne, a tak˝e samodzielne doÊwiadczanie ró˝nic kulturo-
wych. Temat ten b´dzie zg∏´biany z perspektywy uczestników
panelu reprezentujàcych Ameryk´ Pó∏nocnà, Europ´ i Bliski
Wschód.

Nasz panel jest dzie∏em mi´dzynarodowej wspó∏pracy, zarówno
artystów, jak i nauczycieli technik graficznych. Pracujàc za gra-
nicà, poprzez wzajemne zainteresowanie si´ unikalnym sposo-
bem ˝ycia, werbalnym i wizualnym j´zykiem, ka˝dy z artystów
rozwija∏ kontakty z twórcami nale˝àcymi do odmiennych kultur,
co wzmacniane by∏o dzi´ki wspólnemu j´zykowi grafiki. Te
zwiàzki pojawi∏y si´ nie tylko wÊród kolegów, ale tak˝e poÊród
studentów, którzy mieli okazj´ studiowaç i/lub pracowaç za gra-
nicà. Poszerzanie wiedzy i doÊwiadczenia poprzez mi´dzynaro-
dowà wymian´ w dziedzinie sztuki tworzy perspektyw´ global-
nà, która mo˝e byç istotnà pomocà w rozwoju artysty. Wymia-
na grafik i wystawy mi´dzynarodowe dajà poczucie jednoÊci,
pracy zespo∏owej i dzielenia si´ w poprzek globu – wymiany kul-
turalnej przez sztuk´. 

Ponadto sztuki graficzne promujà projekty wspólnotowe i ofe-
rujà unikalnà wymian´ tym, którzy mogà nie mieç okazji do fi-
zycznego przekraczania granic z powodu restrykcji kulturowych
lub ograniczeƒ finansowych. W przypadku tych artystów prak-
tyka wspólnotowego tworzenia grafik mo˝e cz´Êciowo kom-
pensowaç te restrykcje. Wymiana graficzna, zarówno tradycyj-
na, jak i cyfrowa, jest okazjà dla studentów, by dowiedzieç si´
czegoÊ o artystach zagranicznych przy minimalnych kosztach
i wysi∏ku.

Tematy, które b´dà tu omawiane, obejmujà ró˝ne aspekty stu-
diowania za granicà, w∏àczajàc w to punkt widzenia szko∏y eu-
ropejskiej uczàcej amerykaƒskich studentów i na odwrót. 

Przyjrzymy si´ równie˝ rozwojowi grafiki w rejonie Zatoki Per-
skiej, szczególnie w Abu Dhabi, konserwatywnej stolicy Zjedno-
czonych Emiratów Arabskich. Cz∏onkowie panelu b´dà tak˝e
si´gaç w g∏àb, w poszukiwaniu indywidualnej odysei, osobistych
i twórczych zmian, które mogà si´ ujawniç w wymianie kultural-
nej. 

David Lilburn i Joachim Fischer
University of Limerick, Irlandia

referat: „OpowieÊç o czterech miastach:
Moskwa – Warszawa – Berlin – Dublin, 
irlandzkie i niemieckie refrakcje”

Naszym celem jest usytuowanie grafiki artystycznej w szerokim
kontekÊcie poprzez skoncentrowanie si´, zarówno na kulturo-
wym uwarunkowaniu odmiennych interpretacji przedmiotów
kultury materialnej, jak i na aspektach zwiàzanych z procesem
intelektualnym i z inspiracjami pojawiajàcymi si´ podczas two-
rzenia grafiki.

David Lilburn ukoƒczy∏ ostatnio du˝ych rozmiarów grafik´ „In
Media Res”, która jest obecnie wystawiona w Bibliotece Naro-
dowej Irlandii. Zamówiona jako cz´Êç setnych obchodów Blo-
omsday (Bloomsday Centenary), oparta jest na w∏asnej interpre-
tacji Ulissesa Jamesa Joyce’a, powieÊci po raz pierwszy opubliko-
wanej w 1922 roku i b´dàcej kluczowym dzie∏em modernizmu.

To wyobra˝enie miasta, chocia˝ opisujàce Dublin z 1904 roku,
w rzeczywistoÊci przynale˝y do lat dwudziestych wieku dwu-
dziestego. Pisany w TrieÊcie i w Pary˝u tekst jest w takim samym
stopniu europejski, w jakim sta∏ si´ punktem zwrotnym irlandz-
kiej tradycji literackiej. A˝eby rozpatrzeç Ulissesa w szerszym
kontekÊcie, skierujemy naszà uwag´ na teksty kulturowe po-
chodzàce z/ i mówiàce o czterech miastach europejskich w la-
tach dwudziestych ubieg∏ego stulecia.

Wybór przyk∏adów zosta∏ zdeterminowany zarówno przez ulo-
kowanie konferencji w Berlinie i w Poznaniu, jak i przez nasze
w∏asne zainteresowania. Obejmie on: fragment z klasyki filmu
Dziga Vertov’a „Cz∏owiek z kamerà filmowà” przedstawiajàce-
go Moskw´ w latach dwudziestych (technika Vertov’a w∏adajà-
ca dynamicznym i nieustannym ruchem, jak i z∏o˝onoÊcià, je˝eli
nie uporzàdkowanym chaosem codziennego ˝ycia, we wszyst-
kich jego aspektach zró˝nicowania spo∏ecznego i politycznego
b´dzie w centrum naszej uwagi); wybrane, krótkie teksty i wier-
sze poÊwi´cone Warszawie, w szczególnoÊci jej ˝ydowskiemu
aspektowi (wp∏yw kultury ˝ydowskiej by∏ kluczowym sk∏adni-
kiem ˝ycia miejskiego lat dwudziestych w Europie; ma to miej-
sce tak˝e w Ulissesie Joyce’a, w którym protagonista, Leopold
Bloom jest ˝ydem); rysunki i grafiki Georga Grosza z Berlina lat
dwudziestych oraz ostatnie wyobra˝enia Dublina z Ulissesa
w „In Media Res”. Jest to próba ukazania pewnych obszarów,
w których teksty historyczne oraz ich graficzne ilustracje mogà
byç znaczàce w naszych czasach.

Nasz referat jest w swej orientacji mi´dzykulturowy i ma na ce-
lu podkreÊlenie specyfiki interpretacji tekstów kulturowych, któ-
re sà wynikiem indywidualnego, narodowego i kulturowego
Êrodowiska widza i artysty. W celu uwypuklenia tych aspektów
nasza prezentacja b´dzie prowadzona w naszych ojczystych j´-
zykach: angielskim i niemieckim. 
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13.30 – 15.30
Universität der Künste, Berlin, sala 158

Sesja panelowa #3: „Kontakt z ksià˝kà”

Helen Frederick (przewodniczàca)
George Mason University, Fairfax, Virginia, USA 
i dyrektor Pyramid Atlantic, Silver Springs, 
Maryland, USA

OÊwiadczenie sesyjne: w panelu tym przyjrzymy si´ zarówno
teorii, jak i praktyce tworzenia ksià˝ek artystycznych. PaneliÊci
b´dà badaç granice dzielàce tradycyjne i nowoczesne techniki
artystyczne, poznawaç indywidualnoÊci ze Êwiata sztuki: prakty-
kujàcych artystów, nauczycieli oraz liderów odkrywajàcych no-
we terytoria, majàcych znaczàcy wk∏ad w obszarze sztuki wy-
dawniczej. Poddana zostanie dyskusji idea ksià˝ki jako architek-
tury oraz terenu werbalnej i wizualnej eksploracji i jako prze-
strzeƒ konceptualna.

Pierwszà wystawà Bauhausu Gropius zapowiedzia∏ „sztuk´,
technologi´ i nowà jednoÊç”. Wraz z nowymi w∏aÊciwoÊciami
ksià˝ek, karmiàcymi si´ lub czerpiàcymi z wideo, animacji i rzeê-
by, pojawia si´ bezkresny obszar mo˝liwoÊci wizualnych, które
mog∏yby zadowoliç ojców modernizmu. Przewodniczàca sesji,
Helen Frederick b´dzie kierowa∏a panelem uwzgl´dniajàc od-
krywców z poczàtku dwudziestego wieku oraz wspó∏czesnych
graczy i sposoby wykorzystywania obrazów ze wzgl´du na ich
w∏aÊciwoÊci: elastycznoÊç i mo˝liwoÊç zwielokrotniania, do ja-
kich sà przyzwyczajeni. W momencie, gdy komputer stworzy
trójwymiarowà prezentacj´, Helen Frederick rozpocznie demon-
stracj´ technicznej sprawnoÊci r´cznie wykonanych elementów
oraz podstawowych technicznych i estetycznych wymogów
i wyzwaƒ, które fascynujà artystów pracujàcych z elementami
struktury ksià˝ki, traktowanej jako sztuka wspó∏czesna.

Obecnie pojawia si´ populacja artystów, których dzie∏a poddajà
w wàtpliwoÊç zwiàzki mi´dzy przyj´tymi j´zykami powiàzanych
ze sobà dziedzin (malarstwa, grafiki, fotografii, wideo i technik
cyfrowych) a doÊwiadczeniem ró˝nic kulturowych w obr´bie
wspó∏czesnej sztuki ksià˝ki i kontekstu ideowego. W panelu tym
zajmiemy si´ dzie∏ami wielu artystów, zastanawiajàc si´ jakie –
poÊród szeregu innych – atrybuty sztuki edytorskiej zaw∏adn´∏y
ich wyobraênià o edycji, instalacji i osobistym, wymiarowym
dziele. Przybli˝ajàc przyk∏ady artystów, którzy wprowadzajà nar-
racyjnoÊç do twórczoÊci ksià˝kowej, autorzy prezentacji b´dà
badaç sposób, w jaki technologia wizualna zmienia obszar no-
woczesnego myÊlenia i sztuk´ wspó∏czesnà. 

Joanna Hofmann
Akademia Sztuk Pi´knych, Poznaƒ, Polska

referat: „Ksià˝ka – obiekt niemy? 
Dêwi´k w ksià˝ce artystycznej”.

Referat ten zaprezentuje ksià˝k´ jako zapis dêwi´ku, orkiestra-
cj´ czasu i przestrzeni oraz ksià˝k´-instrument. 

B´dzie to przeglàd szerokiego spectrum zwiàzków mi´dzy
dêwi´kiem i ksià˝kà artystycznà. 

Arunas Gelunas
Wileƒska Akademia Sztuk Pi´knych, Litwa

referat: Ksià˝ka artystyczna w wileƒskiej 
Akademii Sztuk Pi´knych.

Tradycja „ksià˝ki artystycznej” nie mo˝e poszczyciç si´ d∏ugà hi-
storià na wileƒskiej ASP. Koncepcja ta po raz pierwszy powa˝-
nie wzi´ta by∏a pod uwag´ w koƒcu lat dziewi´çdziesiàtych
dwudziestego wieku. By∏y to lata radykalnych zmian z powodu
wstàpienia na Akademi´ nowych artystów ze Êwie˝ymi ideami,
a program studiów sta∏ si´ bardziej elastyczny. „ElastycznoÊç”
przede wszystkim oznacza∏a sposoby nauczania sztuki, które
bardziej odpowiada∏y indywidualnym umiej´tnoÊciom studen-
tów. Tak wi´c po nauczeniu podstaw projektowania ksià˝ek
oraz ró˝nych technik graficznych w ciàgu pierwszego i drugie-
go roku, studenci dostali szans´ swobodnego wyboru sposobu
interpretacji „ksià˝ki artystycznej” w ich pracach dyplomowych
na poziomie licencjatu, a nawet w pracy magisterskiej. Móg∏ to
byç niewielki nak∏ad poligraficznej ksià˝ki bàdê ksià˝ka r´cznie
wykonana, sk∏adajàca si´ z r´cznie napisanego tekstu oraz ory-
ginalnej grafiki jako ilustracji. Materia∏em móg∏ byç papier lub
tkanina, ∏àczenie grzbietu tradycyjne lub drewniane pud∏o.

Z up∏ywem lat ró˝norodnoÊç tematów ros∏a, podobnie jak ja-
koÊç samych ksià˝ek. Studenci zacz´li prezentowaç swe prace
na narodowych, jak i mi´dzynarodowych pokazach ilustracji
ksià˝kowych oraz na wystawach „ksià˝ki artystycznej”. Cz´sto
te˝ ich wysi∏ki by∏y doceniane w postaci nagród lub pozytyw-
nych reakcji w mediach.

Na wyk∏adzie zaprezentuj´ pi´tnaÊcie ksià˝ek, które odzwiercie-
dlajà ró˝norodne sposoby wyra˝ania ekspresji przez studentów
ksià˝ki artystycznej na ASP w Wilnie w ciàgu minionych pi´ciu
lat. W odniesieniu do tematów, wszystkie ksià˝ki wyra˝ajà na-
pi´cie mi´dzy lokalnà to˝samoÊcià a wyzwaniami kultury global-
nej. Reakcja publicznoÊci na konferencji IMPACT b´dzie najlep-
szym sprawdzianem poziomu rozwiàzywania tego dylematu
przez studentów. 

Jana Harper
Washington University, Saint Louis, Missouri, USA

referat: „Ksià˝ki urbanistyczne”

Referat ten zajmuje si´ punktem styku wydawnictw miejskich
oraz ksià˝ek artystycznych. Wraz z profesorem architektury na
Uniwersytecie Waszyngtona w Saint Louis prowadz´ semina-
rium dotyczàce tego tematu. OtrzymaliÊmy grant z Sam Fox Arts
Center, przy czym dwie trzecie sumy przyznanych pieni´dzy wy-
korzystaliÊmy na opiek´ kuratorskà nad kolekcjà ksià˝ek arty-
stycznych, których wspólnym tematem jest miasto. NabyliÊmy
dziewi´çdziesiàt dwie ksià˝ki autorów i artystów z ró˝nych stron
Êwiata, prezentujàcych ró˝norodnoÊç wyobra˝eƒ o tym, czym
ma byç miasto.

Od poczàtku dwudziestego wieku sztuka, architektura i urbani-
styka razem analizujà tworzenie wizerunków kszta∏tujàcych
symboliczny wymiar doÊwiadczania przez nas wielkiego miasta.
Ksià˝ka sama w sobie ma znaczenie jako kulturowy artefakt, ale
te˝ ucieleÊnia ide´. Ksià˝ka artystyczna dostarcza odbiorcy uni-
kalnego, intymnego doÊwiadczenia i mo˝e s∏u˝yç jako prywat-
ne okno spoglàdajàce w umys∏ wykonawcy. 
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To czyni je formà ekspresji, atrakcyjnà dla ludzi z wielu ró˝nych
dyscyplin, którzy stajà si´ w takiej sytuacji teoretykami miasta.
Ksià˝ka artystyczna jest atrakcyjna zarówno dla formalistów, jak
i konceptualistów i reprezentuje rodzaj demokracji, który obec-
nie dzia∏a. W mojej prezentacji omówi´ wybór ksià˝ek artystów
z Niemiec, Francji, W∏och, Szwajcarii, Szkocji, Anglii i Stanów
Zjednoczonych Ameryki. 

16.00 – 16.15
Universität der Künste, Berlin, sala B 158

Specjalna prezentacja

Teresa Jaynes
Philadelphia Print Collaborative, Filadelfia, 
Pennsylvania, USA

referat: „Philgrafika: Mi´dzynarodowy 
Festiwal Obrazu Graficznego”.

Philadelphia Print Collaborative prezentuje Philgrafik´, mi´dzy-
narodowy festiwal graficzny, który b´dzie mia∏ premier´ w Fila-
delfii w 2009 roku. Jako pierwsze, rozprzestrzeniajàce si´ na ca-
∏e miasto wydarzenie, Philgrafika uczci rol´ graficznego obrazu
w kszta∏towaniu wspó∏czesnej kultury wizualnej na ca∏ym Êwie-
cie. Dzi´ki seriom wystaw i projektów artystycznych w Philadel-
phia Museum of Art, The Pennsylvania Academy of Fine Arts,
The Institute of Contemporary Art, The Fabric Workshop Mu-
seum, The Print Center, The Samuel S.Fleischer Art Memorial,
The Brandwine Workshop i w innych miejscach w mieÊcie, Phil-
grafika przyciàgnie do Filadelfii globalnà publicznoÊç.

Poczàwszy od tradycyjnych technik artystycznych po natychmia-
stowy przekaz cyfrowy, artyÊci wsz´dzie przekraczajà granice
dyscyplin twórczych, kreujàc na nowo definicj´ grafiki poprzez
∏àczenie jej z malarstwem, rzeêbà, instalacjà i ze sztukà bazujà-
cà na internecie. Philgrafika stworzy mi´dzynarodowà p∏aszczy-
znà do badania znaczenia obrazu graficznego poprzez te prze-
∏omowe integracje. To tak˝e wylansuje miasto jako mi´dzynaro-
dowe centrum innowacji w tej technice.

Za∏o˝one w 2000 roku Philadelphia Print Collaborative jest dy-
namicznà siecià organizacji regionalnych i indywidualnych osób,
dzielàcych si´ doÊwiadczeniami i wsparciem w celu stworzenia
zró˝nicowanych inicjatyw w dziedzinie grafiki, o szerokim pu-
blicznym odbiorze. PPC podziela zachwyt Johna Ittmanna, kura-
tora grafiki w Philadelphia Museum of Art, który stwierdzi∏
ostatnio w odniesieniu do Philgrafiki: Przejmujàcym jest móc zo-
baczyç, jak graficzny wizerunek, w ca∏ym jego nieskoƒczonym
bogactwie, zajmuje – jako si∏a twórcza – centralne miejsce u ar-
tystów przyby∏ych zewszàd. 

16.15 – 17.15 
Universität der Künste, Berlin, sala B 518

W y k ∏ a d  p r o g r a m o w y  # 2  

Thomas Kilpper
artysta niezale˝ny, Berlin, Niemcy

referat: „Ci´cie, nak∏adanie farby oraz 
drukowanie: odbitki historyczne”

Z wykszta∏cenia jestem rzeêbiarzem sk∏onnym zaakceptowaç
ka˝dy, artystyczny wybór materia∏u, je˝eli ma on s∏u˝yç szcze-
gólnemu konceptowi artystycznemu. Mimo, ˝e nie myÊl´ o so-
bie jak o grafiku, to przez kilka lat u˝ywa∏em metod drzeworyt-
niczych do reliefowego ci´cia du˝ych rozmiarów klocków drew-
nianych w pod∏ogach historycznych budynków. Kompozycje by-
∏y wycinane bezpoÊrednio w pod∏odze i sà mojà reakcjà na hi-
stori´ oraz pami´ç indywidualnego miejsca. U˝ywajàc du˝ych
rozmiarów, ci´˝kiego wa∏ka, który wykona∏em, drukuj´ drzewo-
ryt na nowoczesnych tkaninach. Nast´pnie cz´Êci tkanin sà zszy-
wane, poczym grafika jest wieszana na zewnàtrz, podobnie do
sposobu wieszania banneru. Proces badania historii danego bu-
dynku, ci´cia kompozycji w pod∏odze, wykonywania odbitek
oraz prezentacji ukoƒczonej pracy na jego elewacji s∏u˝y przed-
stawieniu mojej interpretacji historii tego miejsca.

W tym referacie zaprezentuj´ przeglàd moich dzie∏, koncentru-
jàc si´ na dwóch projektach. Pierwszy to „Nie patrz wstecz” wy-
konany w klocku drzeworytowym, który stanowi∏a drewniana
pod∏oga boiska do gry w koszykówk´ w Camp King, w okoli-
cach Frankfurtu n/Menem. Po 1945 roku amerykaƒskie s∏u˝by
tajne przes∏uchiwa∏y tam wa˝nych oficerów nazistowskich.

By wykonaç póêniejszy projekt zatytu∏owany „Ring” sp´dzi∏em
pi´ç miesi´cy na ci´ciu pod∏ogi w Orbit House, porzuconym blo-
ku biurowym w Blackfriars (Londyn). Owocem tej pracy jest
drzeworyt o powierzchni 400 m2, ci´ty bezpoÊrednio w pod∏o-
dze wy∏o˝onej mahoniowym parkietem. Drzeworyt ten zosta∏
uformowany ze wspomnieƒ ró˝nych historii tego miejsca, teraz
zaj´tego przez Orbit House. Przeplata∏em te historie obrazami,
w∏àczajàc ponad osiemdziesiàt portretów oraz elementów mo-
jej w∏asnej biografii. Narracja zaczyna si´ od osiemnastowiecz-
nej, oktagonalnej kaplicy, która kiedyÊ by∏a na tym miejscu. Póê-
niej budynek ten szybko sta∏ si´ jednym z pierwszych londyƒ-
skich kin, a nast´pnie bardziej znany jako pierwsza popularna
arena bokserska pod nazwà „The Ring”. 
W latach od 1910 do 1940, Ring przyjmowa∏ niektórych z naj-
s∏ynniejszych bokserów w Londynie. Podczas nalotów w 1940
roku kaplica zosta∏a zburzona.

W prezentacji tej b´d´ mówi∏ o przes∏ankach, które sk∏oni∏y
mnie do u˝ycia drzeworytu oraz o tym, jak mój sposób tworze-
nia przenika wizualnà warstw´ tych prac. 
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Opisy wyk∏adów i paneli dyskusyjnych.

P O Z N A ¡



C Z W A R T E K ,  8  W R Z E Â N I A  2 0 0 5

9.10 – 9.45
Muzeum Narodowe w Poznaniu, sala nr 20 
(Underground Hall)

W y k ∏ a d  p r o g r a m o w y  # 3

Witold Skulicz
Stowarzyszenie Mi´dzynarodowego Triennale Grafiki
w Krakowie, Kraków, Polska

referat: „Grafika w dobie chaosu”

ZawartoÊç mojej prelekcji zmierza do pokazania obecnej sytuacji
sztuki i roli sztuk w okresie przyspieszenia technologicznego
i cywilizacyjnego naszych czasów. Zakres i si∏a tych zmian prze-
bija si´ przez substancje minionych cywilizacji wywo∏ujàc zjawi-
sko, które ma równie˝ zastosowanie w sztuce, co jest po-
wszechnie – w pewien sposób osobliwie i nielogicznie – okreÊla-
ne jako postmodernizm. 

10.00 – 12.00 
Muzeum Narodowe w Poznaniu, sala nr 20 
(Underground Hall)

Sesja panelowa #5: 
„Historia i przysz∏oÊç mi´dzynarodowych 
konkursów graficznych”

Mark Pascale (przewodniczàcy)
Art Institut of Chicago, Chicago, Illinois, USA

W 1929 roku Instytut Sztuki w Chicago [Art Institut of Chicago]
zorganizowa∏ Pierwszà Mi´dzynarodowà Wystaw´ Litografii
i Drzeworytu Sztorcowego. Kilka lat póêniej, poczàwszy od ro-
ku 1932, muzeum sta∏o si´ scenà mi´dzynarodowych wystaw
graficznych, prezentujàcych na przemian akwafort´ i miedzio-
ryt. Traktujàc Instytut Sztuki w Chicago jako wzór, we wprowa-
dzeniu do panelu przedstawi´ krótki przeglàd tych dawnych,
mi´dzynarodowych wystaw graficznych, dajàc panelistom mo˝-
liwoÊç skoncentrowania si´ na ich ewolucji w bli˝szych nam cza-
sach. Mam nadziej´, ˝e wytworzy si´ dyskusja dotyczàca zna-
czenia wystaw specjalistycznych i sposobu, w jaki si´ je dzisiaj
przystosowuje. 

Jan Pamu∏a
Akademia Sztuk Pi´knych, Kraków, Polska

referat: „Wp∏yw mi´dzynarodowych 
konkursów graficznych na grafik´ polskà”.

Moja prezentacja dotyczy Êrodowiska graficznego w Krakowie
oraz zwiàzków miedzy nim a Mi´dzynarodowym Biennale Gra-
fiki, powo∏anym do ˝ycia w 1966 roku. Przedstawi´ prace kilku
wybitnych artystów ró˝nych pokoleƒ ze Êrodowiska krakowskie-
go i b´dzie to projekcja z zapisu cyfrowego. B´d´ równie˝ sta-
ra∏ si´ podkreÊliç wp∏yw Mi´dzynarodowego Biennale Grafiki na
aktywnoÊç twórców krakowskich. 

Endi Poskovic
Whittier College, Whittier, Kalifornia, USA

referat: „Poczàtki mi´dzynarodowych konkursów
graficznych: eksperyment w Lublanie [Ljubljana]”

W 1955 roku Galeria Sztuki Wspó∏czesnej w Lublanie, wówczas
w dawnej Jugos∏awii, zainicjowa∏a mi´dzynarodowy konkurs
graficzny, obecnie znany pod nazwà Lublana International Bien-
nial of Graphic Art (Mi´dzynarodowe Biennale Sztuk Graficz-
nych w Lublanie). Regulamin i cele przed∏o˝one na pierwszej
wystawie mia∏y zapewniç, dzi´ki otwartej formule i zaprosze-
niom, nap∏yw najwy˝szej jakoÊci grafiki z limitowanych serii, nie-
zale˝nie od rodzaju u˝ytej techniki graficznej. Te standardy
utrzyma∏y si´ i stanowi∏y priorytet w procesie dokonywania wy-
boru w ca∏ej historii Biennale, a˝ do zmiany formu∏y w 2001 ro-
ku. W przededniu pi´çdziesiàtej rocznicy Biennale w Lublanie
chcia∏bym – poprzez t´ prezentacj´ – zajàç si´ rozwa˝aniem te-
matu przysz∏oÊci tej i podobnych wystaw, dokonujàc wglàdu
w ró˝ne aspekty znakomitej przesz∏oÊci tego wydarzenia.

Biennale w Lublanie, zajmujàc na scenie mi´dzynarodowej wio-
dàce miejsce, odgrywa∏o wa˝nà rol´ w rozwoju grafiki w deka-
dach po II wojnie Êwiatowej. Miejsce to mia∏o szczególne zna-
czenie w okresie zimnej wojny, kiedy wstrzymana zosta∏a niemal
ca∏kowicie komunikacja mi´dzy Wschodem i Zachodem. Wów-
czas Federacyjna Republika S∏owenii w dawnej Jugos∏awii pozo-
stawa∏a neutralna, utrzymujàc jednoczeÊnie strategiczne, cen-
tralne miejsce na arenie politycznej i kulturalnej. W ciàgu trzech
dekad – od poczàtku lat szeÊçdziesiàtych dwudziestego wieku
do okresu przed rozpadem dawnej Jugos∏awii w 1990 roku –
i póêniejszego globalnego oddzia∏ywania na powstanie nowych
miejsc o tym charakterze, organizatorzy Biennale w Lublanie
stworzyli nie majàce sobie równych, mi´dzynarodowe forum
wystaw graficznych. Stopniowo przyciàga∏o ono i jednoczy∏o ar-
tystów nie tylko z przeciwstawnych obozów, ale równie˝ z kra-
jów rozwijajàcych si´. Niezale˝ni wydawcy grafik, m∏odzi artyÊci,
tak˝e nieznani graficy z trzeciego Êwiata znaleêli si´ obok mega-
gwiazd, takich jak Leger, Miro, Picasso, Moore, Hamilton, Johns,
Hockney i inni. Szczególne znaczenie, zwiàzane z poczàtkami
amerykaƒskiego udzia∏u w tym mi´dzynarodowym konkursie
graficznym, mia∏o przyznanie Grand Prix – w 1963 roku –  m∏o-
demu i obiecujàcemu Robertowi Rauschenbergowi za grafik´
„Wypadek”. By∏o to pierwsze mi´dzynarodowe uznanie, które
wraz z innymi wa˝nymi nagrodami (Biennale w Wenecji w 1964
rok), rozpocz´∏o Êwiatowà karier´ Rauschenberga. 

Breda Skrjanec
Mi´dzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych, 
Lublana, [Ljubljana], S∏owenia

referat: „Thrust [natarcie]: 
26-te Biennale Sztuk Graficznych w Lublanie” 
(tytu∏ i streszczenie robocze).

Dyrektorem artystycznym dwudziestego szóstego Biennale
Sztuk Graficznych jest Jure Mikuz, ceniony s∏oweƒski historyk
sztuki. W sposobie podejÊcia do instalacji wystawy koncepcja tej
edycji k∏adzie nacisk na obchody pi´çdziesiàtej rocznicy imprezy,
ró˝norodnoÊç spojrzeƒ na wspó∏czesnà sztuk´ graficznà oraz na
proces twórczy. Jure Mikuz zaprosi∏ osiemnaÊcie presti˝owych
instytucji z ca∏ego Êwiata do prezentacji wystaw, które usi∏owa-
∏yby odpowiedzieç na pytanie: czym jest grafika dzisiaj? 
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Ich odpowiedzi nadajà kszta∏t kryteriom artystycznym odnoszà-
cym si´ do po∏o˝enia kulturalnego i geograficznego, w którym
dzia∏ajà te instytucje. Ma to pomóc w ustanowieniu postkolo-
nialnej perspektywy na sztuk´. PodejÊcie to uwydatni ogromnà
ró˝norodnoÊç sztuki dzisiejszej, istniejàcej w naszym zglobalizo-
wanym Êwiecie.

Tytu∏ tegorocznego Biennale „Natarcie” [Sunek] mówi o sile od-
dzia∏ywania wydarzenia, które przez pi´çdziesiat lat by∏o jednà
z lokomotyw ciàgnàcych zarówno kultur´ s∏oweƒskà, jak i mi´-
dzynarodowe sztuki graficzne. Tytu∏ jest równie˝ aluzjà do po-
t´gi sztuki, mogàcej uruchomiç szeroki wachlarz odpowiedzi,
myÊli i emocji. Jest on tak˝e aluzjà do znaczenia lokalnoÊci jako
opozycji do globalnoÊci. 

Paul Coldwell
University of Arts, Londyn, Wielka Brytania

referat: „Kondycja grafiki”

Wyk∏ad ten opiera si´ na artykule, który ma byç opublikowany
w letniej edycji Printmaking Today. Zajmuj´ si´ w nim szerokim
wachlarzem problemów majàcych, wed∏ug mnie, znaczenie za-
równo dla grafików, jak i dla samej grafiki. PoÊród wa˝kich wy-
darzeƒ, na których artyÊci-graficy mogà prezentowaç swe prace
w mi´dzynarodowym kontekÊcie, poddanym analizie i ocenie
wartoÊci, najbardziej oczywiste sà prezentacje na biennale.

Na poziomie lokalnym i narodowym cz´sto zauwa˝yç mo˝na
niech´ç spo∏ecznoÊci grafików do otwarcia si´ na ocen´ ze-
wn´trznà. Zamiast tego optujà za uprawomocnieniem si´ na
w∏asnym terenie za pomocà wystaw zmierzajàcych bardziej ku
prezentacji ogólnego, szerokiego spektrum dzia∏alnoÊci ni˝ do
zaprezentowania wyraênej postawy. Organizacje poÊwi´cone
grafice dobrze radzà sobie w podnoszeniu ÊwiadomoÊci kunsz-
tu warsztatowego, jak i we wspieraniu grafików, jednak ich de-
mokratyczna cz´sto natura, z uwagà skoncentrowanà bardziej
na technice ni˝ na intencji,  przyczynia si´ czasami do margina-
lizowania tej dziedziny sztuki. Biennale odgrywa ˝ywotnà rol´
w tworzeniu bardziej krytycznych i zró˝nicowanych opinii oraz
dostarcza mi´dzynarodowej perspektywy, w której prace mogà
byç postrzegane. W dodatku mi´dzynarodowe biennale s∏u˝y
jako przypomnienie zró˝nicowanych wartoÊci kulturowych wi-
docznych w grafikach z ca∏ego Êwiata. Pojawia si´ jednak pyta-
nie dotyczàce stopnia, w jakim wydarzenia te faktycznie od-
zwierciedlajà obecnà, zró˝nicowanà praktyk´ sztuk graficznych
lub czy dzi´ki wst´pnym wymaganiom i ograniczeniom mo˝liwe
jest uwiecznienie idei grafiki jako tej, która stanowi ograniczony
nak∏ad pojedynczej kompozycji. 

Christoper Sperandio
Kartoon Kings, Princenton, New Jersey, USA

referat: „ARTSTAR”

Mi´dzynarodowe konkursy graficzne, jak wszystkie wystawy
posiadajàce jury, orzekane sà na podstawie wiary w jakoÊç. Gust
i bieg∏oÊç jurora lub jurorów powoduje, ˝e system ten dzia∏a.
MyÊlàc w ten sposób, có˝ mo˝e byç bardziej odpowiedniego ni˝
telewizyjne reality show, które zaplanowano w Nowym Jorku,
mieÊcie, gdzie artyÊci z aspiracjami walczà o s∏aw´ i uznanie? Na
poczàtku roku, we wspó∏pracy z Galerià HD i Deitch Projects za-

powiedziano „ARTSTAR”: nowy, prze∏omowy dokument tele-
wizyjny. „ARTSTAR” jest pierwszym w historii telewizyjnym se-
rialem bez scenariusza, tworzonym i produkowanym przez arty-
st´. Umiejscowiony jest w nowojorskim Êwiecie sztuki. OÊmiu
artystów wybranych z otwartych zg∏oszeƒ, mia∏o okazj´ uczest-
niczyç w grupowej wystawie Deitch Projects, który daje tak˝e
szans´ zrobienia w∏asnej, indywidualnej wystawy. Zwiastun
„ARTSTAR” dokumentowa∏ wzajemne oddzia∏ywanie na siebie
– w trakcie tworzenia nowych dzie∏ sztuki, b´dàcych cz´Êcià
konkursu – oÊmiu uczestników programu oraz czo∏owych kryty-
ków, kolekcjonerów, kuratorów i artystów w Nowym Jorku.
W mojej prezentacji omówi´ kulisy „ARTSTAR”. By jednak do-
wiedzieç si´ czegoÊ wi´cej o tym projekcie, prosz´ zajrzeç pod
adres: http://www.artstar.tv. 
[Niestety, Christofer Sperandio nie b´dzie móg∏ uczestniczyç
w konferencji ze wzgl´du na trwajàce prace przy filmowaniu
„ARTSTAR”. Tym niemniej fragment filmu pilota˝owego zosta-
nie zaprezentowany jako cz´Êç tej sesji.] 

10.00 – 12.00
Akademia Sztuk Pi´knych, Poznaƒ, ul. Solna, 
sala 12

Sesja panelowa #6 „Kontakt kulturowy 
– lub migrujàce dusze: efekt mi´dzynarodowej 
wymiany artystów.”

Teresa A. Cole (przewodniczàca)
Tulane University, Nowy Orlean, Luizjana, USA

OÂWIADCZENIE SESYJNE: otwarty dost´p do warsztatów gra-
ficznych dostarcza odpowiedniego t∏a dla wymiany kulturalnej.
Czy zatem stworzony zosta∏ „zjednoczony Êwiat grafiki”? Nie-
którzy twierdzà, ˝e z powodu globalizacji utracono indywidual-
nà to˝samoÊç. Ja natomiast chc´ dowieÊç, ˝e indywidualna to˝-
samoÊç zosta∏a w ten sposób umocniona i poszerzona. Sàdz´,
ze wspólny j´zyk grafiki jest tym, co umo˝liwia artystom-grafi-
kom komunikowanie si´ i prezentacj´ w∏asnych, zró˝nicowa-
nych Êwiatów. To w∏aÊnie dzi´ki dzieleniu si´ doÊwiadczeniami
warsztatowymi pojawia si´ bogata wymiana oddzia∏ywujàca za-
równo na goÊcia, jak i na gospodarza. Ta wymiana poszerza
spojrzenie wszystkich uczestników na tworzenie, otwierajàc
mo˝liwoÊç dialogu i ∏amiàc stereotypy.

PODRÓ˚ GDZIEÂ INDZIEJ: a wi´c dlaczego mia∏oby si´ porzucaç
komfort pracowni opartej na ustalonych wzorach dla czegoÊ in-
nego. Przede wszystkim dlatego, ˝e podró˝ jest przeniesieniem
do miejsc nowych i osobliwych. Czego podró˝ dowodzi? We-
d∏ug Lucy Lippard w ksià˝ce On the Beaten Track: Tourism, Art
and Place Travel podró˝ u jednych ...dowodzi solidnoÊci lub za-
let domowej bazy, u innych wywo∏uje t´sknot´ za trawà po dru-
giej stronie p∏otu. Pragnienie artysty-grafika, by znaleêç warsztat
istnieje, poniewa˝ jest czymÊ znanym wewnàtrz nieznanego.
Jest to wiadoma w ramach obcego doÊwiadczenia. Miejsce,
gdzie przyjezdny nie jest ju˝ turystà, gdzie staje si´ pracowni-
kiem, imigrantem i uwiarygadnia jednostk´ jako profesjonalne-
go artyst´.

Dla artystów podró˝ nie jest stwarzaniem pustki ale jej wype∏-
nianiem. Wiedza empiryczna i obserwacja sà decydujàce dla
rozwoju i ekspansji dzie∏ i wyobraêni. Niektórzy podró˝nicy po-
szukujà faktów, inni wra˝eƒ. Czy to pragnienie odkrywania od-
miennego miejsca jest wynikiem instynktu odkrywcy, który si´-
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ga wstecz a˝ do wieku oÊwiecenia, kiedy badacz-podró˝nik  do-
konywa∏ zapisu wizualnego, lub nawet wczeÊniej, kiedy byliÊmy
∏owcami i zbieraczami? Jak stwierdza Lippard ...w wi´kszoÊci
postrzegamy podró˝ jako ucieczk´, wyrwanie si´ gdzieÊ indziej,
gdzie zamieszkujà inni, których odmiennoÊç b´dzie wyolbrzy-
miona i egzotyczna, a podobieƒstwa b´dà odrzucone lub ukry-
te, chocia˝ ich dom znajduje si´ jeszcze gdzie indziej.

MIGRACJA: zatem, czy przejÊcie artysty do innego studia jest
aktem migracji czy jest to instynkt szukania informacji, doÊwiad-
czenia i koncepcji niczym motyl monarcha w´drowny (monarch
butterfly), który przez wiele pokoleƒ migrowa∏ do Meksyku.
W sierpniu 1986 roku wszystko, co by∏o w moim mieszkaniu
w Baltimore umieÊci∏am na strychu u moich rodziców i kupi∏am
bilet w jednà stron´ do Aberdeen w Szkocji. Moja matka odwo-
˝àc mnie na lotnisko powiedzia∏a: „mam nadziej´, ˝e znajdziesz
to, czego szukasz”. W Peacock Printmakers w Aberdeen znala-
z∏am wi´cej ni˝ kiedykolwiek przypuszcza∏am: dyskusj´, dialog,
wsparcie, porady techniczne, przestrzeƒ do pracy oraz innych
grafików. To jedno, dziewi´ciomiesi´czne doÊwiadczenie nie tyl-
ko scementowa∏o mój zwiàzek ze Êwiatem grafiki, ale tak˝e
wprowadzi∏o mnie do grona ludzi z Cape Town, Afryka Po∏u-
dniowa; Towoomba, Queensland, Australia; Lawrence, Kansas,
USA i do wielu szkockich grafików. Z niektórymi straci∏am zupe∏-
nie kontakt, ale te˝ utrzymuj´ kontakt z wieloma, a innych od-
nalaz∏am po latach.

DOST¢P: efekt wspólnej pracy w przestrzeni tworzy wi´zi, które
trwajà. Informacja wizualna jest filtrowana przez soczewki ró˝-
nych kultur, od niuansów ma∏ej grafiki po ca∏kowicie odmienne
sposoby patrzenia. Graficy nie tylko mogà dzieliç si´ doÊwiad-
czeniami i pomys∏ami, ale ze wzgl´du na zwielokrotniony cha-
rakter swych dzie∏ mogà tak˝e dzieliç si´ pracami i wymieniaç je
mi´dzy sobà. Wielu nie ma dost´pu: wyposa˝enie do wykony-
wania grafik nie jest ∏atwe do zdobycia indywidualnie, jednak
poza tym informacje o technikach i technologiach dost´pne sà
w obszarze prac dyplomowych. Wa˝na jest wspó∏praca, która
u˝yênia t´ wymian´.

Omawiane w tym panelu kwestie nie b´dà ogranicza∏y si´ jedy-
nie do problemów globalizacji i indywidualnej to˝samoÊci, kolo-
nizacji i kulturowego imperializmu, do wp∏ywów, jakie warsztat
graficzny mo˝e wywrzeç na decyzje estetyczne, do wagi pracy
i ˝ycia w innych kulturach, tworzonych wi´zi i dialogów czy
trudnych doÊwiadczeƒ i cierpieƒ zwiàzanych z byciem outside-
rem oraz do klarownoÊci sytuacji goÊcia. Celem tego panelu jest
zbadanie – poprzez aktualne przyk∏ady dzie∏ sztuki oraz wyja-
Ênianie wspólnych projektów i abstrakcyjnych koncepcji – jak
ten mikrokosmos przeplatajàcych si´ kultur oddzia∏ywuje na jed-
nostki-przybyszów oraz na lokalnych mieszkaƒców, którzy
z przybyszami si´ stykajà. 

Gesine Janzen
Montana State University, Bozeman, Montana, USA

referat: „Historia, pami´ç i to˝samoÊç: grafika 
artystyczna jako ∏àcznik mi´dzy pokoleniami”.

Poj´cie kulturowej to˝samoÊci stanowi oÊ mojej twórczoÊci gra-
ficznej. Na konferencji Berlin/Poznaƒ zaprezentuj´ przeglàd w∏a-
snych prac, omawiajàc sposób, w jaki zajmujà si´ one historià
mojej rodziny, jej migracjà z Prus i jak wyobraênia ta ucieleÊnia
tradycje niemieckiej historii grafiki oraz mój powrót do Niemiec

i Polski dzisiaj. To˝samoÊç, pami´ç, historia i rodzina to tematy,
którymi zajmuj´ si´ w swej pracy. Niç artystyczna ∏àczy mnie
z poprzednimi pokoleniami. Mój pradziadek, Kurt Kauenhoven
(1888-1975) studiowa∏ histori´ sztuki w Berlinie i Königsbergu
(Kalliningrad) we Wschodnich Prusach. Kolekcjonowa∏ on grafi-
ki, które wisia∏y w jego domu w Getyndze. Oglàdanie jego ko-
lekcji podczas moich wizyt u niego, kiedy by∏am dzieckiem, spo-
wodowa∏o, ˝e zosta∏am grafikiem. Wychowana w Kansas,
w po∏owie Niemka, zawsze musia∏am radziç sobie z podwójnà
to˝samoÊcià. Tyle samo letnich wakacji sp´dza∏am w Kansas na
odgrywaniu Little House on the Prairie, jak i na oglàdaniu sztu-
ki w Niemczech. Zdarza∏o si´ w niektóre wakacje, ˝e po∏àczone
wycieczki by∏y diametralnie sprzeczne jak The Flint Hills Rodeo
w czerwcu w zestawieniu z Documenta w Kassel w lipcu. Obie
strony mojego drzewa genealogicznego si´gajà wstecz do ˚u-
∏aw w Polsce. Moja matka przyjecha∏a do Ameryki w roku 1960,
ale rodzina ze strony mojego ojca wyemigrowa∏a do USA kilka
pokoleƒ wczeÊniej. Uczestniczàc w tej konferencji artystów
z Niemiec i Polski mog∏abym uzupe∏niç kràg znaczeƒ w mojej
pracy.

Na konferencji IMPACT 4 chcia∏abym opowiedzieç mojà histori´
i na nowo po∏àczyç Êwiat kultury moich przodków. B´dzie to
podejÊcie z osobistego punktu widzenia, ale tak˝e z punktu wi-
dzenia artysty znajdujàcego si´ w historycznym szeregu twór-
ców mówiàcych o kwestiach to˝samoÊci w okresie przejÊcio-
wym, o wyra˝ania ruchu i o migracji oraz o tym, gdzie przyna-
le˝ymy: w historii i w teraêniejszoÊci. 

Stephen Lovett
Manukau School of Visual Arts, Auckland, 
Nowa Zelandia

referat: „Bezdomni”

W wyk∏adzie Lokowanie pragnieƒ wyg∏oszonym na Trzeciej
Mi´dzynarodowej Konferencji IMPACT w Cape Town, w Afryce
Po∏udniowej, mówi∏em o tym, ˝e pewna grupa nowozelandz-
kich grafików stworzy∏a coÊ na kszta∏t mapy przedstawiajàcej
miejsca, w których odnaleêli si´ jako mieszkaƒcy: fizycznie, psy-
chicznie, duchowo, emocjonalnie i politycznie. Takie prace usi-
∏ujà powiàzaç osobowoÊç – o g∏´bokiej czasami ambiwalencji –
ze specyficznym, spójnym z nià po∏o˝eniem geograficznym.
Dyskusja ta sugeruje stopieƒ akulturacji, usi∏owania uczynienia
si´ tubylcem, pod wp∏ywem pisarza Pakeha [nie Maorysa –
przyp.t∏.], przez osmotyczny styl, ˝ycie w rodzinnych i spo∏ecz-
nych zwiàzkach z Maorysami, nowozelandzkà/Aotearoa [Nowa
Zelandia w j´zyku maoryskim – przyp. t∏.] tubylczà ludnoÊcià.

Nie wyrzekajàc si´ wczeÊniejszego stanowiska, w tym wyk∏adzie
zamierzam dokonaç przeglàdu sposobów, dzi´ki którym migru-
jàcy graficy, otwierajàcy si´ na obietnice i niebezpieczeƒstwa
nowego po∏o˝enia, uznajà to szczególne miejsce za swoje, tak-
˝e ze wzgl´du na twórczoÊç artystycznà, która czyniàc nas bez-
bronnymi, sprzeciwia si´ jednoczeÊnie nieodwracalnoÊci, za-
mkni´ciu lub uproszczeniu.

Idee te rodzà pytania, na które nie ma ∏atwych odpowiedzi. Nie
dlatego, ˝e wyczucie spójnego miejsca, w którym odpowiedê
sama mog∏aby si´ pojawiç, jest wiecznie poza zasi´giem, ale
bardziej dlatego, ˝e ka˝de miejsce jest ciàgle poddawane roz-
cz∏onkowaniu  przez polityk´, ekonomi´, histori´, socjologi´
i psychologi´ miejsca w trakcie stawania si´. 
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Ponadto ka˝dy podmiot, ka˝dy grafik, który usi∏uje zajàç si´ py-
taniami dotyczàcymi spójnoÊci i miejsca, czyni tak wbrew w∏a-
snemu, osobistemu mitowi zerwania – od samego poczàtku lub
z punktu êród∏owego – z w∏asnà drogà i w∏asnym ostatecznym
przeznaczeniem. Kluczowym tematem tego wyk∏adu jest rezo-
nans w praktyce graficznej, którà ka˝dy artysta tworzy
z uwzgl´dnieniem tego obszaru koncepcji.

Wyk∏ad mój stawia pytania odnoszàce si´ do zwyk∏ych „praktyk
regionu kulturowego” w Nowej Zelandii, gdzie m∏odzi artyÊci
ujawniajà bardzo cz´sto indywidualne, osobiste doÊwiadczenia
podczas realizacji swoich prac. 

Andreas Schönfeldt
Tshwane University of Technology, Pretoria, 
Republika Po∏udniowej Afryki 

referat: „Grafika jako Êrodek kontaktu”

Na stronie siódmej, w ksià˝ce Donalda Saffa i Deli Sacialatto
mo˝na przeczytaç: Niewiele wynalazków w historii cywilizacji
odegra∏o w procesie ewolucji myÊli takà rol´, jak rozwój wy-
obra˝eƒ graficznych. Kulturowe oddzia∏ywanie grafiki nie mia∏o
równego sobie a˝ do naszego wieku, wieku komputerów, foto-
grafii i komunikacji masowej.

Dzisiaj nasze ja funkcjonuje w epoce, w której idea „Kontaktu”
– wspó∏pracy – wychodzenia na zewnàtrz oraz rozwoju przycià-
ga uwag´ w globalnym wymiarze. Wp∏yw grafiki jest tu znaczà-
cy i powinien byç dalej wspierany. Jest ona „duchem czasu” lub
„Zeitgeist”, zawierajàcym odpowiednie cechy naszej epoki, by
wype∏niç swe zadanie. Zatem w referacie tym zapytam si´, co
czyni grafik´ zdolnà do otwarcia przed nami nowego Êwiata?
Czy mo˝e jest to proces technologiczny w grafice, który udo-
st´pnia mo˝liwoÊç nawiàzania ∏àcznoÊci mi´dzy ró˝nymi grupa-
mi?

Ken Tyler pytany przez Stephena Ingga w 1989 roku powie-
dzia∏: „istnieje j´zyk, który ucierpia∏by wielce w Êwiecie sztuki,
je˝eli odebrano by mu wszelkà graficznà ekspresj´”. Podobnie
bez sztuk graficznych utracony by∏by kontakt mi´dzy artystami
ró˝nych kultur.

Mo˝emy zadawaç wi´cej pytaƒ i znajdowaç wi´cej odpowiedzi,
ale czy mo˝emy, jak napisa∏ Thomas Dylan wÊciekaç si´ na ga-
Êni´cie Êwiat∏a. Idàc w Êlad za tymi myÊlami, chcia∏bym zapre-
zentowaç wideo z sesji warsztatowej, by udowodniç odpowied-
nioÊç grafiki dla pracy zbiorowej, do si´gania poza i rozwoju
projektów. 

Timo Lehtonen
University of Brighton, Brighton, Wielka Brytania

referat: „Czy to jest mój w∏asny kraj? 
Spekulacje dotyczàce miejsca kulturowego”

W tej propozycji horyzont wizualny tworzà moje ostatnie, w∏a-
sne wersje dziewi´tnastowiecznych drzeworytów sztorcowych
Gustava Dore do The Rime of the Ancient Mariner. Sk∏adajà si´
na nie akwaforty, techniki wypuk∏e i rysunek i sà one tak samo
zainspirowane enigmatycznà odysejà Samuela Taylora Colerid-
ge’a, kreÊlàc moralne, psychologiczne i morskie wygnanie.

Kompozycje pokazujà odp∏yni´cie statku z rodzinnych wybrze˝y
Europy, jego zanurzenie si´ w rozleg∏ych, lodowych krajobra-
zach Antarktydy, op∏yniecie Przylàdku Horn, wtargni´cie na  nie-
zbadany Pacyfik i przekroczenie równika przed wzruszajàcym
powrotem. Bioràc t´ prac´ za punkt wyjÊcia referat mój rozwa-
˝a∏ b´dzie dwie ni˝ej odnotowane kwestie.

Stopieƒ, w jakim dzie∏o artysty wyra˝a zdeterminowane biogra-
ficznie uwarunkowania – w moim przypadku akomodacj´
mieszkaƒca Afryki równikowej, aspekty fiƒskie i brytyjskie, ni-
czym ˝eglarskie w∏ócz´gostwo, które przekracza nie tylko grani-
ce, ale pó∏kule.

Stopieƒ w jakim intelektualne i twórcze pomosty mi´dzy trady-
cjami kulturowymi stawiajà dialektyczne wyzwania, niosàce
w sobie (dla artystów) niejasne kulturowo po∏o˝enie w walce
o rozwik∏anie twórczych i kulturowych sprzecznoÊci.

W niniejszym referacie b´d´ przekonywa∏, ˝e autentyczne zro-
zumienie tradycji kulturalnej innych musi wystawiç naszà (za-
chodnià) pewnoÊç siebie na ryzyko, przynajmniej gdy te warto-
Êci postrzegane sà politycznie, jako funkcje historii kolonialnej
i post-kolonialnej. Jest to spowodowane tym, ˝e o ile  potomek
kolonializmu, antropologii, mo˝e roÊciç sobie prawo do wyru-
szenia z bezstronnà obiektywnoÊcià, to ˚eglarz, po to, by przy-
wróciç  swój twórczy i pe∏en polotu obraz Êwiata, musi podró-
˝owaç w g∏àb grzechu, winy, alienacji i Êmierci za ˝ycia. 

10.00 – 12.00
Akademia Sztuk Pi´knych, Poznaƒ, budynek A, 
sala 101 (Aula)

Sesja panelowa #7 „Plakaty i grafiki”

John Phillips (przewodniczàcy)
Londonprintstudio, Londyn, Wielka Brytania

referat: „Prostytucja i przyjemnoÊç: publiczna
i prywatna wra˝liwoÊç w sztukach graficznych”

Wyk∏ad ten bada pokrewne problemy dotyczàce tego jak i dla-
czego odró˝niamy „grafiki” (a dok∏adniej grafiki o ograniczo-
nym nak∏adzie) od plakatów. 

Z zewn´trznego punktu widzenia istnieje wyraêna i szybka do
zidentyfikowania ró˝nica mi´dzy tymi dwoma typami produk-
tów. Plakaty sà skierowane do publicznoÊci, rzadko wykorzystu-
jà abstrakcj´, eksploatujà przypadek lub kuszà za pomocà fak-
tury. Grafiki artystyczne cz´sto powstajà pod wp∏ywem innego
nastawienia. Sà one wykonane w ograniczonej iloÊci by (czego
mo˝na dowieÊç) zmaksymalizowaç zysk. Tymczasem plakaty
wykonywane sà w nieograniczonych nak∏adach z tego samego
powodu, co tak˝e mo˝na udowodniç. Bli˝sze przyjrzenie si´
grafikom i plakatom ujawnia dalsze zacieranie si´ granic mi´dzy
nimi.

By zrozumieç ich odmiennoÊci musimy zanurzyç si´ w obszar
ukryty pod warstwà wizualnà i zbadaç ich histori´ i atrybuty.
Technologia zwiàzana z grafikà nie zmieni∏a si´ od koƒca XV do
poczàtków XIX wieku, kiedy uprzemys∏owienie i technika lito-
grafii zainicjowa∏y radykalne zmiany w tej dziedzinie. Jednà
z konsekwencji takiego rozwoju by∏a inwazja plakatów w ˝y-
wych barwach na miejskà przestrzeƒ publicznà. 
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Innà by∏o przemieszczenie przestarza∏ych pras graficznych do
domostw i pojawienie si´ monochromatycznych grafik jako
modnego hobby.
Publiczne i prywatne królestwo oraz skala pozostajà miernikiem
odró˝niajàcym grafik´ artystycznà od plakatu. Sugeruje si´ jed-
nak, ˝e to dedykacja spo∏ecznej i prywatnej wra˝liwoÊci w ra-
mach tych wizualnych tworów, najbardziej je odró˝nia. Je˝eli
chodzi o prostytucj´ i oddawanie si´ przyjemnoÊci, nie wszystko
mo˝na umieÊciç w streszczeniu! 

G. Jula Dech
Hochschule der Kunst, Institut für Kunst im Kontext, 
Berlin, Niemcy

referat: „Niemiecki plakat polityczny w ruchu 
kobiecym: od 1970 do czasów obecnych”

Ta ilustrowana rozmowa b´dzie prezentacjà plakatu polityczne-
go dla ruchu kobiecego w Niemczech od 1970 do dzisiaj. 

Lech Majewski
Akademia Sztuk Pi´knych, Warszawa, Polska

referat: „Trzy dekady plakatu”

Eugeniusz Skorwider
Akademia Sztuk Pi´knych, Poznaƒ, Polska

referat: „Plakat we wspó∏czesnym Êwiecie”

W wyk∏adzie zaprezentuj´ moje w∏asne plakaty, jak i plakaty in-
nych. Przedstawi´ tak˝e swoje sàdy dotyczàce plakatu jako for-
my ekspresji graficznej. 

Barbara Madsen
Rutgers the State University of New Jersey, 
Nowy Brunszwik, New Jersey, USA

referat: „Poetycki terroryzm: billboardy 
przeciw nietolerancji”

Za pomocà moich publicznych billboardów i bannerów poru-
szyç chc´ niektóre kwestie spo∏eczne jak brak zrozumienia i em-
patii dla ludzi odmiennych ras i przekonaƒ, chc´ tak˝e walczyç
z nienawiÊcià i nietolerancjà, której naucza si´ wewnàtrz krajów
i spo∏ecznoÊci. Moje billboardy stawiajà równie˝ pytania doty-
czàce zach∏annoÊci przedsi´biorstw kosztem Êrodowiska natu-
ralnego. W tym wyk∏adzie b´d´ mówi∏a o pi´ciu publicznych
pracach, które wykona∏am od 11 wrzeÊnia 2001 roku, w∏àcza-
jàc w to dzie∏a z Newark „Zemsta nie ma koƒca” z zestawem
sk∏adajàcego si´ domina, miejski bilbord w Jersey „Oko za oko
= Êlepiec” (Eye 4 Eye = Blind), ukazujàcy jedno niebieskie, jedno
bràzowe oko patrzàce w dó∏, poddajàc w wàtpliwoÊç logik´ od-
wetu. Trzy prace wykonane wiosnà 2005 roku w Waszyngtonie
DC to „OH” – obraz przedstawiajàcy mask´ gazowà i twarz
z szerokim uÊmiechem, banner „Strach i paranoja wygrywa”
wykorzystujàcy obraz maski, obiektów latajàcych i tekst oraz
„Kto decyduje o naszej przysz∏oÊci?” – banner przedstawiajàcy
stokrotk´ i instalacje gazowe. B´dà tak˝e zaprezentowane naj-
nowsze projekty billboardów. 

13.30 – 15.30  
Muzeum Narodowe w Poznaniu, sala nr 20 
(Undergroun Hall)

Sesja panelowa #8 „Kontakt mi´dzy studentami:
sesja edukacyjna”

Jo Ganter (przewodniczàca)
Edinburgh College of Art, Edynburg, Szkocja

referat: „Kunszt kontra idee: nauczanie 
wspó∏czesnej grafiki”

Konceptualizm k∏adàcy nacisk na idee – przed formà – mocno
wp∏ynà∏ na nasze nauczanie sztuki ale zbyt cz´sto poddawa∏
w wàtpliwoÊç „robienie” jej w ogóle. Wyk∏ad ten b´dzie dà˝y∏
do przeanalizowania konfliktu mi´dzy kunsztem a konceptem,
konfliktu który dotyka naszego nauczania tradycyjnej grafiki.
B´dzie to rozwa˝anie statusu specjalistycznej grafiki w dobie od-
chodzenia od cech swoistych dla tej dziedziny.
Sztuka konceptualna wzmocni∏a pozycj´ grafiki, poniewa˝ za-
wsze by∏a ona zwiàzana z ideami. Jednak z punktu widzenia
kunsztu (warsztatu) jest to kwestia roszàca wàtpliwoÊci, bo-
wiem w momencie, gdy od grafiki nie oczekuje si´ ju˝ efektu
multiplikacji lub aspektów zwiàzanych z przekazywaniem infor-
macji, idea technicznej wirtuozerii, koniecznej do wykonania
tradycyjnych form graficznych, jest traktowana z podejrzliwo-
Êcià. Twierdzi si´, ˝e studenci w szko∏ach artystycznych nie po-
winni ju˝ postrzegaç siebie poprzez technik´. Zamiast tego tech-
nika powinna byç wybierana tak, by odpowiada∏a ideom stojà-
cym za ka˝dym indywidualnym projektem. Jest to przekonujàcy
argument, ale pozostawia nauczycieli z problemem dotyczàcym
sposobu wprowadzenia studentów w szeroki wachlarz techno-
logii potrzebnych do wykonania takiego dzie∏a w praktyce. Wy-
maga ono znajomoÊci metod, za pomocà których studenci wy-
konajà akwafort´ lub litografi´, je˝eli lub wówczas gdy ich po-
mys∏y b´dà ich potrzebowa∏y, ale bez koniecznoÊci zostawania
specjalistami. Trudnà spraw´ mamy wówczas, gdy techniki te
naprawd´ wymagajà czasu i umiej´tnoÊci. Pojawia si´ ponadto
pytanie: jak studenci majà decydowaç o wyborze w∏aÊciwej
techniki do swych pomys∏ów, je˝eli nie wyposa˝ymy ich w solid-
ne doÊwiadczenia dotyczàce tych technologii? Studenci potrze-
bujà doÊwiadczenia po to, by realizowaç w∏asne pok∏ady eks-
presji, które si´ przed nimi otwierajà.

Uczelnie sà odpowiedzialne za takà edukacj´ studentów, która
przygotowa∏aby ich do sukcesu we wspó∏czesnym, artystycznym
Êwiecie idei i multimediów. Muszà one jednak staç na stra˝y, by
nie uczyç jedynie tego, co jest modne a kontynuowaç nauk´ ˝y-
ciowych umiej´tnoÊci, które umo˝liwià artystom rozwój wykra-
czajàcy poza obecnà sytuacj´. 

Andrew Atkinson
Montclair State University, Montclair, 
New Jersey, USA

referat: „Uzupe∏niajàce si´ j´zyki: 
fotografia i grafika”

Graficy nie sà fotografami i vice versa. Chocia˝ obie dziedziny
majà wspólny obszar, to w ramach struktur edukacyjnych pola
te sà ciàgle oddzielone, bowiem majà one cz´sto odmienne za-
interesowania, postawy, estetyk´, j´zyki i technologie. 
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Komputer osiàgnà∏ to, czego nie mogli dokonaç alchemicy. Jest
kamieniem filozoficznym t∏umaczàcym tematy na swój binarny
j´zyk. Chocia˝ daje to sposobnoÊç  wzajemnego oddzia∏ywania
w obszarach tematycznych, to nie rozwiàzuje on, ani nie oferu-
je rozwiàzaƒ dla bazowych j´zyków u˝ywanych w tych odr´b-
nych dziedzinach.

Wspólny dla fotografii i grafiki j´zyk istnia∏ d∏ugo: graficzna re-
produkcja wizerunku fotograficznego by∏a decydujàca dla roz-
woju i wartoÊci fotografii, poniewa˝ wi´kszoÊç oglàdanych ob-
razów fotograficznych to w rzeczywistoÊci reprodukcje, a liczba
faktycznych fotografii, oglàdanych chocia˝by przez ludzi z tej
dziedziny jest ma∏a w porównaniu do liczby obrazów reprodu-
kowanych. OczywiÊcie ten rodzaj wspólnotowoÊci roÊnie
w ostatnich latach, jako ˝e kamieƒ filozoficzny dwudziestego
pierwszego wieku ∏àczy niektóre praktyki wykonywania i two-
rzenia obrazu z obydwu dziedzin. Taka jest obecna sytuacja wie-
lu studentów, artystów i pedagogów: jest technologia, która
jednoczy nasze dziedziny, cyfrowy zapis, który pozwala nam
przenosiç obrazy z jednego obszaru na drugi i jest tak˝e j´zyk
techniczny, który w specyficzny sposób odtwarza obraz fotogra-
ficzny. Ale j´zyk ten w wi´kszoÊci obejmuje nak∏adanie si´ na
siebie tych dwóch technologii i mówi o mechanizmie jego two-
rzenia. B´dzie zatem udowadniane, ˝e jest to j´zyk u˝yteczny
dla opisu aspektów materialnych, ale ma ograniczenia.

Szerzej zakrojone j´zyki fotografii i grafiki najogólniej ró˝nià si´
na poziomie estetyki i obszaru zainteresowaƒ. Grafik mo˝e ba-
daç spo∏eczne ˝ywio∏y w reprodukcji mechanicznej z dystansu
i poprzez brak „aury” powtarzlnoÊci. Fotografia tymczasem
rzadko traktuje techniki twórcze jako politycznie i spo∏ecznie
znaczàce, a cz´Êciej jest zainteresowana tematem z perspekty-
wy spo∏ecznego i etycznego dziennikarstwa fotograficznego.
Dajàc inny przyk∏ad, na formalnym poziomie dzie∏a graficzne
zajmujà si´ odciskami i cz´sto materialnym efektem, podczas
gdy fotografia zainteresowana jest wysokiej jakoÊci dystrybucjà
tonu. OczywiÊcie grafiki wykonywane w technikach foto-me-
chanicznych majà niektóre z formalnych obszarów zaintereso-
waƒ wspólne z fotografià alternatywnà. Jednak w wi´kszoÊci
tych praktyk paradygmaty sà ca∏kowicie odmienne.

Wyk∏ad ten b´dzie zg∏´bia∏ ów heterogeniczny obszar, szukajàc
j´zyka krytyki oraz wizualizacji, które mog∏yby po∏àczyç aspekty
fotograficznego obrazu z j´zykiem kompozycji graficznej po to,
by je wzmocniç, jak i poddaç w wàtpliwoÊç fundamenty ka˝de-
go z nich i tradycyjnà separacj´ tych obszarów. Technologie bo-
wiem przybli˝ajà je po to, by u∏atwiç komunikacj´ mi´dzy tymi
obszarami. 

Andrew Folan
National College of Art and Design, Dublin, 
Irlandia

referat: „Fetysz czy firmament?”

Wprowadzenie technologii cyfrowej  by∏o prze∏omem w prakty-
ce graficznej. Przynios∏o to zarówno pozytywne, jak i negatyw-
ne skutki. Manipulacja obrazem, na przyk∏ad w programie Pho-
toShop, korzysta z j´zyka wczeÊniej ju˝ znanego grafikom, da-
jàc im przewag´ w tej wiodàcej technologii. Poniewa˝ r´czne
drukowanie jest obecnie wartoÊcià budzàcà wàtpliwoÊci, to czy
trud zaawansowanego procesu ma wk∏ad w estetycznà lub
konceptualnà natur´ dzie∏a sztuki? 

Tak jak fotografia, stajàca kiedyÊ w szranki z malarstwem, tak
obraz cyfrowy wspó∏zawodniczy z racjonalnoÊcià w grafice.
W odpowiedzi na to wielu grafików przewartoÊciowa∏o swe
strategie, kierujàc si´ ku dok∏adnie okreÊlonym sposobom wy-
korzystania procesu twórczego i ku wzmocnieniu rozwiàzaƒ,
które mog∏yby zachowaç ich unikalnà technik´.

Ponowny wzrost zainteresowania litografià w NCAD w Dublinie
zbiega si´ z wprowadzeniem technologii cyfrowej. Studentów
wybierajàcych kamieƒ przyciàga nieskomplikowana technicznie
natura litografii. Ci natomiast, którzy pracujà w technikach cy-
frowych, robià to z zadziwiajàcà ∏atwoÊcià. Odszed∏ ju˝ szum lat
dziewi´çdziesiàtych, gdy komputery umo˝liwia∏y swobod´ syn-
tez, o których wczeÊniej mo˝na by∏o jedynie marzyç i dzisiaj
wi´kszoÊç studentów, wykonujàc swoje prace domowe na
komputerze, nie podziela tego entuzjazmu. Cenià sobie wyrafi-
nowanie technik cyfrowych, ale równoczeÊnie szukajà dotyko-
wego zaanga˝owania si´ w proces twórczy. Tradycyjna grafika
jest preferowana w zadziwiajàco du˝ej liczbie przypadków. Stu-
denci wybierajà techniki, które wydajà si´ byç mistyczne, a na-
wet rytualne, zarówno pod wzgl´dem techniki, jak i efektu.
Techniki cyfrowe sà im bliskie, jednak tradycyjne techniki wzbu-
dzajà fascynacje pokrewne fascynacji alchemià. Dla wielu arty-
stów jakoÊci zmys∏owe i dotykowe tworzenia obrazu sà wype∏-
nieniem g∏´boko zakorzenionych potrzeb. Trzeba odwiedziç ja-
kàkolwiek pracowni´ (studio), by doÊwiadczyç „esencji” two-
rzonego obrazu. WartoÊci dotykowe sà nieod∏àczne w wykony-
waniu odbitki, gdzie pojawia si´ symbiotyczny zwiàzek miedzy
ideà a procesem.

Wyk∏ad ten b´dzie omawia∏ dychotomi´ wynikajàcà z utrzyma-
nia obydwu technologii: tradycyjnej i najnowszej oraz skutków
tego w nauczaniu i w praktyce graficznej. 

Susan Goldman
George Mason University, Fairfax, Wirginia, USA

referat: „Przekszta∏canie wspó∏czesnego, 
akademickiego programu nauczania w oparciu
o program profesjonalnej wizyty artysty”

W wyk∏adzie tym b´dzie mowa o wartoÊci pedagogicznej „pro-
gramu profesjonalnej wizyty artysty”, majàcego na celu wzbo-
gacenie akademickich metod nauczania na uniwersytetach
i w instytucjach artystycznych. Bazujàc na moim doÊwiadczeniu
z tà nowatorskà praktykà, omówi´ wartoÊç obserwacji, wspó∏-
pracy i nawiàzywania kontaktów. Wszystko to daje wyniki, kie-
dy profesjonalni artyÊci wspó∏dzia∏ajà ze studentami, przekszta∏-
cajàc sceneri´ sali lekcyjnej i o˝ywiajàc tradycyjny, akademicki
program nauczania. Wzorowany na doÊwiadczeniach odbywa-
nia sta˝u, tak rozpowszechnionych w innych zawodach, ten
„sta˝ na wspak” przyciàga profesjonalistów do sali lekcyjnej po
to, by wytworzyç dynamik´ w interakcji ze studentami. Zapre-
zentowane b´dà równie˝ nowatorskie projekty wykorzystujàce
techniki mieszane, które si´gajà zarówno po obrazy wykonywa-
ne r´cznie, jak i metodami cyfrowymi. Projekty te s∏u˝à do ze-
tkni´cia wizytujàcych artystów z ró˝nych krajów i artystów
z Waszyngtonu DC ze studentami z instytucji artystycznych,
w∏àczajàc w to Pyramid Atlantic i George Mason University. 
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Rahman Mohamed
Universiti Sains Malaysia, Penang, Malezja

referat: „Grafika na uniwersytetach w Malezji”

Po raz pierwszy grafika artystyczna pojawi∏a si´ na uniwersyte-
tach w Malezji w koƒcu lat czterdziestych na Akademii Sztuki
Nanyang. Poczàtkowo wprowadzono jedynie technik´ drzewo-
rytu. Zainspirowani reprodukcjami ksià˝kowymi przywiezionymi
z Chin, zarówno instruktorzy, jak i studenci zacz´li eksperymen-
towaç w drzeworycie jako formie artystycznej. Odtàd drzeworyt
sta∏ si´ cz´Êcià nauczania akademickiego. W latach szeÊçdziesià-
tych kilku artystów powróci∏o do Malezji po uzyskaniu dyplo-
mów w szko∏ach artystycznych i pracowniach zachodnich, ta-
kich jak Royal College of Art w Londynie i Atelier 17 w Pary˝u,
gdzie mieli mo˝liwoÊç studiowania grafiki artystycznej. Ci artyÊci
wsparli techniczne umiej´tnoÊci, jak i wiedz´ o grafice oraz roz-
powszechnili je wÊród entuzjastów sztuki w Malezji.

W latach szeÊçdziesiàtych dwudziestego wieku Studium Na-
uczycielskie w Cheras, Kuala Lumpur, rozpocz´∏o nauczanie
technik graficznych w ramach programu nauczania sztuki,
wprowadzajàc podr´czne prasy do akwaforty, litografii na me-
talu oraz typografi´. W latach siedemdziesiàtych Instytut Tech-
nologii Mara otworzy∏ warsztat graficzny z pe∏nym wyposa˝e-
niem do wykonywania akwaforty i innych technik wkl´s∏ych. Kil-
ka lat póêniej Universiti Sains Malaysia w Penang uruchomi∏o
w∏asny warsztat graficzny, który sk∏ada si´ z wyposa˝enia s∏u˝à-
cego zarówno do wykonywania technik wkl´s∏ych, jak i do lito-
grafii. Dzisiaj wi´cej uniwersytetów i szkó∏ artystycznych ma
w swych programach nauczanie technik graficznych.

Poza przeÊledzeniem historii i rozwoju grafiki artystycznej na
uniwersytetach malezyjskich, w niniejszym wyk∏adzie zostanie
tak˝e omówiona rola, jakà odgrywa malezyjska Narodowa Ga-
leria Sztuki w promowaniu grafiki. Wk∏ad w to dzie∏o majà rów-
nie˝ ambasady innych krajów. 

Stephen Mumberson
Middlesex University Londyn, Wielka Brytania

referat: „Down Cha Cha Cha Road: 
Then a Morning in a Mud hut in Tengenge
(DoÊwiadczenia warsztatu graficznego British 
Council w Zambii i Zimbabwe w 1992 roku)”

W 1992 roku pojecha∏em do Lusaki i Harare w Afryce by kiero-
waç warsztatami Britisch Council dotyczàcymi technik wypu-
k∏ych. Warsztaty zosta∏y zatytu∏owane „Nie z tego Êwiata” (out
of the world) . By∏ to jednoczeÊnie tytu∏ wystawy objazdowej,
prezentujacej wybór grafik dzi´ki uprzejmoÊci British Council.
Warsztaty wznieca∏y problemy i konflikty, nie tylko z powodu
nauczania drzeworytu sztorcowego w krajach, gdzie wi´kszoÊç
struktur drewnianych jest zjedzona przez insekty w ciàgu zaled-
wie tygodni. W obydwu afrykaƒskich miastach nast´powa∏y
zmiany polityczne, a poziom miejskiego ubóstwa i przest´pczo-
Êci by∏ taki, jakiego nigdy wczeÊniej nie zna∏em. Wi´kszoÊç starç
dotyczy∏a braku Êrodków do ˝ycia. By∏y tak˝e trudne momenty
w telewizyjnych wywiadach oraz z grupami religijnymi. Prosz´
do tego dodaç doÊwiadczenie samej Afryki z dzikimi zwierz´ta-
mi, zapachami, obyczajami i tradycjami, o czym mia∏em zaled-
wie mgliste poj´cie. Z∏o˝onoÊç codziennego ˝ycia czyha∏a u pro-
gu czasowo istniejàcego studia. Niczego nie mo˝na by∏o zak∏a-

daç, trzeba by∏o myÊleç „na w∏asnà r´k´”, by móc rozwiàzywaç
problemy warsztatowe. W niniejszym referacie przedstawi´ – na
podstawie notatek, które poczyni∏em w tamtym czasie – moje
ówczesne doÊwiadczenia. Zawierajà one radzenie sobie z pro-
blemami politycznymi, kulturà, ciàg∏à obecnoÊcià Êmierci, jak
i z oczekiwaniami grupy uczestniczàcej w warsztatach. Skon-
frontowaliÊmy si´ – stojàc twarzà w twarz – z rzeczywistoÊcià
AIDs i jej oddzia∏ywaniem. Mimo to ciàgle byliÊmy w stanie two-
rzyç dzie∏a na obie wystawy, z ka˝dà z grup: w Zambii i w Zim-
babwe. 

13.30 – 15.30, 
Akademia Sztuk Pi´knych, Poznaƒ, ul. Solna, 
sala nr 12

Sesja panelowa #9: 
„Kontakt kulturowy : ‘Wieloraki, nierówny, 
odmienny ...po∏àczony’”

Uwaga: bardzo ˝a∏ujemy, ˝e Alicja Candiani nie mo˝e uczestni-
czyç w konferencji ze wzgl´du na brak sponsora. Sesj´ t´ popro-
wadzi inny uczestnik konferencji. 

Paul Liam Harrison
University of Dundee, Szkocja

referat: „Wymiana kulturalna poprzez 
doÊwiadczenie wspó∏pracy”

W odpowiedzi na temat konferencji w wyk∏adzie tym  zajm´ si´
kwestiami zwiàzanymi z kulturà i wymianà poprzez doÊwiadcze-
nie wspó∏pracy. Omówi´ to jako metod´ pracy w kontekÊcie
zintegrowanych projektów graficznych, które wykraczajà poza
konkretne dyscypliny sztuki i nauki. 

Dzi´ki roli konsultanta naukowego w Centrum Badaƒ Wizual-
nych na Uniwersytecie w Dundee, zaanga˝owany zosta∏em
w zarzàdzanie i tworzenie ró˝nych projektów graficznych,
g∏ównie w technice sitodruku, najcz´Êciej w∏àczajàc w to wspó∏-
prac´ z innymi artystami, projektantami, architektami oraz ba-
daczami z ró˝nych dziedzin. W prezentacji tej skoncentruj´ si´
na kilku ostatnich, wspólnych projektach, w których pracowa-
∏em z badaczami ze Êwiata nauk biomedycznych, w zakresie ge-
netyki i funkcji komórkowych.

Projekty te pociàgn´∏y za sobà wspó∏prac´ z pracownikami Bio-
centrum na Uniwersytecie w Dundee, z Human Genetics Unit,
Medical Research Council (MRC) w Edynburgu, z Cold Spring
Harbor Laboratory (CSHL) w Nowym Jorku oraz z naukowcami
zajmujàcymi si´ kwestiami spo∏ecznymi w ESRC Centre for Eco-
nomic and Social Aspects of Genomics CESA Gen na Uniwersy-
tecie w Cardiff. Rezultaty w formie dzie∏ graficznych zosta∏y za-
prezentowane w galeriach i na konferencjach i zamieszczone
w magazynach naukowych, takich jak Nature Reviews Genetics.
Ostatnio zaproszono mnie do pokazania ich na dorocznej kon-
ferencji Organizacji Ludzkiego Genomu (HUGO) w Kyoto, do-
rocznej konferencji CESAGen w Royal Society w Londynie oraz
na konferencji Dynamic Organisation of Nuclear Function
w CSHL w Nowym Jorku. 
Projekty te tworzà najwa˝niejszà cz´Êç mojej praktyki, ale te˝ sà
integralnie zwiàzanymi studiami przypadku w badaniach, które
prowadz´ dla celów dysertacji. 
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Istotà tych studiów jest przeÊledzenie praktyki graficznej jako
metody przenoszenia surowych danych w sfer´ publicznà. Ma
to na celu zbadanie metod i procesów zaanga˝owanych w wi-
zualizacj´ tworzenia wiedzy dzi´ki doÊwiadczeniu wspólnego
wykonywania obrazu.

Sitodruk jako technika, która mo˝e funkcjonowaç w tradycyjny
sposób, b´dàc jednoczeÊnie partnerem dla nowych technologii,
mo˝e byç postrzegany jako wyjàtkowo wszechstronny i przydat-
ny w tych zintegrowanych, wspólnych projektach. Podniesione
w tym wyk∏adzie kwestie dotyczà pytaƒ zwiàzanych z przysz∏à
rolà artystów funkcjonujàcych w takim procesie w czasach, gdy
informacja i technologia stajà si´ coraz bardziej z∏o˝one. Pytania
dotyczà tak˝e roli naukowca w czasach, gdy ˝àdanie transpa-
rentnoÊci zwi´ksza ich odpowiedzialnoÊç dotyczàcà ∏atwiejsze-
go dost´pu do badaƒ wÊród szerokiej publicznoÊci. 

Neil Morris
Liverpool John Moores University, Liverpool, 
Wielka Brytania

Peter Clarke
University of Central Lancashire, Preston, 
Wielka Brytania

referat: „Osiem dni w tygodniu: wymiana 
kulturalna Liverpool – Kolonia”

Wyk∏ad ten b´dzie wyg∏oszony w kontekÊcie wielorakiego wy-
boru prac powsta∏ych w ciàgu ostatnich siedmiu lat jako cz´Êç
mi´dzynarodowego festiwalu „Osiem dni w tygodniu: wymiana
kulturalna Liverpool – Kolonia”. Akcent po∏o˝ony b´dzie na
charakter wspó∏pracy w tych projektach i na unikalne relacje
ustanowione mi´dzy Liverpool School of Art, Printmaking Area
i Kölner Graphikwerkstatt. „Osiem dni w tygodniu” dà˝y do
rozwoju twórczego dialogu mi´dzy Liverpoolem a Kolonià dzi´-
ki programowi wymiany kulturalnej, który poszerza ÊwiadomoÊç
i rozumienie siebie nawzajem. Jàdrem wspó∏pracy jest dostar-
czenie – artystom i innym indywidualnoÊciom – mo˝liwoÊci spo-
tkaƒ i organizowania si´ w obydwu uczestniczàcych w progra-
mie miastach. Koncentruje si´ ona na sztuce wspó∏czesnej i na
rozwijaniu kontaktu z nimi, mi´dzy innymi dzi´ki partnerstwu
edukacyjnemu.

Projekt „Osiem dni w tygodniu” daje artystom z Liverpoolu i Ko-
lonii mo˝liwoÊç uczestnictwa w unikalnej wymianie kulturalnej
dzi´ki programowi wystaw, sta˝ów, filmów, spektakli, debat
i publikacji. To, co wyró˝nia „Osiem dni w tygodniu” to nasza
zdolnoÊç do utrzymywania wyjàtkowo interesujàcej i ekscytujà-
cej serii kulturalnych wydarzeƒ od poczàtku 1998 roku. Jest to
projekt wszechstronnie wyposa˝ony, o scementowanych na
wiele sposobów relacjach i twórczym partnerstwie mi´dzy ró˝-
niàcymi si´ kulturowo i edukacyjnie organizacjami w obydwu
miastach. Tworzymy te˝ okazje do zyskania szerszej mi´dzyna-
rodowej perspektywy, zarówno dla indywidualnych osób, jak
i dla miasta. Od 1998 roku odby∏o si´ ponad dziewi´çdziesiàt
wydarzeƒ dajàcych m∏odym, jak i uznanym artystom, szanse by-
cia po raz pierwszy zauwa˝onymi i zaprezentowanymi w oby-
dwu miastach: Liverpoolu i Kolonii. 

Carinna Parraman
Centre for Fine Print Research, University of West 
of England, Bristol, Wielka Brytania

referat: „Grafika opierajàca si´ na wspó∏pracy 
jako debata wizualna” 

Wymiana grafik oraz teki graficzne by∏y i sà znanà metodà u∏a-
twiania dialogu wizualnego mi´dzy krajami, akademikami i spo-
∏ecznoÊciami artystów. Dzieje si´ to przez powzi´cie prostego
pomys∏u stworzenia nak∏adu dzie∏a opartego na temacie, wy-
miarze i warsztacie; w ten sposób umo˝liwia si´ wymian´ mi´-
dzy uczestniczàcymi artystami i u∏atwia tworzenie nowych
zwiàzków i idei.

Dla artysty-grafika, metodycznie przyzwyczajonego do tworze-
nia sztuki opierajàcej si´ na powtarzalnoÊci, teka jest u˝ytecz-
nym Êrodkiem rozwoju i prezentowania idei. Wspólna teka jest
pozbawiona hierarchii: dzie∏o studenta mo˝e byç oglàdane
obok dzie∏a d∏ugo praktykujàcego artysty, co zach´ca studen-
tów do patrzenia, badania i rozwijania swych prac w otoczeniu
utytu∏owanych mistrzów i wspó∏czesnych. Poniewa˝ jest prze-
noÊna – ca∏a wystawa mo˝e byç umieszczona w jednym pudle
– nadajàcy si´ do transportu charakter teki mo˝e pod wzgl´dem
wizualnym daç szans´ i u∏atwiaç debat´. Ponadto tradycyjna
wymiana umo˝liwia artystom z ró˝nych krajów „dotkni´cie
podstaw”, by utrzymaç kontakt w globalnej sieci wspó∏cze-
snych.

Jednak˝e wspólna teka ogranicza artyst´ do jednego tematu.
Dlatego koncepcja ta ma swoje plusy, ale i minusy, takie jak
ograniczenie przez wymiar lub temat, co nie jest byç mo˝e cz´-
Êcià profesjonalnej praktyki artystycznej i z tego powodu jest po-
za zainteresowaniem artysty. Praca znajduje si´ poza kontek-
stem, co z kolei nie rodzi nast´pstw dla artysty, a przez to kom-
pozycja oraz jakoÊç grafik jawià si´ jako mierne i zanikajàce. Te-
ka mo˝e byç traktowana równie˝ jako „pude∏ko z mieszankà”
lub „dzia∏ z towarami przecenionymi”, w którym wszystkie dzie-
∏a sà sprowadzone do jednego poziomu, bez jakiejkolwiek tro-
ski o cokolwiek innego poza jej homogenicznym charakterem
masy artystycznej.

Prezentacja ta dostarczy kontekstu historycznego zaczerpni´te-
go z tek graficznych i ze wspólnych projektów graficznych, któ-
re znajdujà si´ w archiwach Tate w Wielkiej Brytanii. Jak kszta∏-
towa∏y one metody twórczoÊci artystycznej poka˝´ na przyk∏a-
dzie grafik (Schools Prints), które prezentowane by∏y szko∏om
i wytwórniom jako Êrodek edukacji powojennych mas, czy bar-
dziej europocentryczne „Eurominiprotopack” (1969) i „London
Portfolio” (1992), przenoÊna wystawa grupowa zawierajàca
prace artystów „Brit Pack”. Zajrzymy równie˝ do tek, które ma-
jà kulturalne, spo∏eczne lub polityczne implikacje, jak teka „Hu-
man Rights Portfolio”, która jest odpowiedzià na po∏udniowo-
afrykaƒski projekt ustawy dotyczàcej praw cz∏owieka z 1996 ro-
ku. ArtyÊci zostali zaproszeni do wykonania czarno-bia∏ych gra-
fik do ka˝dej z dwudziestu siedmiu klauzul tego projektu.

Centrum do badaƒ nad grafikà artystycznà (Centre for Fine Print
Research) utrzymuje corocznà wymian´ grafik i b´dzie Êwi´to-
wa∏o w tym roku dwudziestà wymian´ tek z miniaturowymi
grafikami. Idàc tym tropem, u˝y∏am tematu tego do stworzenia
International Mini Print Portfolio (2000) i we wspó∏pracy z HP
Art and Science wykorzysta∏am te˝ nowatorski sposób podejÊcia
do przedsi´wzi´cia, jakim jest teka, w∏àczajàc zaproszonych ar-
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tystów, studentów i dzieci szkolne do uczestnictwa w ró˝norod-
noÊci nowych tematów. 
Najnowszym przedsi´wzi´ciem jest @rt Exchange, które ∏àczy
szkolne spo∏ecznoÊci w Europie, by wymieniaç si´ sztukà i ide-
ami poprzez proste opracowania, które sà prezentowane
w ogólnoÊwiatowej sieci.

Prezentacja ta b´dzie równie˝ kontekstem propozycji wysta-
wienniczej na t´ konferencj´. Ostatni z nich jest zatytu∏owany
„Boxing Clever”, artyÊci i studenci zostali zaproszeni do badania
tego samego tematu: relacji mi´dzy in˝ynierià papieru a grafikà.
Wyniki pokazane zostanà na wystawie. 

Vicki Reynolds
niezale˝na artystka, Willunga, Australia Po∏udniowa

referat: „Woda: doÊwiadczenie australijskie”.

Dost´pnoÊç wody do picia jest dzisiaj problemem wielu krajów.
W Australii jest to kwestia znana od dawna i powa˝na. Prelek-
cja ta b´dzie omówieniem historii i oddzia∏ywania osadników
anglo-europejskich, którzy skolonizowali Australi´, gdzie rdzen-
na ludnoÊç, jej kultura i sposób ˝ycia zosta∏y w zasadzie zigno-
rowane. Kontynent australijski opisany zosta∏ jako ziemia niczy-
ja (terra nullius), co poddane b´dzie weryfikacji z punktu widze-
nia grafiki wykonanej najpierw w Anglii, a potem w Australii.

Konsekwencjà wyobra˝eƒ na temat terra nullius, po∏àczonych
z wprowadzeniem anglo-europejskich technik rolniczych
w przyrod´ o ca∏kowicie odmiennej geologii i klimacie, by∏ po-
czàtek spo∏eczeƒstwa, którego problemy Êrodowiskowe stajà
si´ wyraêne i wymagajà radykalnych rozwiàzaƒ.
W swym wyk∏adzie uwag´ skupiam na wykorzystaniu wody
w Australii, najbardziej suchym, zamieszkanym kontynencie na
Êwiecie. G∏ówne punkty obejmujà: Australi´ i efekt „Terra Nul-
lius”, przeniesienie kulturowe – z Wielkiej Brytanii do Australii,
Australia w kontekÊcie globalnej sytuacji z wodà oraz graficy au-
stralijscy pracujàcy w obr´bie tematów zwiàzanych ze Êrodowi-
skiem, w∏àczajac w to projekt „Gigalitre”. To Mark Twain po-
wiedzia∏: Whisky jest do picia, woda jest do walki o nià.

„Gigalitre” jest wystawà b´dàcà uwieƒczeniem dwunastomie-
si´cznego dialogu prowadzonego przez trzech australijskich ar-
tystów z trzech stanów i miejsc znajdujàcych si´ bezpoÊrednio
w dorzeczu Murray Darling, najwi´kszym na kontynecie austra-
lijskim systemie rzecznym. 40% produkcji rolnej Australii ma
miejsce w Murray Darling, a˝ do 90% (zale˝nie od rocznych
opadów) w dorzeczu Murray Darling. Ogromny procent paƒ-
stwowego dochodu z przemys∏u (trójkàt ˝elaza) jest uzale˝nio-
ny od wody w rzece Murray River. Wszyscy trzej artyÊci podzie-
lajà obaw´, ˝e o ile wkrótce nie zostanà przedsi´wzi´te jakieÊ
akcje, spadek poziomu wody w systemach rzecznych w Austra-
lii, szczególnie w Murray Darling, b´dzie mia∏ ekstremalne od-
dzia∏ywanie na ca∏à Australi´. 

Kristina A. Zalite
niezale˝na artystka, Barlorne, Kolumbia Brytyjska
Kanada

referat: „Lokalna mitologia wojny globalnej: 
druk wypuk∏y w Arktyce kanadyjskiej 
i na Alasce”.

Wyk∏ad ten jest wizulanà eksploracjà grafiki artystycznej w Ark-
tyce pó∏nocnoamerykaƒskiej. Prezentacja ods∏ania kulturalne
i geograficzne pejza˝e, w których rozpocz´∏a si´ grafika na tere-
nie Arktyki kanadyjskiej i alaskiej. Mówi ona te˝ o samych spo-
∏ecznoÊciach, które tworzà grafiki. Techniki i tradycje sà rozpa-
trywane po to, by wyjaÊniç historyczny, jak i obecny rozwój sty-
lu graficznego.

Patrzàc na map´ globu, wspólna dla pó∏nocnych regionów
Ameryki Pó∏nocnej jest historia kolonializmu, w∏àczajàc w to
przesiedlenie tubylczej ludnoÊci do strategicznych obszarów
obrony przed globalnà wojnà. W po∏owie lat dziewi´çdziesià-
tych sztuka na papierze zosta∏a wprowadzona do Kanady i na
Alask´ jako strategia s∏u˝àca ekonomicznemu przetrwaniu na
rynku Êwiatowym. Krajobraz kulturowy pó∏kuli pó∏nocnej
w Ameryce doprowadzi∏ do eksperymentów z farbami drukar-
skimi, blokami kamiennymi i klockami drzeworytowymi w spo-
∏ecznoÊciach Nome, Holman, Baker Lake i Cape Dorset.

Bli˝sze przyjrzenie si´ poszczególnym spo∏ecznoÊciom w Arkty-
ce Ameryki Pó∏nocnej pozwala na dostrze˝enie unikalnych przy-
k∏adów globalnej wymiany idei dotyczàcych grafiki. W Cape
Dorset, grafika artystyczna zacz´∏a si´ od momentu, gdy wyso-
ki urz´dnik do spraw rozwoju podjà∏ studia w Japonii w wyraê-
nym celu za∏o˝enia pó∏nocnego centrum grafiki. Z drugiej stro-
ny, w krajobrazie tundry w Nome (Alaska), artyÊci szkoleni w po-
∏udniowych stanach Ameryki uczyli grafiki wielu uzdolnionych
rysowników i snycerzy w koÊci s∏oniowej. Niektórzy z tych ostat-
nich uczyli si´ wczeÊniej swego rzemios∏a od syberyjskich paste-
rzy reniferów.

Wyobraênia graficzna Inuitów i Eskimosów cz´sto opiera si´ na
mitologii, krajobrazie i kulturze Inuitów. Przyk∏ady ich grafik do-
starczajà dostatecznà iloÊç dowodów sztuki, która stara si´
utrwaliç lokalne, pó∏nocne Êrodowisko naturalne, podczas gdy
techniczne podejÊcie do grafiki u Inuitów i Eskimosów jest bar-
dzo mi´dzynarodowe. Wpatrujàc si´ w aktualnà map´ globu,
w naszej epoce mi´dzynarodowej hiper-komunikacji, hybrydal-
ny, lokalno-globalny styl mo˝na dostrzec w grafikach i techni-
kach graficznych od Nunavut do Alaski. 

13.30 – 15.30
Akademia Sztuk Pi´knych, Poznaƒ, budynek A, 
sala 101 (Aula)

Sesja panelowa #10: „Przesz∏oÊç i teraêniejszoÊç
grafiki polskiej”

Gra˝yna Ha∏asa (przewodniczàca)
Muzeum Narodowe w Poznaniu,

Poznaƒskie Zrzeszenie Artystów Bunt
oraz dwutygodnik „Zdrój” w orbicie 
ekspresjonizmu niemieckiego.

Chcia∏abym przedstawiç interesujàce aspekty nieznanego,
szczególnie za granicà, polskiego zjawiska na gruncie ekspresjo-
nizmu niemieckiego. Jest nim krótkotrwa∏e ugrupowanie Bunt,
dzia∏ajàce w 1918 i 1919 roku w Poznaniu oraz wydawane tu
pismo „Zdrój” (1917-1922). To ostatnie, jako jedyny, rzeczywi-
sty organ ekspresjonizmu na ziemiach polskich, by∏o te˝ wyrazi-
cielem teorii oraz sztuki Buntu. Obydwa zjawiska razem tworzà
znaczàcy i istotny okres nie tylko w historii Poznania, ale mogà
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byç intrygujàce równie˝ z punktu widzenia ekspresjonizmu nie-
mieckiego. Wynika to z krótkiej, ale intensywnej wspó∏pracy
Buntu i „Zdroju” z jednym z najwa˝niejszych, niemieckich perio-
dyków ekspresjonistycznych, berliƒskim „Die Aktion”.

W polsko-niemiecki klimat wprowadza tak˝e sama nazwa Bunt.
Z za∏o˝enia jest to bowiem termin (podobnie jak s∏owo KON-
TAKT) funkcjonujàcy w obydwu j´zykach i implikujàcy cechy
charakterystyczne dla ekspresjonizmu: na gruncie polskim – pro-
test, rewolta, na gruncie niemieckim odnosi si´ on do ekspresjo-
nistycznych ostrych i krzykliwych kontrastów barw. 

Zatem temat Buntu i „Zdroju” wydaje si´ byç bardzo aktualny
w obecnym czasie, szczególnie w kontekÊcie Mi´dzynarodowej
Konferencji Graficznej IMPACT KONTAKT Poznaƒ – Berlin 2005.

Na potrzeby konferencji aspektem, który zostanie omówiony
jest dorobek graficzny grupy, jednoczeÊnie najwa˝niejsza dzie-
dzina ich twórczoÊci. Chocia˝ jest to niezbyt obszerne oeuvre,
o prowincjonalnym raczej charakterze, analiza formy i treÊci tych
prac mo˝e si´ okazaç niezwykle inspirujàca, dajàc okazj´ do po-
szerzenia wiedzy o ekspresjonizmie poprzez mo˝liwoÊç zrozu-
mienia tego, co dzia∏o si´ na jego pograniczu. 

Poznaƒ jako jedno z najwa˝niejszych polskich miast, znajdowa∏
si´ wówczas w granicach cesarstwa niemieckiego, co znaczàco
wp∏yn´∏o na jego charakter: prowincjonalnego, silnie skonflikto-
wanego polsko-niemieckiego oÊrodka. Bunt i „Zdrój” podjà∏ si´
zadania przekraczania granic i burzenia zastanego porzàdku.
Sposób w jaki to czyni∏ i jak to si´ przejawia∏o w jego twórczo-
Êci, g∏ównie graficznej, jest jednym z tematów referatu.

Jednak najwa˝niejszym zadaniem b´dzie próba znalezienia –
poprzez twórczoÊç graficznà – klucza do zdefiniowania zjawiska
Buntu. W tym celu konieczna b´dzie odpowiedê na pytania do-
tyczàce nie tylko sposobu przyj´cia formy, ale tak˝e prze˝ywa-
nia oraz interpretacji najistotniejszych problemów, którymi zaj-
mowa∏ si´ niemiecki ekspresjonizm, jak stosunek do cz∏owieka,
jego seksualnoÊci czy postawa wobec wojny, religii i problemów
spo∏ecznych. Pomocna w tym b´dzie metoda ikonograficzna
wzbogacona analizà formalno-treÊciowà wybranych prac lub
grup prac i odniesieniem ich do kontekstu historyczno-artystycz-
nego. 

Pawe∏ Ignaczak
Muzeum Narodowe w Poznaniu

referat: „Dzie∏o graficzne Jean-Pierre’a
Norblina de la Gourdaine”

Wyk∏ad koncentruje si´ na graficznym oeuvre Jean-Pierre’a Nor-
blina de la Gourdaine. Urodzony we Francji w 1745 roku, po
studiach w Pary˝u i Dreênie, wi´kszoÊç swego ˝ycia sp´dzi∏
w Polsce, gdzie przyby∏ w 1774 roku. Tutaj, przez trzydzieÊci lat
by∏ nadwornym malarzem, rysownikiem i grafikiem.

Niemal wszystkie z jego ponad stu akwafort powsta∏y w Polsce.
W swym stylu graficznym Norblin ∏àczy∏ tradycje kilku kultur. Ja-
ko artysta wykszta∏cony w Pary˝u, na poczàtku swej kariery po-
szed∏ Êladem francuskich graveurs. Dosyç wczeÊnie odkry∏ Êwiat
i sztuk´ Rembrandta. Po zetkni´ciu si´ z niemieckimi, osiemna-
stowiecznymi naÊladowcami mistrza, Norblin zmieni∏ ca∏kowicie
swà manier´ graficznà. 

Jednak˝e talent jego nie rozkwit∏ do czasu jego przyjazdu do
Polski. Zajmowa∏ si´ specyficznymi, polskimi tematami, takimi
jak szlachta, ˝ebracy czy ˝ydzi. Jego sztuka, zanurzona w sztuce
Europy Zachodniej, rozpocz´∏a polskà ikonografi´ historycznà
oraz polskà szko∏´ graficznà. Kompozycje jego przedstawiajà
sceny z polskiej i czeskiej historii, a jego uczniowie, jak Micha∏
P∏oƒski i Aleksander Or∏owski (póêniej jednen z najwa˝niejszych
peintres-graveurs w Rosji), przyczynili si´ do rozwoju polskiej
sztuki narodowej. 

Jan Pamu∏a
Akademia Sztuk Pi´knych, Kraków, Polska

referat: „Grafika krakowska”

Wyk∏ad ten prezentuje rozwój grafiki w Krakowie w drugiej po-
∏owie dwudziestego wieku. Historyczny i mi´dzynarodowy kon-
tekst b´dzie towarzyszy∏ prezentacjom dzie∏ kilku wybitnych
grafików z Krakowa, którzy dzia∏ali w tym okresie. 

Miros∏aw Paw∏owski
Akademia Sztuk Pi´knych, Poznaƒ, Polska

referat: „M∏oda grafika polska”

Prezentacja ta b´dzie przeglàdem nowych prac m∏odych pol-
skich grafików. Grafika w Polsce obejmuje szeroki zakres tech-
nik i odzwierciedla energi´ m∏odych artystów, jak i ró˝norod-
noÊç wyÊmienitych akademii artystycznych w ca∏ym kraju.
W czwartek wieczorem, 8 wrzeÊnia (Stary Browar), w trakcie
trwania konferencji, b´dzie mia∏a miejsce obszerna wystawa
prac polskich studentów (Biennale Grafiki Studenckiej). 
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9.00 – 9.45
Muzeum Narodowe w Poznaniu, sala nr 20 
(Underground Hall)

W y k ∏ a d  p r o g r a m o w y  # 4

Richard Noyce
niezale˝ny badacz, Powy, Walia, 
Wielka Brytania

referat: „Poza procesem tworzenia: 
grafika od zewnàtrz”

Nie okreÊlam si´ jako grafik, ani te˝ nie chc´ nazywaç siebie kry-
tykiem sztuki, poniewa˝ nie jestem pewien czy ufam Krytyce Ar-
tystycznej poza jej ograniczonymi akademickimi wartoÊciami.
PoÊród wielu innych zaj´ç w aktywnym i ró˝norodnym ̋ yciu, tak
d∏ugo jak pami´tam pisz´ poezje i proz´, a przez minione dwa-
dzieÊcia lat pisz´ tak˝e o sztuce. Do tego dziwnego interesu do-
sta∏em si´ niemal przez przypadek, poniewa˝ pewien wydawca
magazynu sztuki próbowa∏ sprzedaç mi reklam´ wystawy, któ-
rej by∏em kuratorem. Zamiast tego ja sprzeda∏em jemu pomys∏
zaanga˝owania mnie do pisania o wystawach, co wówczas wy-
dawa∏o si´ byç niczym ma∏e zwyci´stwo. Odtàd pisz´ o tych
aspektach sztuki, którymi si´ interesuj´, bàdê które przyciàgn´-
∏y mnie z powodu ich obcoÊci, ich unikalnej natury i przede
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wszystkim z powodu swej pasji. Usi∏owa∏em, i mam nadziej´, ˝e
uda∏o mi si´ to, pisaç w taki sposób, ˝e ka˝dy zainteresowany
mo˝liwoÊciami w sztuce by∏ w stanie podzielaç mój entuzjazm
i moje reakcje. Mam nadziej´, ˝e nie pisz´ w taki sposób, by
ograniczyç rozumienie tego, co notowa∏em na papierze, jedynie
do jakoÊci literatury pi´knej lub do czytelnika akademickiego. J´-
zyk s∏u˝y komunikacji i ju˝ u˝ycie jednego z nich (werbalnego)
do przekazania innego (wizualnego) jest wystarczajàco trudne,
bez dodatkowego zam´tu z∏o˝onego j´zyka akademickiego.

Wierz´, ˝e grafika jest najbardziej demokratyczna w sztukach
wizualnych i ma unikalnà zdolnoÊç bycia istotniejszà w ˝yciu
wielu ludzi ni˝ wspó∏czesne malarstwo, rzeêba i sztuka bazujà-
ca na czasie. W spo∏eczeƒstwie globalnym coraz bardziej prze-
Êladowanym przez masmedia, dost´pnoÊç technik graficznych
stanowi ogromny potencja∏, tak dla twórców, jak i konsumen-
tów wspó∏czesnych sztuk wizualnych. RównoczeÊnie skala pro-
dukcji grafiki artystycznej mo˝e byç postrzegana jako problem
w wyselekcjonowaniu tego, co jest istotne, a co nie. Kilka lat te-
mu pewien przyjaciel-artysta powiedzia∏ mi, ˝e zastanawia∏ si´
nad z∏o˝eniem wniosku o grant do Arts Council w zamian za co
mia∏by zagwarantowaç nie wykonanie ˝adnej pracy w ciàgu ro-
ku. Mia∏ s∏usznoÊç, Êwiat, mo˝na powiedzieç, tonie w sztuce!

Doprowadzi∏o mnie to do punktu streszczonego w tytule tej
prezentacji: b´d´ usi∏owa∏ nakreÊliç niektóre aspekty grafiki, te-
go, jak jest postrzegana z zewnàtrz, nie przez eksperta ponie-
wa˝ nie zgadzam si´ na takie okreÊlenie tego, co robi´, ale przez
kogoÊ, kto ceni coraz bardziej osiàgni´cia artystów-grafików.
NakreÊlajàc to terytorium b´d´ si´ stara∏ zaprezentowaç niektó-
re wra˝enia z tego co dzieje si´ w Êwiecie grafiki i niektóre prze-
myÊlenia dotyczàce tego, co mo˝na tu osiàgnàç. Intencjà jest za-
oferowanie takich mo˝liwoÊci, by w Êwiecie zagro˝onym pot´˝-
nymi si∏ami – zarówno naturalnymi, jak i stworzonymi przez
cz∏owieka – sztuki graficzne mog∏y pomóc w budowaniu wi´zi
spo∏ecznych mi´dzy ludêmi na ca∏ej planecie. 

10.00 – 12.00
Muzeum Narodowe w Poznaniu, sala nr 20 
(Underground Hall)

Sesja panelowa #11 „Body Kontakt”

Kathryn J. Reeves (przewodniczàca)
Prude University, West Lafayette, Indiana, USA

referat: „Kontakt cielesny: seks, reprodukcja
i grafika”

Reprodukcja to konceptualny punkt kontaktu mi´dzy seksual-
nym cia∏em a grafikà. Wszelkiego rodzaju aktywnoÊç kulturowa
i reprodukcyjna (prokreacyjna) obraca si´ wokó∏ tego decydujà-
cego tropu. Szczególnie w j´zyku graficznym obecny jest gàszcz
podtekstów dotyczàcych prokreacji i zakodowanych znaczeƒ
odnoszàcych si´ do p∏ci i seksualnoÊci. Symboliczny zwiàzek
mi´dzy grafikà a cia∏em (grafika-reprodukcja-seksualnoÊç) b´-
dzie rozpatrywany nie tylko jako hybryda konceptualna, ale te˝
jako zestaw idei aktualnie stosowanych w spo∏ecznym i kultural-
nym ˝yciu Êwiata zachodniego. W skali globalnej zmiana poglà-
dów i praktyk zwiàzanych z reprodukcjà, ograniczonà prokre-
acjà, naukà, genetykà, wzrostem populacji i kontrolà narodzin
jest bezustannym odbiciem siebie nawzajem. Dzie∏o zajmujàce
si´ rozrodczoÊcià b´dzie rozwa˝ane w perspektywie tak zró˝ni-

cowanych êróde∏ i dyscyplin naukowych jak esej T. Roberta Mal-
thusa o przeludnieniu (oko∏o 1800), encykliki papieskie, ograni-
czone nak∏ady grafik Jamesa Whistlera, monstrum Frankenste-
ina, A.R.T. (medyczny akronim technologii wspomagajàcej pro-
kreacj´) i wspó∏czesna praktyka graficzna. Wykorzystujàc na sa-
mym poczàtku, w zaskakujàcy sposób, sylwetki Godzilli i Francis
Seymour Hadena z Royal Society of Painter-Printmakers, po
czym zajmujàc si´ poglàdami seksualnymi zaszyfrowanymi
w matrycach, ograniczonymi nak∏adami i mediami cyfrowymi,
wyk∏ad ten zajmie si´ miejscami stycznoÊci twórczej i prokreacyj-
nej aktywnoÊci cz∏owieka w poszerzajàcym si´ polu praktyki
i teorii. Liczne punkty kontaktu w równoleg∏ych historiach: sztu-
ki reprodukcyjnej (powielanej) i zdolnego do prokreacji (repro-
dukcji) cia∏a cz∏owieka, pokazujà zwiàzek mi´dzy praktykà spo-
∏ecznà i artystycznà, opowiadajàc przekonywujàcà histori´
o wa˝nej, metaforycznej roli, jakà odgrywa grafika. Zwiàzek
mi´dzy reprodukcjà, ∏onem, sztukà, technologià i cia∏em istnie-
je nie tylko jako artefakt, ale tak˝e jako pot´˝ny paradygmat na-
szych czasów. 

April Katz
Iowa State University, Ames, Iowa, USA

referat: „Grafika, dotyk i cia∏o genetyczne”

Projekt ludzkiego genomu w ogromnym stopniu zmieni∏ nasze
rozumienie cia∏a. Teraz wiemy, ˝e DNA jest matrycà, z której
ka˝dy z nas indywidualnie rozwija si´. Kontakt pokrytej farbà
matrycy z pod∏o˝em stanowi esencj´ grafiki. W niniejszym refe-
racie zajm´ si´ zwiàzkiem mi´dzy grafikà, genetycznymi kon-
cepcjami cia∏a i indywidualnà to˝samoÊcià oraz ich oddzia∏ywa-
niem bàdê wp∏ywem na nie spo∏ecznych, politycznych i etycz-
nych niepokojów. Dokonam przeglàdu wspó∏czesnych grafi-
ków, których prace odzwierciedlajà Êwiat zmieniony przez ba-
dania genetyczne i ich rozwój. J´zyk reprodukcji wykorzystywa-
ny przez genetyków i grafików ujawnia uderzajàce podobieƒ-
stwa: graficy zainteresowani potencja∏em symbolicznym nowe-
go obszaru, pracujà metaforycznie, by zbadaç graficzny j´zyk
nauki i genetyki.
Uczestnictwo w wyobraêni genetycznej cz´sto motywowane
jest bezpoÊrednim doÊwiadczeniem cielesnym. Diagnoza raka
piersi w 1996 roku i testy genetyczne w 2004 doprowadzi∏y
mnie do stworzenia grafik odwo∏ujàcych si´ do naszego biolo-
gicznego fundamentu poprzez wyobra˝enie mikrobiologicz-
nych struktur i wp∏ywu Êrodowiskowego oraz kulturowego na
to˝samoÊç. Z kolei inni graficy – poprzez obrazy spajajàce tech-
nologi´ z cia∏em - badajà zmieniajàcà si´ ludzkà to˝samoÊç.

Wielu grafików przyglàda si´ krytycznie etycznym konsekwen-
cjom in˝ynierii genetycznej. W naszym Êwiecie istniejà gatunki
sklonowane i transgeniczne, oddzia∏ywanie Êrodowiska nie jest
jasne, a genetyczna baza danych gwa∏townie si´ rozszerza.
Uprzedmiotowienie genów, ∏aƒcuchów komórkowych oraz ge-
netycznie modyfikowanych tkanek i organizmów to inny obszar
obaw, który ma mi´dzynarodowe konsekwencje. Co robimy,
bioràc pod uwag´ wymian´ naukowà i opiek´ medycznà w cza-
sie, gdy korporacje posiadajà nasze kopie genetyczne? Historia
ruchów eugenicznych w minionym stuleciu pokazuje ludzkà
zdolnoÊç do nikczemnoÊci. O ile nasze mo˝liwoÊci konstruowa-
nia gatunków ciàgle si´ polepszajà, to koniecznym jest stawia-
nie pytaƒ dotyczàcych etycznych konsekwencji. Jakie cechy b´-
dà popierane? Kto b´dzie decydowa∏? Kto b´dzie mia∏ dost´p
do nowych technologii? 
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Fritha Langerman
University of Cape Town, Cape Town, 
Republika Po∏udniowej Afryki

referat: „Odtwarzanie cia∏a: ocena udzia∏u 
technologii graficznej w dostarczanie j´zyka dla
nauk biomedycznych”

Grafika w swoim rozwoju ma bliskà i zbie˝nà histori´ ze sposo-
bem obrazowania w medycynie oraz z wizualizacjà cia∏a. Bazu-
jàc na twierdzeniu Heideggera mówiàcym, ̋ e technologia (tech-
nika) daje pierwszeƒstwo wiedzy naukowej i ˝e tylko poprzez
oprzyrzàdowanie i technologie wspomagajàce mo˝na stworzyç
zwiàzek ze Êwiatem naturalnym, b´d´ dowodzi∏a, ˝e technolo-
gie udost´pnione dzi´ki grafice, da∏y mo˝liwoÊç stworzenia
s∏ownika obrazowania i rozumienia cia∏a, z czego – w innym wy-
padku – nie zdawano by sobie sprawy. Chocia˝ grafika arty-
styczna nie jest ju˝ najwa˝niejszà metodà biomedycznej wizuali-
zacji, to udowodni´, ˝e pozostawi∏a ona w testamencie zestaw
narz´dzi metaforycznych ukrytych w taki sposób, w jaki wspó∏-
czesne biomedyczne cia∏o jest rozumiane.

Wizualizacja biomedycznego cia∏a zwraca si´ ku podobieƒ-
stwom i ró˝nicom po to, by wyjaÊniç to, co nie mo˝e byç wy-
starczajàco opisane s∏owami. Mo˝emy to zauwa˝yç w ca∏ej hi-
storii medycyny, ale najbardziej znaczàcym prekursorem jest
oÊwiecenie, epoka obsesyjnie zajmujàca si´ mechanizmami wi-
zualnymi, poprzez które starano si´ uczyniç niewidoczne wi-
docznym oraz ukazaniem wn´trza poprzez wnikliwà analiz´
i powi´kszenie. Wiara w tekst zosta∏a zastàpiona wiarà w obser-
wacj´ jako Êrodek s∏u˝àcy do opracowania dowodów, mimo to
cia∏o by∏o jednoczeÊnie pojmowane jako ksià˝ka – tekst do czy-
tania.
W wyk∏adzie tym przeÊledzony zostanie nierozerwalny zwiàzek
miedzy anatomià a wizualizacjà w odniesieniu mi´dzy innymi do
grafik Dürera, Vesaliusa i Harvey’a. Wspomniane zostanà rów-
nie˝ obrazy diagnostyczne, które tworzà dialog mi´dzy cia∏em
somatycznym jako szablonem i reprodukcjà jako obrazem –
mi´dzy p∏ytà a odbitkà graficznà. Odtworzenie obrazu cia∏a ma
znaczàcy wp∏yw na jego percepcj´, w tym znaczeniu jest ukryte
raczej w przedstawieniu ni˝ w doÊwiadczanym ciele. Reproduk-
cja staje si´ symbolicznym lustrem: przestrzenià analogii i podo-
bieƒstw. Grafika staje si´ poÊredniczàcà p∏aszczyznà, na której
cia∏o zostaje oddzielone od obrazu, przestrzenià, gdzie materia
otrzymuje form´, a to, co somatyczne staje si´ odbiciem i imita-
cjà rzeczywistoÊci.
Jest to szczególnie istotne dla ikonografii budowanej wokó∏ cia-
∏a genomicznego, wskutek czego informacje i kod stajà si´
pierwszoplanowymi Êrodkami wizualnymi wskazujàcymi na cia-
∏o rzeczywiste. 

Minna Sora
University of Lapland, Tampere, Finlandia

referat: „Sztuka i sposób pisania o niej: duch, 
cia∏o, materia∏ i tekst”

Ideowe i konkretne, materialne aspekty sà obecne w sztuce
i w grafice. Praca artysty jest cielesnym i kinetycznym zmaga-
niem si´ z okreÊlonym materia∏em, zespalajàc niematerialne
idee, cielesne emocje i materialny dotyk. Podr´czniki dotyczàce
grafiki, usi∏ujàce przekazaç te doÊwiadczenia publicznoÊci, majà
zarówno wysoce abstrakcyjnà, filozoficznà stron´, jak i bardzo

konkretny, namacalny wymiar. Sà one tak˝e sposobem kontak-
tu z publicznoÊcià, jak i cz´Êcià doÊwiadczenia artystycznego. Pi-
sanie o sztuce stanowi w pewien sposób odpowiednik cielesne-
go aspektu sztuki, ciàgle utrzymujàc jednak wyraênie ideowy
i konkretny wymiar. Tak wi´c podr´cznik taki stanowi materia∏
edukacyjny dla publicznoÊci, posiadajàcy zarówno czeÊç abs-
trakcyjnà, jak i bardzo konkretny namacalny aspekt sztuki i jest
to znaczàcy, fizyczny kontakt z publicznoÊcià. 

10.00 – 12.00
Akademia Sztuk Pi´knych, Poznaƒ, ul. Solna, 
sala nr 12.

sesja panelowa #12 
„Jab∏ko ‘P’ sesja dotyczàca techniki cyfrowej”
(Command ‘P’ Digital Session)

Barbara Zeigler (przewodniczàca)
University of British Columbia, Vancouver, 
Kolumbia Brytyjska, Kanada

referat: „Zmiany w praktykach graficznych i dys-
kurs krytyczny: potencja∏ wspó∏pracy w techni-
kach cyfrowych w odniesieniu do mi´dzydyscypli-
narnego nauczania technik graficznych.”

Technologie cyfrowe uczestniczàce w odnowie i unowoczeÊnia-
niu grafiki rozpocz´∏y transformacj´ praktyk graficznych i peda-
gogiki, dajàc mo˝liwoÊç ogromnego wzrostu poziomu komuni-
kacji, wspó∏pracy i krytycznego dyskursu wÊród artystów-grafi-
ków, nauczycieli oraz studentów na ca∏ym Êwiecie.

˚yjemy w epoce coraz bardziej zdominowanej przez wizualne –
ponad werbalnymi czy tekstowymi – media, w których g∏ównà,
kulturowà i spo∏ecznà rol´ odgrywa obraz. Z powodu interdy-
scyplinarnej natury prac tworzonych w dziedzinie grafiki, jest
ona obecnie jednym z najwa˝niejszych i najbardziej rozwijajà-
cych si´ obszarów badawczych w programach wydzia∏ów arty-
stycznych, zdolnym do po∏àczenia szerokiego wachlarza aspek-
tów wizualnej ekspresji o charakterze zarówno historycznym,
jak i wspó∏czesnym, oraz do dyskursu teoretycznego.
Poniewa˝ granice technik graficznych, fotograficznych i cyfro-
wych coraz bardziej zacierajà si´, nast´puje tak˝e zlewanie si´
teoretycznych zainteresowaƒ. Majàc w r´ku wiele wizualnych
i konceptualnych mo˝liwoÊci, jako nauczyciele musimy praco-
waç nad podniesieniem poziomu dyskursu obejmujàcego grafi-
k´ w ramach ciàgle dominujàcej w wielu programach edukacyj-
nych triady obrazowania: graficznego, fotograficznego i cyfro-
wego. Jednym ze sposobów uczestnictwa w tym procesie jest
rozpocz´cie formowania nowych typów wspó∏pracy w zakresie
nauczania, na poziomie narodowym i mi´dzynarodowym.
Strony internetowe wydzia∏ów grafiki mog∏yby staç si´ niezwy-
kle istotne dla nauczycieli wspomagajàcych studentów w lep-
szym zrozumieniu dzisiejszego znaczenia kultury graficznej
w ramach kultury wizualnej. Poprzez aktywne poszukiwanie
mo˝liwoÊci podniesienia poziomu dyskusji o grafice, jak i dzi´ki
powszechnemu zainteresowaniu sztukami graficznymi takie
„miejsca wymiany” mogà staç si´ wa˝nymi êród∏ami budowa-
nia kontaktów i wspólnych, ponadregionalnych – w szerokim
geograficznym sensie – przedsi´wzi´ç instytucjonalnych. Te w∏a-
Ênie oraz pokrewne tematy bedà omówione w kontekÊcie
otwarcia nowych dróg tworzenia innowacyjnych obrazów, kry-
tyki kulturalnej i wspó∏pracy pedagogicznej w skali Êwiatowej. 
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Sue Gollifer
University of Brighton, Brighton, Wielka Brytania

referat: „TwórczoÊç cyfrowa: 
przekraczanie granic i miejsc granicznych”

WartoÊci i znaczenie kojarzone z rolà „artysty-grafika” i „pu-
blicznoÊci” poddane sà g∏´bokim wyzwaniom i przechodzà
istotne zmiany wewnàtrz wspó∏czesnego dyskursu. Jest to – do
pewnego stopnia – bezpoÊredni rezultat rozwoju technologii cy-
frowych i coraz bardziej rosnàcej digitalizacji naszego codzien-
nego ̋ ycia, jak i obecnego procesu globalizacji, który przekszta∏-
ca krajobraz spo∏eczny, polityczny, ekonomiczny, kulturalny i ar-
tystyczny.

Wykorzystanie obrazowania cyfrowego czyni czas obecny eks-
cytujàcym, nowatorskim i pe∏nym wyzwaƒ dla artysty-grafika.
To tak˝e zach´ca do odwa˝niejszego przewartoÊciowania pro-
cesu graficznego w ogóle, otwierajàc nowe obszary globalnej
wymiany bazujàcej na wspó∏pracy oraz dajàc nowe mo˝liwoÊci
komunikacji.

W tym wyk∏adzie-panelu, jako grafik, akademik i kurator, za-
mierzam powiedzieç jak coraz g∏´biej digitalizacja wp∏ywa na
efekty moich badaƒ. Zilustruj´ to za pomocà dzie∏ z ostatnich
wystaw sztuki cyfrowej w Wielkiej Brytanii, Rosji i USA w latach
2004 i 2005, których by∏am kuratorem. Wystawy te prezento-
wane ca∏kowicie „online” bez jakichkolwiek ograniczeƒ czasem
i przestrzenià, pozwalajà na przekazanie obrazów na ca∏y glob,
prze∏amujàc ograniczenia fizyczne i pozwalajàc na planetarnà
transakcj´. Tym samym stymulujà renegocjacj´ zwiàzków spo-
∏ecznych.

Min´∏o ju˝ dziesi´ç lat od czasu, gdy rozpocz´∏am oryginalnà
ide´ ArCade, Otwartà Mi´dzynarodowà Wystaw´ Grafiki Elek-
tronicznej w Wielkiej Brytanii. Mojà pierwotnà intencjà przy-
Êwiecajàcà wystawie by∏o zademonstrowanie – akademikom
i studentom zajmujàcym si´ sztukà i projektowaniem – poten-
cja∏u tkwiàcego w nowych technologiach by tworzyç, z jednej
strony nowe techniki graficzne, z drugiej hybrydalne po∏àczenia
mi´dzy starymi i nowymi technologiami. W poczàtkach lat dzie-
wi´çdziesiàtych, kiedy dostrzeg∏am ten potencja∏, niewiele by∏o
pokazów lub artyku∏ów, do których studenci mogli si´ odnosiç.
Od tamtych czasów poczyniono znaczàce post´py w obszarze
wyobraêni komputerowej. Obecnie przekszta∏ci∏o si´ to w tech-
nik´ graficznà na swoich w∏asnych prawach. Jest ona tak˝e u˝y-
wana w innych hybrydalnych formach, by tworzyç ∏àczniki z bar-
dziej tradycyjnymi metodami graficznymi, w ten sposób pozwa-
lajàc na stawianie pomostu mi´dzy starymi i nowymi technolo-
giami. Ostatnia ArCade IV podró˝owa∏a przez Wielkà Brytani´
i Dani´ w latach 2003-4. Wi´ksza retrospektywa ArCade mia∏a
miejsce w Muzeum Paƒstwowym w Nowosybirsku w kwietniu
2005 roku.
W sierpniu 2004, jako przewodniczàca Art Gallery’04 by∏am ku-
ratorem pokazu SIGGRAPH Art Gallery Synaesthesi, w Los An-
geles Convention Centre w USA. Wystawa pokaza∏a prac´ arty-
stów-wizjonerów we wszystkich obszarach sztuki cyfrowej, któ-
re stymulujà zmys∏y, w∏àczajàc 2D, 3D, techniki interaktywne,
instalacje, multimedia, telekomunikacj´, „screen-based work”
oraz animacje komputerowe. Widzowie Art Gallery zach´cani
byli do patrzenia, s∏uchania i dotykania sztuki. Wystawa ta zade-
monstrowa∏a potencja∏ nowych technologii s∏u˝àcy zacieraniu
ró˝nic mi´dzy odmiennymi obszarami sztuk pi´knych i ich ofer-
t´ radykalnych mo˝liwoÊci w nowej praktyce artystycznej. 

John T. Haworth
Manchester Metropolitan University, Manchester, 
Wielka Brytania

referat: „Intensywne przemijanie: 
ucieleÊnione obiektywy grafiki cyfrowej”

Referat ten korzysta z grantu przyznanego przez Arts and Hu-
manities Research Board w Wielkiej Brytanii na bazujàce na
praktyce badania pt. „KreatywnoÊç i ucieleÊniony umys∏ w sztu-
ce cyfrowej”.

Graficzna technika cyfrowa, z jej subtelnà jakoÊcià powierzchni
i mo˝liwoÊcià w∏àczenia oraz przeobra˝enia wyobraêni, jest
szczególnie atrakcyjnym kana∏em przep∏ywu idei intensywnego
przemijania. Mo˝na tego doÊwiadczyç podczas testowania pik-
seli i s∏uchania g∏osów emanujàcych z tego medium. Rejestro-
wane sà zarówno zaanga˝owane tu procesy techniczne, jak
i procesy myÊlowe, a zapisy wykonane sà w interakcji z tà tech-
nikà oraz z rozwoju dzie∏ i nowo powsta∏ych znaczeƒ. Dzie∏a
prezentowane sà w ró˝nych krajach. Praca z komputerem daje
niezwyk∏à wolnoÊç w poszukiwaniach. W procesie interakcji
z technikà cyfrowà artyÊci mogà wykorzystaç ograniczenia, intu-
icyjnie lub w jakikolwiek inny sposób. Merleau-Ponty w Feno-
menologii i percepcji twierdzi, ˝e cia∏o ma swój Êwiat lub rozu-
mie swój Êwiat bez koniecznoÊci u˝ywania jego symbolicznych,
uprzedmiatawiajàcych funkcji: ...postrzegaç oznacza uczyniç si´
obecnym poprzez cia∏o i ...ÊwiadomoÊç jest na pierwszym miej-
scu, nie problem zasadzajàcy si´ na „myÊl´”, ale na „potrafi´”
(s.137). Znaczenie nie istnia∏o w Êwiecie uprzednio, ale zosta∏o
powo∏ane do ˝ycia przez cielesnà aktywnoÊç, za pomocà inter-
subiektywnoÊci wywodzàcej si´ z jednoÊci cia∏a. To konstytuuje
ucieleÊnione obiektywy (soczewki) wspó∏dzia∏ajàce ze Êwiatem.

W referacie tym omówiona zostanie cyfrowa grafika artystycz-
na, koncentrujàca si´ na rozwijajàcej si´ idei  intensywnego
przemijania obserwowanej w ucieleÊnionych obiektywach, b´-
dàcych pod wp∏ywem populistycznej natury multiplikacji oraz
wewn´trznych, subjektywnych doÊwiadczeƒ wolnoÊci i ograni-
czeƒ. Przyk∏ady grafik b´dà pokazane na otwartej prezentacji
tek graficznych. 

Paul Thirkell
Centre for Fine Print Research, University of West 
of England, Bristol, Wielka Brytania

referat: „Stan bez granic: 
redefiniujàc grafik´ w erze cyfrowej”

Wraz ze wzrastajàcym rozwojem technologii cyfrowych wiele
tradycyjnych granic mi´dzy poszczególnymi dziedzinami sztuk
pi´knych rozp∏yn´∏o si´. Wyk∏ad ten zmierza do zbadania czy
w takim kontekÊcie mo˝na, odnoszàc si´ do istoty grafiki, utrzy-
maç jej namacalnà to˝samoÊç? Przetestowana zostanie propo-
zycja mówiàca, ˝e nowa to˝samoÊç grafiki bardziej jest – byç
mo˝e – sprawà szczególnej postawy wzgl´dem tworzenia obra-
zu ni˝ definicji odnoszàcej si´ do wykorzystania przez artystów
oficjalnie usankcjonowanych technik graficznych. Seria dzie∏
sztuki tworzonych w technikach cyfrowych zostanie tu przeba-
dana w celu zilustrowania tej tezy. 
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T∏umaczenie i opracowanie

Gra˝yna Ha∏asa

Opracowanie graficzne

Krzysztof Molenda

Dodatkowe informac je   na s t ron ie  internetowej  
konferenc j i   IMPACT 4

http://web.utk.edu/~imprint
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