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Leonard Sobieraj,
Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
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Muzeum Mazowieckie w Płocku w roku 2014
podjęło współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Jako instytucja dynamicznie rozwijająca się, jest otwarta na prezentację
zjawisk z obszaru sztuki współczesnej. Jest to
miejsce, gdzie tradycyjna sztuka z przełomu
wieku, ma szansę spotkać się, ze współczesnymi postawami twórców z kręgu warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W wyniku porozumienia i nawiązanej współpracy,
w marcu 2015 roku odbyły się dwa równoległe
wydarzenia kulturalne: wystawa studentów
i doktorantów z Pracowni Alternatywnego
Obrazowania Prof. Włodzimierza Szymańskiego pt. “Tożsamość” w Muzeum Mazowieckim
w Płocku, oraz wystawa i performance multimedialny pt. “Or- światło” Włodzimierza Szymańskiego w Muzeum Żydów Mazowieckich,
oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
będąca początkiem dużego, międzynarodowego projektu artysty pod tym samym tytułem. Na rok 2016 zaplanowane są kolejne
dwie wystawy: “Obszar Pamięci” studentów
i doktorantów Wydziału Sztuki Mediów, oraz
przekrojowa wystawa pt. “Wschód jest czerwony” Włodzimierza Szymańskiego. Nawiązanie współpracy z Prof. zw. Włodzimierzem
Szymański, prowadzącym autorską pracownię
Altenatywnego Obrazowania, artystą z wieloletnim międzynarodowym dorobkiem wystawienniczym, naukowym, artystycznym,
dydaktycznym, sytuuje prezentowane działania w kręgu sztuki wysokiej, co stanowi
gwarancję jakości prezentowanych wydarzeń
kulturalnych. Dodatkowo współpraca z gronem uznanych krytyków sztuki ( Uniwersytet
Jagieloński, SWPS), rozszerza wiedzę o relacjach między artystą, sztuką i odbiorcą, pełniąc tym samym ważną rolę kulturotwórczą,
zarówno w kręgu mieszkańców miasta Płock,
jak i w wymiarze ogólnopolskim i międzynarodowym.

Since 2014 a cooperation has started between
Mazovian Museum in Plock and the Academy of Fine Arts in Warsaw. The museum as
a rapidly growing institution, is open for the
presentation of recent artistic phenomena
of contemporary art. It is a place where traditional art from the turn of the century, has
a chance to meet with contemporary artists
attitudes from the Academy of Fine Arts in
Warsaw. In March 2015 as a result of the agreement and established cooperation, two parallel cultural events were held: an exhibition
titled “Identity” by PhD and master’s degree
students from the Laboratory of Alternative
Imaging <lead by Prof. Wlodzimierz Szymanski> at the Mazovian Museum in Plock, and
an exhibition and multimedia performance
“Or- light” by Wlodzimierz Szymanski at the
Museum of Mazovian Jews, a branch of the
Mazovian Museum in Płock, which was a starting point for a major international project of
the artist of the same title. In 2016, two exhibitions are currently scheduled: “Memory
Area” by PhD and master’s degree students
of the Faculty of Media Arts, and a large-scale
exhibition “The Dawn is Red,” by Włodzimierz
Szymański. Established cooperation with Prof
Wlodzimierz Szymanski, a leader of Altenative
Imaging Studio, an artist with many years of
international artistic, scientific, educational
achievements and recognition , situates the
exhibitions and events in the area of high art,
what is a “quality guarantee” of the presented cultural events. In addition, a cooperation
with highly acclaimed art critics ( Jagiellonian
University in Cracow, SWPS University in Warsaw), allows to expand the knowledge of the
relationship between the artist, the art itself
and the viewer, thus fulfilling an important
culture-forming role between inhabitants of
Plock, as well as in national and international
dimension.
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dr Paulina Tendera,
Uniwersytet Jagieloński
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By rozewrzeć drzwi wszystkie
na oścież wspomnieniom
B. Leśmian, Wspomnienie (1912).

“To open all the doors wide
for the memories”
B.Leśmian, Remembrance (1912).

Wyobraź sobie taką sytuację: masz w domu
obraz. Ten obraz nie należał do ciebie od
samego początku, nie ty kupiłeś go, nie namalowałeś go, ale wisi na ścianie twojego
domu od kiedy sięgasz pamięcią. Wcale nie
wisi tu, ponieważ go chcesz, lub dlatego, że
jakoś szczególnie ci się podoba, wisi bo jest
rodzinną pamiątką, wisi, bo jest ważny. Ten
obraz to twoja tożsamość.
Przestrzeń domu to metafora naszego wewnętrznego świata, nasz obszar pamięci.
W takim metaforycznym domu wisieć może
wiele obrazów. Obrazy to nasze wspomnienia. Żaden obraz nie został przez nas namalowany, bo my sami intencjonalnie i świadomie
nie tworzymy własnej tożsamości.
Tożsamość nie jest osobowością, wręcz przeciwnie, to co tworzy naszą tożsamość jest
czymś obiektywnym kulturowo i istnieje także poza nami. Naszą tożsamością jest sama
kultura (dlatego obraz jest pamiątką rodzinną i nie namalowaliśmy go , nie wiemy skąd
pochodzi), jest usankcjonowanymi tradycją
prawidłami myślenia (dlatego rozumiemy,
co jest treścią i narracją obrazów), systemem
wartości, religią i prawem (dlatego nie jest do
pomyślenia, by obraz wyrzucić). Tożsamość
jest tym, co nie podlega zmianie, gdy zostało
już raz określone.
Pomyślmy o pamięci. Malowidło jest metaforą
obrazu pamięci, dom oznacza obszar pamięci.
Wszyscy dramatycznie różnimy się od siebie,

Imagine such a situation: you have a painting
in your house. This image does not belong
to you all along, it’s not you, who bought it,
you are not the author of the painting, but it
hangs on the wall of your house for as long
as you can remember. Its not hanging there,
because you want it to, or because you particularly like that painting, it hangs because it
is a family heirloom, because it is important.
That painting is your identity.
The space of the house is a metaphor of our
inner world, our “Area of Remembrance”. In
that metaphorical home multiple paintings
could be hanged. Images are our memories.
None of the images has been painted by us,
because we do not form our identity intensionally and consciously.
Identity is not personality, quite the opposite, what forms our identity is something culturally objective, that exists beyond us. Our
identity is our culture ( thats why the painting
is a family heirloom, we did not paint it, we
don’t know where it originates from), it is traditionally sanctioned regulations of thinking
( that the reason why we understand what
is the subject and the narrative of the painting), value system, religion and law (therefore
it is unthinkable to throw it away). Identity
when is once defined is no longer a subject
to change.
Think of memory. A painting is a metaphor for
the image memory, home stands for “Area of

wystarczy tylko spojrzeć: nie w każdym z nas
potencja rozwija się żywotnie i bujnie – przestrzeń domu może być mała i uboga, może
być niemal pusta (ascetyczna), może także
być żywa i barwna, bogata, w domu mogą
być przedmioty z drewna, z ceramiki, ale
mogą być też z plastiku. Te przedmioty, które
wypełniają dom świadczą o jakości naszego
obszaru pamięci, owa jakość odpowiada na
pytanie z „jakiego świata” pochodzimy. Kim
jest nasza matka i nasz ojciec, kim byli dziadkowie. To zagadnienie podejmuje w swojej
pracy Sabina Błażejowska, odnosząc się do
pojęcia przestrzeni emocjonalnej i wspomnienia domu rodzinnego, oraz Martyna
Lewandowska ożywiając w sferze publicznej prywatne pamiętniki dziadka, ale także
Irmina Wakulewska wspominając tragiczną
postać swojego ojca.
Nie dla każdego człowieka dumą jest to, co
w obszarze pamięci pozostaje – wspomnienia lęków, bezsilności, przegranej walki, zawiedzionych nadziei, odrzuconej miłości. Te
przedmioty, których zniknięcia pragniemy,
które zbyt mocno wpłynęły na naszą tożsamość, omijamy z daleka spacerując korytarzami i pokojami (czy dlatego budujemy „maskę”,
o której mówi praca Jakuba Daniela Fiedorowicza i odcinamy warkocz wspomnień, który
pokazuje Julia Karłowska). Czasem też, choć
rzadko, udaje się ukradkiem podejrzeć obszar pamięci obcego człowieka, chwila taka
wymaga czujności i otwartości, intymność
obudzić może altruizm, ale i odruch wycofania się i rezygnacji, jak pokazuje to praca
Moniki Płusy.
Jednak zagraża nam stale coś jeszcze. Dziś
rzadko już spacerujemy po obszarze pamięci, naszym „wewnętrznym domu”, mamy
malutkie mieszkania, które nie przypominają
domów rodzinnych, wiele drzwi zamknięto
już dawno na klucz, nie oglądamy tego, co za-

Remembrance”. We all dramatically differ from
one other, a glance is enough: not in each
one of us the full potential develops vitally
and exuberantly- home space can be small
and indigent, can be almost empty (ascetic),
can be vibrant, colorful and luxurious as well.
There can be surfaces of wood, ceramics, but
made of plastic as well. These objects, which
fill the house, indicate the quality of our “Area
of Remembrance”,this value allows us to answer to the question - “what kind of world” do
we come from. Who is our mother and our father, who were our grandparents. This subject
is being raised in Sabina Błażejowska work.
The artist refers to the concept of emotional
space, the memories of her family home, as
well as, Martyna Lewandowska who is reviving her grandfathers memoirs in public space,
and Irmina Wakulewska recalling the tragic
figure of her father.
Not every man is proud of what remains in
the “Area of Remembrance”- reminiscence
of fears, helplessness, fighting a losing battle,
dashed hopes, rejected affection. These object, we want them to disappear, they strongly
influenced our identity, we are giving them
a wide berth, walking down the corridors
and hallways (or so we are crating a “mask”,
as being shown in the work of Jakub Daniel
Fiedorowicz, and we ritually cut off the braid
of “memories”, as Julia Karłowska does in her
work). Sometimes, though rarely, we succeed to look into a “Area of Remembrance”
of a stranger. That moment requires vigilance
and mind openness. Intimacy can be awaken
by altruism, but also a withdrawal reflex and
resignation, as being shown in the work of
Monika Płusa.
However, what threatens us constantly is
something else. Nowadays we rarely “take
a walk” into our “Area of Remembrance”, our
“inner house”, we have a tiny apartments that
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wieszono na ścianach naszych pokoi… Oblegamy za to natrętnie jeden pokój i oglądamy
tylko jeden obraz – monitor komputera. Zapominamy, nie chcemy pamiętać przeszłości,
stajemy się bezmyślnie identyczni, żadni…
Punkt wyjścia dla refleksji nad tym zagadnieniem stanowi praca video Izabeli Bartman.
Zapisów wspomnień, które mieści magazyn
naszego umysłu i naszego ciała nie sposób
zliczyć. Droga, którą idziemy zdaje się ciągnąć z nieskończoności w nieskończoność.
Pamiętamy zapach, dotyk, słowa, miłość,
smak i wrażenia – o tym przypomną prace
Anity Kucharczyk, Holly Argent i Piotra Olszowskiego, a także Julii Karasiewicz. Do zagadnienia wielości i różnorodności materiału
obszaru wspomnień odnosi się także praca
Laury Dyczko nawiązując do pojęcia „stempla czasu”. Te prace stanowią żywy obraz
chwili i jaskrawe wspomnienie, są autorską
i artystyczną kroniką obszarów pamięci. Ale
skoro te jednostkowe struktury, te metaforyczne domy, są częścią wyższego projektu,
są wyrazem porządku rzeczy, to wolno nam
myśleć też o projekcie wyższym. Czym on
jest? Jakie prawa nim rządzą. To ogrody Stana D’Haene, lub kręgi pamięci Juana Davida,
to też struktury wyrażone w instalacji Waldemara Wiśniewskiego. Ale nie tylko. Poza
metaforycznym obrazowaniem porządku,
które przybliża charakter obszaru pamięci istnieje jeszcze możliwość filozoficznego
i matematycznego opracowania tematu pamięci i wspomnień. Taką formę wypowiedzi
obiera Włodzimierz Szymański w cyklu prac
Kwadraty Harmoniczne – jego dzieło nie dotyczy istoty jednostkowego obszaru pamięci,
lecz odnosi się do istoty porządku wyższego.
To meta-wypowiedź, w której artysta przywołuje wielowiekową ideę matematycznego
uporządkowania świata. Złoty Podział, kod
lub ciąg liczbowy, jest jak kod DNA, w któ-
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does not resemble family homes, many doors
were closed long time ago, we no long look
at what is hanged on the walls of our rooms
... We are obtrusively besetting one room as
we stare only at one image – the computer
monitor. We forget everything happened,
we do not want to remember the past, we
become thoughtlessly identical, bleak... The
starting point for the reflection on this issue
is the video work of Izabela Bartman.
Records of memories, which are located in
our mind and our body cannot be counted.
The path, that we are ongoing seems to extend from infinity to infinity. We remember
the scent, the touch, words, love, taste and
feelings – this what are recalling the works
of Anita Kucharczyk, Holly Argent, Piotr Olszowski, and Julia Karasiewicz. Laura Dyczko
is passing through the theme of multiplicity
and diversity of the “Area of Remembrance”
and referring in her work to the concept of
“time stamp”. These works are a vivid image
of the moment as well as the memory, they
create an original and artistic chronicle of
“Area of Remembrance”. But since those unitary structures, those metaphorical houses
are part of a superior project, are an expression of higher-order function, then we are
permitted to think about a “higher” project.
What is it? What are the rules of its governing
law? These are the gardens created by Stan
D’Haene, or memory circles by Juan David
Rivera, it is also the expression of the structure in the spacial installation of Waldemar
Wiśniewski. But not only. Besides metaphorical representation of order, which brings
closer the nature of memory, the possibility
of philosophical and mathematical elaboration of the theme of remembrance and
memories remains. Wlodzimierz Szymański
choses this form of expression in the series of
his paintings entitled Harmonic Squares. His

rym, w obiektywnym języku cyfr, utrwalono,
a więc zachowano w pamięci świata, prawdę
o istocie stworzonych rzeczy.
Wyższy porządek obszaru pamięci. Nasze
duże domy i malutkie mieszkania, nasze piętra i korytarze, i wszystkie pokoje. One należą do wyższej struktury, która sprawia, że nie
możemy być w swojej tożsamości bezdomni.
Choć widmo upadku wydaje się coraz bliższe,
nie dotarliśmy jeszcze do tego duchowego
i umysłowego ubóstwa, by można nas nazwać ludźmi bezdomnej tożsamości. Wyszliśmy przecież z domu Ojca i do niego powracamy. To dom czystego ducha, w którym
łaska rozjaśnia wspólny obszar pamięci. Czasu
i śmierci nie da się zatrzymać, o czym pięknie
mówi praca Nadii Issy, lecz są one drogą do
naszego pierwszego domu, z którego wszyscy pochodzimy. Trzeba, jak pisał w swym
wierszu Leśmian, rozewrzeć drzwi wszystkie
na oścież wspomnieniom i otworzyć okna
swych domów w zaświaty. „Klepsydra” pokazuje nam coś ważnego gasnącym i zapalającym się płomykiem światła: co chwilę jeden
z nas stąd znika. Każdy wraca do domu.

work does not concern the essence of “Area of
Remembrance”of an individual, but it refers to
the nature of a higher- order function. That is
a meta-statement, in which the artist evokes
the centuries-old idea of the mathematical
order of the world. Gold division, code or numerical sequence is parallel to a DNA code, in
which, in the objective language of numbers,
the memory of the world, the truth about the
essence of created things was preserved.
The higher-order function of the “Area of Remembrance”- our huge houses and tiny apartments, our floors and corridors, and all the
rooms, belong to a higher structure, which
disable the possibility of being “homeless”
while looking for our identity. While the specter of collapse seems to be getting closer,we
did not reach the mental and spiritual poverty
that allows calling us, people with “homeless”
identity. After all we all left the house of our
Father, and we shall return to him. There is
the home of pure spirit in which grace enlightens the common “Area of Remembrance”.
Time and death can not be stopped, what is
presented in a beautiful way in Nadia Issa
work,. The death forms a path to our first
home, where we all originate from. We shall,
as B.Leśmian wrote in his poem open all the
doors wide for the memories and open the
windows of our own houses into what comes
afterlife. “Hourglass” shows us something very
important with it’s fading and lighting again
spark of light: every now and then one of us
disappears. Everyone returns home.
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W Il Libro di Casa 1940 (Poradnik domowy
z 1940 r) znalazłam w trakcie ostatniego
tygodnia pobytu we Włoszech, gdzie
pracowałam jako opiekunka dla dzieci .
Właśnie ta <wytworzona wówczas> więź i to
doświadczenie stały się wątkiem przewodnim
w pracy nad projektem, którego główną osią
jest: tłumaczenie książki (z włoskiego na angielski) oraz w miarę postępowania procesu
-rodzące się rozmowy, oraz pojawiające się pytania: czyim zadaniem jest tworzenie “domu”?
Skąd bierze się poczucie bezpieczeństwa,
będące fundamentem ogniska domowego?
A wreszcie - co różni lub łączy gospodarzy
domów lat 40. we Włoszech i współczesnych
domowników?
Zarówno we Włoszech, w Polsce jak i Wielkiej Brytanii, we wszystkich obszarach pamięci
jednostki, grupy, nadrzędna rola gospodarza domu była, jest i będzie obecna. Pojęcie
“twórcy domu” jest nierozerwalnie związane
z wszechobecnym, często przywoływanym
hasłem : “szczęśliwy dom dla szczęśliwego
społeczeństwa”. Odnosząc się do używanych
w domach narzędzi, charakteru komunikacji
interpersonalnej, oraz sposobu ustanawiania ról pomocniczych w domostwie, stronę
wizualną projektu współtworzy estetyka użyta
w poradniku pani domu. Poradnik domowy
z 1940r. pozwolił mi zbadać sposób w jak
odbywały się wówczas codzienne czynności
domowe.
Przeprowadzone konwersacje jak i zbudowane przeze mnie relacje są pokazane
za pomocą klasycznych, zrównoważonych
form wyrazu artystycznego na jakie pozwala mi rysunek lub video. Poświęcenie dużej
uwagi w filmie osobom pełniącym role pomocnicze w domostwie, oraz podkreślenie
wartości doświadczenia współpracy z resztą
domowników, jest wartością nadrzędna,
zarówno dla mnie jak i dla mojej pracy.

Il Libro di Casa 1940 (Diary for the Home 1940)
was found during the final weeks of an au
pairing job in Italy. It has been this connection, and experience that has led to a project
working towards the translation of this book
(Italian to English) and the conversations that
opened up through this process: whose job is
it to make a home? Where does the sense of
security that makes a home come from? And
what is different or the same for homemakers
in 1940s Italy to now?
Whether in Italy, Poland or UK, all places of
memory, the homemaker role has been (and
will be) present. The ‘home-maker’ is very
much inseparable from ubiquitous promotional material: ‘happy home for a happy society!’ Referencing the tools, communication
and assistive roles within domestic settings,
this project uses the visual aids of the housewife’s’ indispensable guide: Il Libro de Casa
1940 to explore how these daily activities are
undergone.
The conversations had and personal relationship built is viewed with just as much artistic
gravitas as drawing or video is. Giving screen
time to assistive roles and collaborative experiences is an important aspect, for the artists
and for the work.
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Izabela Bartman
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Zastanawiając się nad pojęciem “Obszar pamięci” próbowałam wyszukać we własnej pamięci, na jakie obszary się ona dzieli. Odrzuciłam pamięć historyczną, naukową, gdyż jest
to wiedza, nauczona i zakodowana w mózgu.
Skupiłam się więc na pierwotnej, empirycznej
pamięci zmysłowej i próbowałam dosięgnąć
jej początku. Będąc jeszcze w brzuchu matki, jako pierwszy rozwija się zmysł dotyku,
później węch, smak, słuch i wzrok. Wszystkie nasze doświadczenia zapamiętujemy
i budujemy sobie fundament, który później
rozwijamy w pamięci zmysłowej. W ten sposób poznajemy świat, jednak nasze odczucia co do poszczególnych rzeczy się różnią.
Kiedy skupiam się na pamięci wzrokowej, nie
wiem ile obrazów, które w życiu zobaczyłam,
tak na prawdę zgromadziłam w pamięci. Ile
z nich wyrzuciłam. Obracając się we współczesnym świecie internetu, reklamy i sieciowego
social life’u, jesteśmy bombardowani obrazami. Każdego dnia przewijam przerażające
ilości informacji i większości nie zapamiętuję. Przyzwyczaiłam się już do tego. Nie chcę
przechowywać w głowie zbędnych informacji,
ale boję się także, że kiedyś moja pamięć o
rzeczach i osobach zniknie na rzecz kolejnych.
Moja praca ma być osobistym przypomnieniem bodźców zmysłowych i ostrzeżeniem,
aby nie dać się zwariować w obecnym świecie
informacji.

“While thinking about the “Area of Remembrance” theme I tried search in my own memory, to which areas it is divided to. I rejected
the historical, scientific memory, because it is
the knowledge which is taught and encoded
in the brain. I focused on a primary, empirical
memory of the senses and I tried to reach it
first. While we were still in the womb, the first
sense to develop is touch, then smell, taste,
hearing and sight. We remember most of our
experiences and we build a foundation that
will later develop in our memory of the senses.
This way we get to know the world, although
our feelings towards individual things are different. When I focus on visual memory, I do
not know how many images that I saw in my
life, had amassed in my memory. How many
of them I threw away. While functioning in the
modern world of internet, advertising and social network life, we are bombarded with images. Every day, I rewind frightening amount
of information, mostly I do not remember
any. I’m used to that already. I do not want to
keep in my head unnecessary information,
but I’m afraid also, that once my memory of
things and people would vanish in a favor of
another. My work is a personal reminder of
sensory stimuli as well as warning to keep your
head cool in the current world of information.
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Technika realizacji: \ Technical description
Pamięć v.2.0, 2016, wideo, 4’35
Memory v.2.0, 2016, video, 4’35
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Sabina Błażejowska
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Wracam pamięcią do dzieciństwa, do domu
rozumianego jako przestrzeń emocjonalna.
Próbuję odtworzyć ją poprzez ruch, gest; uzewnętrzniam w ten sposób zapisane w sobie
emocje. Powrót do tego obszaru pamięci jest
pretekstem do skonfrontowania się z tym co
i w jaki sposób zostało w niej zapisane. Przez
to działanie zderzam się również z teraźniejszością ponieważ to, w jaki sposób odbieram zapisane w mojej pamięci wspomnienia
jest odbiciem mojej kondycji emocjonalnej
w czasie teraźniejszym. Przestrzeń (w kontekście pamięci), w której zaczyna kształtować się nasza osobowość i tożsamość jest
wielopłaszczyznowa, jej naturą jest to, że
te płaszczyzny przenikają się, wzjemnie na
siebie oddziaływują i dlatego są trudne do
jednoznacznego zdefiniowania. Wszystko to,
co zostało w nich zapisane nie było i nie jest
obiektywne – wspomnienia zawsze zawierają
pierwiastek kreacji, podlegają cały czas zmianom, modyfikacjom. Struktura pamięci/wspomnień jest dynamiczna, nasycona emocjami
i napięciem w wielu obszarach. Te właściwości
stanowią o tym, że w naszej pamięci pojwia
się obszar, który funkcjonuje niezależnie od
nas, poza naszą świadomością. Wnikam w tę
przestrzeń, aby zobaczyć w jaki sposób różne
elementy (obrazy, uczucia, emocje) mojej pamięci oddziaływują na siebie, jakie są między
nimi relacje. To teren, w którym czas przeszły,
teraźniejszy i przyszły przenikają się tworząc
intymny obszar wspomnień.

I look back on my childhood, to the house
perceived as an emotional space. I’m trying
to recreate it throught movement, gesture;
this way I externalize my own stored emotions.
Returning to this memory area is a pretext to
confront myself with „what“ and „how“ was
stored. Through this action I also collide with
the present because the way I perceive what
is stored in my memory is a reflection of my
emotional condition in the present. The space
(in the context of memory) in which our personality and identity begins to shape is multidimensional, naturally inter-woven, influencing each other and therefore very difficult to
define. Everything that has been stored in that
space was not and is not objective - memories always contain an element of creation,
they are subject to change, modifications.
The structure of the memory / memories is
dynamic, imbued with emotion and tension
in many areas. These features are proof of an
area in our memory that functions independently of us, beyond our consciousness. Im
passinng trough this space to see how the various elements (images, feelings, emotions) of
my memory interact with each other, what are
the relations between them. This is an area in
which past, present and future interpenetrate
to create an intimate area of memory.
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Technika realizacji: \ Technical description
Intymny obszar wspomnień, 2016, wideo, 1’52
Intimate area of memory, 2016, video, 1’52
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Jakub Fiedorowicz

20

Ukrywanie swojej prawdziwej tożsamości,
nie pozwala na dokładne określenie stanu
fizycznego ani psychicznego. Nigdy do końca nie wiadomo, jak osoba nosząca maskę,
zachowa się w danej sytuacji. Maska jest dla
mnie sposobem na ułatwienie funkcjonowania w codzienności i komunikacji międzyludzkiej. Początkowo przez wszystkie lata przywdziewałem ją nieświadomie, aby odnaleźć
się w niełatwych sytuacjach. Później zorientowałem się, że używam jej automatycznie
w zwyczajnym szarym dniu. Stała się moim
drugim obliczem, jedynym dla osób trzecich.
Defragmentacja – jest procesem konsolidacji
defragmentowanych zdarzeń z przeszłości,
dzięki, której mogę odnaleźć powód oraz
przyczynę pierwowzoru (fundamentu) maski.
Przeszłość tworzy człowieka przez doświadczenia i wspomnienia z nimi związane, zarówno te pozytywne jak i negatywne. Obszar Pamięci odbieram bardzo osobiście interpretując
go przez własną pamięć deklaratywną. Jest
to rodzaj pamięci długotrwałej składający się
z dwóch podsystemów- pamięci epizodycznej
i pamięci semantycznej.
„Nie jest ważne, aby mieć wspomnienia, lecz
by móc się z nimi zmierzyć.” M. Foucault

Hiding true identity, does not allow me to clearly define a physical or mental condition. You
never know how a person wearing a mask,
would behave in a given situation. The mask
is for me a way of facilitating an interpersonal communication as well as functioning in
everyday life. Initially, during all these years
I weared the mask unconsciously, to facilitate
puting myself in challenging situations. Later
I realized that I wear it automatically in ordinary grim day. She became my second sight, my
only image for other people. Defragmentation
- is a process of consolidation of fragmented
events of the past, thanks to which I can find
a reason and cause for the archetype (foundation) of the mask. The past creates a man
with the experiences and memories associated with him, both positive and negative.
I treat „Area of Remembrance” very personally
interpreting it through my own declarative
memory. This is the kind of long-term memory
which consists of two subsystems- episodic
memory and semantic memory.
„It is not so important to have memories,
as to be able to face them”. M. Foucault
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Technika realizacji: \ Technical description
Defragmentacja ,2016 r, Instalacja fotograficzna, pleksi,180 x 112.5 cm
Defragmentation, 2016, photographic installation, plexiglass, 180 x 112.5 cm
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Stan D’Haene

Technika realizacji: \ Technical description
Radość z bycia ogrodnikiem, 2016, instalacja intermedialna, wymiary zmienne (standhaenegardendesign.tumblr.com)
The joy of gardening, 2016, intermedia installation ,dimensions variable (standhaenegardendesign.tumblr.com)
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Na mojej stronie internetowej, przedstawiam
siebie jako projektanta ogrodów, dzieląc się
swoją wizją oraz oferując usługi. Utożsamiam
się ze współczesnym poglądem, że osobisty
„Raj” każdego człowieka jest jego indywidualną kreacją. Poprzez rozszerzenie tego stwierdzenia dochodzę do wniosku, że jednostkowy rajski ogród jest tożsamy ze sposobem
postrzegania świata przez daną osobę; z jej
wizją czy też punktem widzenia. Ogród w tym
wypadku staje się przyczyną, platformą dla
indywidualnej projekcji. Platforma ta stanowi
byt paralelny z postawą odbiorcy. Podczas gdy
zasady i wartości moralne są symbolizowane
przez ziemię w ogrodzie, projekcja różnorakich
obszarów definiuje dalszy jego wygląd. Tworzenie tego miejsca jest procesem ciągłym,
nazywanym ogrodnictwem.

On my website, I introduce myself as a garden
designer, sharing my ideas and offering my
services. I follow the contemporary notion
that one’s “paradise” is one’s own creation.
By extension I conclude that someone’s garden represents the way this individual sees the
world; their vision/point of view. The garden is
the support or platform in which one projects
things. This support is their attitude. Whereas
morals and principles function as the soil of
the garden, the projection of various notions
into the garden will define its looks. The creation of this space is the continuous process
called gardening.
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Laura Dyczko
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Bilony neuronów (w mózgu) tworzą tysiące
połączeń synaptycznych, tworząć niewyobrażalnie skomplikowany układ, w którym kryje
się jeden z najbardziej niewiarygodnych cudów – PAMIĘĆ. Pamięć to ważny aspekt świadomości człowieka, a co za tym idzie, możliwości poznania siebie i umożliwienie budowy
różnych warstw osobowej tożsamości. Człowiek ma zdolność do zapamiętywania nie tylko wrażeń zmysłowych i symboli, ale również
do przechowywania obrazu własnej świadomości. Współczesna nauka klasyfikuje pamięć
w zależności od czasu jej trwania, charakteru
i sposobu przypominania m.in. Na: sensoryczną (ultrakrótką, pamięć zmysłów), krótkotrwałą, długotrwałą, deklaratywną, semantyczną,
epizodyczną, czy autobiograficzną.
Użyte medium plastyczne ma na celu przywołanie wspomnień, obrazów będących „stemplem czasu” naszego ego. Przypominanie
(odtwarzanie) stanowi jedną z cech pamięci.
Świadomy i dowolny odbiór, opierający się na
osobistej refleksji jest rodzajem reminiscencji.
Celem prezentowanej pracy jest odtwarzanie w pamięci widza – obrazów, wydarzeń,
okoliczności, zjawisk i emocji. Jest to proces
aktualizacji śladów pamięciowych.
W procesie tym kolor i faktura odgrywa bardzo ważną rolę. Służą do budowy formy i treści. Wykorzystane środki wyrazu plastycznego, to składniki, które mają na celu pobudzić
widza do przywołania własnych wspomnień
– OBRAZÓW.

Billions of neurons (in our brain) create thousands of synaptic connections in the unimaginably complex system in which lies one of
the most incredible miracles - MEMORY. Memory is an important aspect of human consciousness, following on from that, possibility
of self-knowledge and forming various layers
of personal identity. Man has the ability to remember not only the sensory impressions and
symbols, but also to store the image of his
own consciousness. Modern science classifies
memory depending on its duration, nature
and remembering way, among others: sensory (ultra-short, the memory of the senses),
short-term, long-term, declarative, semantic,
episodic, or autobiographical.
The purpose of used art medium is to evoke
memories, images that are „time stamp” of
our ego. Remembering (replaying) is one of
the features of the memory. Conscious and
unlimited reception, based on a personal reflection is a peculiar kind of reminiscence. The
aim of this work is to replay in the memory of
the viewer - images of events, circumstances,
phenomenons and emotions. It is the process
of updating memory traces.
In this process, the color and texture plays
a key role. They are used for the construction
of form and content of memory traces. Used
means of artistic expression, are the component that aim to stimulate the viewer to recall
his own memories – IMAGES.
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Technika realizacji: \ Technical description
Obraz pamięci, 2016, druk solwentowy, PCV, 30x30x5cm – moduł, 120x120x5cm
The memory image, solvent based print, PCV, 30x30x5cm- module, 120x120x5cm

30

31

Nadia Issa
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Technika realizacji: \ Technical description
Klepsydra, 2016r, instalacja przestrzenna, szkło, mosiądz, panele Led (3200-2400K), piasek, całkowity wymiar instalacji 1,64m x 1,32m x 47 cm.
Hourglass, 2016r, spacial installation, glass, brass, Led panels (3200-2400 K), sand, total dimensions: 1,64m x 1,32m x 47 cm.
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Julia Karasiewicz

Koło barw, Michel Eugene Chevreul, “Prawo kontrastu symultanicznego”, Paryż 1839
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Fotografia stanowi dla mnie najwierniejszy
zapis rzeczywistości. Codzienne wykonywanie
autoportretu - od dnia 17 października 2015
do dnia wernisażu - staje się procesem zapisu
upływu czasu i stanów emocjonalnych. Każde
uwiecznione na fotografii oblicze definiuje
konkretna barwa, odzwierciedlająca dominującą danego dnia emocję. Pogrupowanie
fotografii wedle koloru, nie zaś chronologii,
pozwala wprowadzić narrację emocjonalną,
nadrzędną względem następstwa czasowego.
Podobnie działa ludzka pamięć - rejestruje,
próbując zachować bieg wydarzeń, ale też
rozmywa i wypacza przeszłość, dając nieskończenie wiele możliwości jej interpretowania.
Miękkie przejścia barw, w układzie opartym
o schemat koła Chevreula, wskazują na nieostrość pamięci i jej emocjonalność. Barwy,
dążąc do środka koła, zbliżają się także do bieli
- czyli równowagi, połączenia wszystkich kolorów i emocji w idealnej proporcji.

Photography is for me the most veridical record of reality. Creating one self- portrait every
day- since 17 of october 2015 till exhibition
opening in march- becomes a process of recording the passage of time and emotional
states. Each immortalized in photography image is defined by a particular color, reflecting
the dominant emotion of that day. Arranging
photographs according to dominant color, not
chronology, enables an emotional narrative,
overriding the sequence of tenses. Similarly
the human memory works- recording, trying
to sustain the course of events, while at the
same time it blurs and distorts images of the
past, giving us endless possibilities of interpretation. Smooth transitions of colors, based
on the scheme of “Chevreul” wheel, point to
fading memory and its emotional character.
The colors, aiming for the center of the wheel,
are also approaching to white color - the balance state, as well as the combination of all
the colors and emotions in perfect proportion.
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Technika realizacji: \ Technical description
R:255 G:255 B:255, 2015/2016, kompozycja płaska, ok. 1,5 m x 1,5 m,
fotografie 10 x 15 cm, wydruki cyfrowe.
R: 255 G: 255 B: 255, 2015/2016, 2d composition , approx. 1.5 m x 1.5 m, digital prints 10 x 15 cm.
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Julia Karłowska
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Obszarem pamięci jest tutaj suma splecionych ze sobą doświadczeń. Zapisany papier,
jako materiał, w oczywisty sposób jest nośnikiem pamięci, a warkocz, symbol porządku
– wiążący normy społeczne. Ale także, rzeczywistości złożonej ze skrawków, na wpół
czytelnych znaków, symboli, zanikających
wspomnień.
Postrzyżyny – odcięcie warkocza – jako jednorazowy gest, jest formą nagłego, emocjonalnego postanowienia zmiany, mistycznego oczyszczenia.
Ścięcie włosów, rozumiane tutaj rytualnie,
staje się formą intymnej, kobiecej, osobistej
zgody na poddanie się przemianie, otwarcie
na nieznane.

The “Area of Remembrance” here is the sum
of intertwined experiences. Wrote down paper, as a material, apparently is the memory
carrier, a braid as symbol of order is combining social standards, as well as reality composed of scraps, half-legible signs, symbols,
fading memories.
Ceremonial Haircutting - cutting off the braid- as a one-time gesture is a form of sudden
emotional, determination of change, mystical purification.
Haircut, understood here ritually, becomes
a form of intimate feminine personal consent
to undergo the transformation, open yourself to the unknown.
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Technika realizacji: \ Technical description
Postrzyżyny, 2015/2016, obiekt w przestrzeni, papier, plexi, 30x150x30 cm
Ceremonial Haircutting, spacial object, paper, plexi-glass, 30x150x30 cm.
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Anita Kucharczyk
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Ciało stanowi miejsce, gdzie rezydują wspomnienia, a jednocześnie jest ono świadkiem
minionych doświadczeń. Nie każde wydarzenie pozostawia wyraźny znak w naszej pamięci. Wiele z nich wydaje się istnieć jedynie jako
znikomy ślad, niewyraźny obraz, bazujący na
kontrastach wizualnych, czerń - biel, światło
- ciemność, a również emocjonalnych, takich
jak poczucie bezpieczeństwa - niepokój, euforia - rozpacz. Osobiste przeżycia wywierają
ogromny wpływ na świadomość osoby doświadczającej. Ciało odbiera nieskończoną
ilość bodźców, które sprawnie zapamiętuje.
Szczególnie silnie działa pamięć międzycielesna, uaktywniająca się w momencie kontaktu
jednego ciała z drugim. Gesty, rodzaj dotyku,
zapach, a nawet temperatura otoczenia, tworzą ciąg informacji nieświadomie utrwalonych
w pamięci. Obcowanie z drugim człowiekiem,
stwarza w nas napięcia, wprowadza nasze ciało w drgania. Każdy kontakt doprowadza do
wymiany energii, przepływającej przez nasze ciało - może spowodować w nas wzrost
lub spadek siły. Rotacja energii ma charakter
ulotny, jednak można ją silnie odczuć, gdyż
przepływ występuje pod postacią wibrujących
fal o różnym natężeniu. Ciało zachowuje się
jak tafla wody, która reaguje na każde, nawet
najmniejsze drganie z zewnątrz.

The body itself is capable of storing memories, and at the same time it is a witness of
past experiences. Not every occurrence leaves
a vivid mark in our memory. Many of them
seem to exist only as a transitory trace, indistinct image, based on visual contrasts, black
- white, light - darkness, as well as emotional,
such as a sense of security - anxiety, euphoria
– despair. Personal experiences have a huge
impact on the consciousness on the person
who encounters them. The body receives and
efficiently stores an infinite number of stimuli.
Particularly between-corporeality memory is
very strong, actuating upon contact with one
body to another. Gestures, touch type, smell,
or even ambient temperature form a string of
information unintentionally captured in memory. Intercourse with other person creates
tension, inducts vibration of an entire body .
Each contact leads to energy exchange, that
flows through our body – it may cause an increase or decrease of our strength . The energy rotation has a transitory character, but it
can be strongly felt, because the flow has the
form of vibrating waves of various intensity.
The body behaves like a water surface, which
reacts to any, even the smallest extraneous
vibration.
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Technika realizacji: \ Technical description
Ciało moje, poliptyk, 2016 ,technika mieszana, każdy z elementów 20 x 20 cm
Body of mine, polyptych 2016 ,mixed media, each of the elements: 20 x 20 cm.
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Martyna Lewandowska

Technika realizacji: \ Technical description
“Pamiętniki” 2016, zdjęcia, wydruki, video: 2’00.
Diaries, 2016, photography prints, video 2’00.
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Relacje rodzinne jako wartość nadrzędna wyznaczają mój osobisty obszar pamięci.
Pamiętniki mojego dziadka z czasów II Wojny
Światowej stanowią dla mnie punkt wyjścia do
osobistej refleksji. Z pamiętników wybieram
fragmenty, sentencje, hasła, odnoszące się
do czasu współczesnego tu i teraz. Sięgając
w przeszłość pragnę nadać pamiętnikom nowego znaczenia za pomocą współczesnych
środków wyrazu artystycznego (graffiti). Do
dokumentacji działania z przestrzeni publicznej używam fotografii. W swojej pracy pragnę
zwrócić uwagę na pamięć o naszych korzeniach, równocześnie odnosząc się do strefy
osobistych przeżyć i wspomnień o utraconych
relacjach. Poprzez użycie współczesnej techniki pamiętniki otrzymują nowe życie, zaczynają
funckjonować we współczesnej przestrzeni
nie tylko fizyznie, ale i mentalnie, wpisując się
we potrzebę kontynuacji pamięci rodzinnej,
pokoleniowej.

My personal „Area of Remembrance” is determined by family relations which are a superior
value for me. My grandfathers Second World
Wartime diaries became a starting point for
my personal reflection. I picked up fragments,
sentences, quotes, that are referring to the
present time, here and now. While looking
back into the past, I would like to add another dimension to the diaries with the usage
of modern means of artistic expression (graffiti). I use photography to record my action in
public space. In my work, I would like to draw
attention to the memory of our roots, while
referring to the areas of personal experiences
and memories of lost relationships. Through
the usage of modern technology diaries are
given new life, they start to function in contemporary space not only physically, but mentally, making a reference to the need of continuation the family and generational memory.
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Juan Riviera

Technika realizacji: \ Technical description
Dom jest tam gdzie jego fundamenty, 2016 ,performance, wideo 3,00, instalacja: 260x260x140cm.
Home is where the tube stands, 2016 , performance, video 3,00, installation: 260x260x140cm.
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Moja praca wideo stanowi zapis rytuału,
w którym poruszam się wokół wykreowanego przeze mnie obszaru, reprezentującego
zarówno rzeczywiste, jak i wyimaginowane
przestrzenie. Miejsca te są związane z moim
dzieciństwem i miejscem, w którym dorastałem: Villeta, niewielka, lecz dynamicznie rozwijająca się miejscowość, położona nie dalej
niż dwie godziny drogi od Bogoty w Kolumbii.
Rytualny taniec, w każdej części wykreowanego przeze mnie obszaru, charakteryzuje się
odmienną choreografią. Trzy okręgi (ułożone
od najmniejszego do największego) stanowią
przestrzenie odpowiadające: mojemu nieistniejącemu już domowi, mającego obecnie postać niedokończonego budynku bez sufitu,
z rurą konstrukcyjną po środku pustej przestrzeni; Vilettcie, miejscu, w którym żyłem,
póki nie przeprowadziłem się do Hiszpanii;
i wreszcie Kolumbii. Poprzez swoją pracę podejmuję próbę rekonstrukcji owych trzech
miejsc, starając się równocześnie zmierzyć
z uczuciem nostalgii. Chcę stworzyć rodzaj
więzi prowadzącej do porozumienia z publicznością, oraz umożliwić odbiorcom odniesienie
się do ich własnych obszarów pamięci.

This video piece is the registration of a ritual in
which I moved around a space that I created,
representing both real and imaginary places.
These places are my childhood and the village
that witnessed it : Villeta, a small but growing
village, no more than two hours away from
Bogotá, Colombia.
This ritualistic dance has a different choreography for each part of the space. The three
circles (from smaller to bigger) are: my house,
which no longer exists and now is turned into
an unfinished building with a pipe standing
in an empty, roofless place, my village, Villeta,
the place where I lived until I moved to Spain,
and finally, Colombia.
Through this project I reconstruct these three
places and deal with the feeling of nostalgia,
hoping to connect with the audience, helping
them remember their own areas of remembrance.
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Piotr Olszowski

Technika realizacji: \ Technical description
Wypis ze szpitala, 2016, instalacja multimedialna, fotografia srebrowa 60x 60cm, rower 2m, instalacja fotograficzna
13x18cm, dźwięk. Całkowity wymiar instalacji 3mx 1,50m.
Discharge from the hospital, 2016 multimedia installation, silver photography 60x60cm, bike 2m, photographic installation 13x18cm, sound. The overall size of the installation 3m x 1,50m.
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Piotr Olszowski w dniu 07.10.1995 roku doznał
urazu komunikacyjnego. Jadąc rowerem został
potrącony przez samochód. W wyniku wypadku Piotr doznał urazu głowy. W stanie ciężkim
przewieziony do Centrum Zdrowia Dziecka.
Piotr przy przyjęciu – nieprzytomny, na 8 pkt
w skali Glasgow. Wykonane badania wykazały
obrzęk mózgu, stłuczenie płatów czołowych,
krwiak przy mózgowy w okolicy czołowej, złamanie podstawy czaszki przechodzący przez
piramidę kości skroniowej lewej oraz okrężne, rozległe złamanie kości sklepienia czaszki.
Piotr po przyjęciu do Centrum Zdrowia Dziecka dopiero w 10 dobie zaczął reagować na
bodźce zewnętrzne. W dniu 30.10.1995 Piotr
rozpoczął aktywną rehabilitację. Dopiero po
okresie miesiąca rehabilitacji, Piotr odzyskał
sprawność fizyczną.

Peter Olszowski on 07.10.1995 had a traffic
accident. While riding a bicycle he was hit by
a car. Peter suffered a head injury as a result
of the accident. In serious condition he was
transfered to Children’s Health Center. Peter
during admission was unconscious (8 points
on the Glasgow Coma scale). Medical exams
have shown brain edema, frontal lobes contusion, intracerebral hematoma in the frontal
area, fracture of the skull base passing through the pyramid of the temporal left bone
and circular, extensive fracture of the cranial
vault. Peter after arriving at the Child Health
Centre until the tenth day, began to react to
external stimuli. On 30/10/1995 Peter began
active rehabilitation. Only after one month
of rehabilitation, Peter regained his physical
health.

Mimo dobrego stanu organizmu po ukończeniu rehabilitacji, Piotr nie uczęszczał do szkoły
przez 1 rok. Został mu przydzielony indywidualny tok nauczania oraz zalecone nie uprawianie sportu przez okres 1 roku”

Despite the good condition of the body after
the completion of rehabilitation, Peter did
not attend school for one year. He has been
assigned an individual course of learning and
recommended no phisical exercises for a period of one year.
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Monika Płusa

Technika realizacji: \ Technical description
Głębia, 2015/2016 ,montaż fotograficzny w formie przestrzennej- 40x40x60cm, światło LED.
Depth, 2015/2016, photographic, spacial installation- 40x40x60cm, LED light.
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Mój indywidualny “obszar pamięci” wyznaczają bliskie mi osoby. Widząc kogoś po raz
pierwszy skojarzenia i wspomnienia związane z daną osobą odciskają się w naszej pamięci, tworząc jej unikatowy obraz. Obszary
skojarzeń, refleksji, emocji i zmysłów stały się
dla mnie pretekstem do stworzenia instalacji
artystycznej. Miejsca, symbole, przedmioty
a także kolorystyka związana z konkretnymi osobami są głównymi składowymi mojej
pracy. Fotograficzne kolaże są eksponowane
w półkolistych, trójwymiarowych formach o
lustrzanych bokach. Zabieg ten pozwala przekształcić dwuwymiarowe fotografie w obiekty przestrzenne, pozwalając tym samym na
symboliczne wkroczenie w intymny obszar
mojej pamięci. Wymiary obiektu, idealnie dopasowane do przeciętnego rozmiaru głowy
człowieka, lustrzane boki tworzące odbicia
i deformacje potęgują emocjonalny odbiór
dzieła, tworząc metaforę moich wspomnień.

My individual “Area of Remembrance” is assigned to people being close in my life. While
seeing someone for the first time associations
and memories of that person imprint on our
memory, allowing us to recreate her unique
image. Associations, afterthoughts, emotions
and senses areas, became for me a pretext
to create an artistic installation. Places, symbols, objects and colors linked with specific
individuals are the main components of my
work. Photographic collages are displayed in
semi-circular, three-dimensional forms with
mirrored sides. This way of exhibiting allows
to convert two-dimensional photographs into
spatial objects, thereby allowing a symbolic
access into the intimate area of my memory.
The dimensions of the object, perfectly matched to the average size of a human head, the
installation sides forming mirror reflections
and distortions intensify the emotional reception of the work, thereby creating a metaphor
of my memories.

61

62

63

Irmina Wakulewska

Technika realizacji: \ Technical description
Epitimia, 2016r, video 4’00
Epitimia, 2016r, video 4’00
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Schizofrenia Ojca stała się synonimem mojego
traumatycznego dzieciństwa. Lęki i urojenia
odcisnęły piętno na moim teraźniejszym życiu, pełnym niepokoju oraz niezrozumienia
otoczenia. Wizje Ojca o jego mesjańskiej pasji
wyznaczyły rodzinną drogę krzyżową. Film
stanowi próbę rozliczenia z przeszłości. Jest
też moją osobistą formą wybaczenia. Zastosowana w filmie estetyka nawiązuje do założeń sztuki baroku. Ładunek emocjonalny
światłocienia i kontrastów przenosi nas w dramatyczny obszar zmagania dobra (światła),
ze złem (ciemności). Napięcia emocjonalne
i symboliczne w filmie odsyłają nas do obszaru
ikonografii chrześcijańskiej.

My father’s schizophrenia has become synonymous of my traumatic childhood. Fears and
delusions left marks on my present life, full
of anxiety and lack of understanding of my
surroundings. My fathers visions of his messianic passion apointed the family Way of the
Cross. The movie is an attempt to settle the
past. It is also my personal form of forgiveness.
The aesthetics used, refers to the principles of
Baroque art. Emotional chiaroscuro and contrasts, takes us back into the dramatic struggle
area of good (light) and evil (darkness). Emotional and symbolic tensions in the movie are
referring to the area of Christian iconography.
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Waldemar Wiśniewski

Technika realizacji: \ Technical description
Konstrukcja przestrzeni geometrycznej, 2016, instalacja przestrzenna ( drewno olchowe, pręty chromoniklowe), 68 x 68x 68 cm.
Construction of geometric space, 2016, space installation (alder wood, chrome-nickel rods), 68 x 68x 68 cm.
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Konstrukcja przestrzeni geometrycznej jest:

Geometric space construction is:

Umownym zespoleniem światów: natury, nauki, techniki. Odkrywa przed odbiorcą naturalną potrzebę łączenia informacji płynącej ze
świata natury, z wiedzą techniki i nauki.
Pustą przestrzenią, symboliczą, umowną. Obszarem działań do wykreowania. Pustką do zagospodarowania. Przestrzeń dostarcza wrażeń
subiektywnych. Symbolika przestrzeni polega
na odkrywaniu jej znaczeń przez odbiorcę.
Odbiorca poprzez własną interpretację przestrzeni staje się jej konstruktorem. Reżyserem
świata własnej wyobraźni inspirowanej odbiorem przestrzeni geometrycznej.

A stipulated fusion of the worlds of nature,
science, technology. It reveals a natural human
need to link informations coming from the
natural world, with the knowledge of technology and science.
An empty space, symbolic, contractual. It
forms a sphere of action to be created. A void
to be redeveloped. The space provides us
a subjective experience. The symbolism of
space is to discover its meaning by the viewer.
The viewer with his own interpretation of the
space becomes its constructor. The director of
the world of his own imagination inspired by
the reception of geometric space.
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Muzeum Mazowieckie w Płocku to najstarsze polskie muzeum powstałe z inicjatywy
społecznej w 1821 roku, posiadające zbiory
historyczne, numizmatyczne, artystyczne, archeologiczne i etnograficzne.
Ze względu na największą ekspozycję poświęconą sztuce secesji, zwane jest często „muzeum secesji”. Niezwykle interesująca wystawa
mieści się na 4 piętrach i zawiera aranżację
wnętrz mieszczańskich, sale rzemiosła artystycznego – szkła, ceramiki, metalu, biżuterii - galerię malarstwa i rzeźby okresu Młodej
Polski oraz medalierstwa z przełomu XIX i XX
wieku. Wizytówką Muzeum Mazowieckiego
w Płocku obok secesji i zbiorów regionalnych jest również imponująca kolekcja art
déco, która znacznie wzbogaciła się w ciągu
ostatnich kilku lat. Pokaźny zbiór, liczący kilkaset muzealiów z okresu międzywojennego,
tworzą przede wszystkim obiekty polskiego
pochodzenia uzupełnione realizacjami europejskimi i amerykańskimi. Trzonem kolekcji są
wysokiej klasy meble, dopełnione wyrobami
rzemiosła artystycznego – szkła, ceramiki, metalu, tkaniny oraz stroju z jego akcesoriami.
Otwarta pod koniec 2010 r., nowocześnie zaaranżowana wystawa „X Wieków Płocka. Płock
w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski,
Europy” mieści się na 3 piętrach nowo wybudowanego budynku sąsiadującego z secesyjną
kamienicą Muzeum Mazowieckiego w Płocku
przy ulicy Tumskiej 8 i przedstawia 1000 lat
bogatej historii miasta Płocka. Tradycja łączy
się tu z nowoczesną technologią - gabloty
z eksponatami sąsiadują z wszechobecnymi
multimediami, których celem jest uatrakcyjnienie poznawania historii miasta przez odwiedzających wystawę gości i przekazanie im
maksimum treści w przystępnej i nowoczesnej
formie. Jednym z najważniejszych elementów
ekspozycji jest makieta Płocka z ok. 1800 r. o
powierzchni 40 m2 i towarzyszące jej światła
i dźwięk. Jest to jedna z największych i najbardziej unikatowych makiet prezentowanych
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w polskich muzeach. Multum obiektów archeologicznych, historycznych i numizmatycznych czynią wystawę Muzeum Mazowieckiego
bezprecedensowym zjawiskiem w regionie.
Powstanie „X Wieków Płocka” współfinansowane było przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013.
Dział Etnografii Muzeum Mazowieckiego
w Płocku mieści się w zabytkowym spichlerzu
z drugiej połowy XIX wieku. W zbiorach działu
znajduje się ponad 9500 muzealiów z całego Mazowsza, w tym: stroje ludowe, tkaniny,
kolekcja rzeźby, ceramiki, wycinanki ludowej,
oraz zabytki kultury materialnej. W przygotowaniu są dwie wystawy stałe poświęcone
kulturze ludowej Mazowsza oraz Dalekiego
Wschodu. W spichlerzu można oglądać wystawy czasowe oraz uczestniczyć w cyklicznie
organizowanych warsztatach etnograficznych,
spotkaniach z kulturą etniczną oraz konfrontacjach antropologicznych. Dział Etnografii prowadzi również badania naukowe dotyczące
m.in. osadnictwa olenderskiego na Mazowszu.
14 marca 2013r. działalność rozpoczęło Muzeum Żydów Mazowieckich Oddział Muzeum
Mazowieckiego w Płocku.
Zwiedzający mogą oglądać multimedialną
ekspozycję zgromadzoną w tym unikatowym
w skali kraju miejscu. Płocka instytucja, której
siedziba mieści się w zabytkowej XIX-wiecznej bożnicy przy ulicy Kwiatka 7, pielęgnuje
pamięć po społeczności, której już nie ma,
a która zostawiła trwały ślad na mapie miasta
i przez wieki współtworzyła jego tradycję oraz
kulturę. Oprócz części wystawienniczej muzeum proponuje bogaty program kulturalno
– oświatowy na który składają się koncerty
kameralne, wieczory literackie, wykłady, małe
spektakle teatralne, wystawy czasowe, zajęcia
edukacyjne dla dzieci i młodzieży, filmy fabularne i dokumentalne.
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