


I live in Oborniki Śląskie
Where two red churches
Support the sky with their steeples...
 
The chubby oak ”The Emperor”
Takes away the wrinkles of time
With its woody arms...
     
Grzybek Hill
Sticks out its chest
On which I sleigh ride...
 
 The lindens in summer
Buzzing with bees
And the bushes are full of sparrows...
 
It’s here
That is filled my
Scrap of time
Given by the Lord...
      

Yolanta Nikt, 2016

Mieszkam w Obornikach Śląskich
gdzie dwa czerwone kościoły
podpierają wieżami niebo...
 
Grubaśny dąb „Cesarz”
gładzi zmarszczki czasu
zdrewniałymi rękami...
     
Góra Grzybek
wypina pierś
po której jeżdżę sankami...
 
Lipy latem
brzęczą pszczołami
a krzaki są pełne wróbli...
 
To tu
wypełnia się mój
darowany od Pana
skrawek czasu...
      
                                                        
Yolanta Nikt, 2016 



„Oborniki Śląskie – tu mi się podoba!” – to nie tylko hasło promocyjne gminy, ale opis 
rzeczywistości, która w niej panuje.

Krajobraz i  architektura Obornik Śląskich sprzyja rozwojowi twórczości. Ważną rolę 
w  budowaniu tożsamości naszej gminy odgrywa kultura i  artyści, którzy rozsławiają 
ją poprzez swoją twórczość i zaangażowanie.
Artyści, którzy zamieszkują Gminę Oborniki Śląskie, tworzą zachwycające dzieła z dzie-
dziny malarstwa, rzeźby, ceramiki, fotografii czy filmu. Wielu z nich prezentuje swoje 
prace na licznych wystawach i imprezach w Polsce i za granicą.
Jestem dumny z lokalnych artystów, bo to Oni ubarwiają naszą rzeczywistość –  spra-
wiają, że jest piękna i kolorowa.
Zapraszam do naszej Gminy – gościnnej i otwartej dla wszystkich, którzy chcieliby 
ją poznać!
Oborniki Śląskie – tu mi się podoba!

Arkadiusz Poprawa, Burmistrz Obornik Śląskich

”Oborniki Śląskie – I like it here!” – is not just the promotional slogan of the municipality, 
but a description of the reality that prevails in it.

The landscape and architecture of Oborniki Śląskie is conducive to the development 
of creativity. An important role in building the identity of our community is played by 
culture and the artists who make it famous through their creativity and commitment.
The artists who inhabit the Municipality of Oborniki Śląskie create stunning works 
in the fields of painting, sculpture, ceramics, photography, and film. Many of them pre-
sent their works in numerous exhibitions and events in Poland and abroad.
I am proud of our local artists, because it is they who add colour to our reality – they 
make it beautiful and colourful.
Welcome to our Municipality – hospitable and open to all who would like to get 
to know it!
Oborniki Śląskie – I like it here!

Arkadiusz Poprawa, Mayor of Oborniki Śląskie
 



nych w tym miejscu. Rzecz w tym, że owo pragnienie, wiara w kreacyjną potencję ludzkich marzeń 
jest wciąż tutaj czytelna, że jest ona jakby kamieniem węgielnym, na którym opiera się ten kawałek 
świata.
 
Dzisiaj spoglądam na Oborniki Śląskie z pewnego dystansu. Nadal jednak, jak wtedy, gdy przez 
jakiś czas tu mieszkałem, odczuwam łączący mnie z tym miasteczkiem intymny związek. W pewien 
sposób, jak tylu innych ludzi przede mną, również ja stałem się własnością tego miejsca i jestem 
w nim zakorzeniony. Kiedy próbuję odpowiedzieć sobie na pytanie, co właściwie o tym zadecydo-
wało i na czym polega owa więź, nie potrafię znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Być może jednym 
z najważniejszych powodów jest to trwające wciąż we mnie zdumienie, wywoływane przez spraw-
czą moc ludzkich marzeń. Oznaczałoby to, że zakorzeniony jestem w przeczuwanym przeze mnie 
pragnieniu Karola Wolfganga Schauberta, z którego wyrósł współczesny kształt Obornik Śląskich.

Wszystko wskazuje na to, że nie jestem w tym względzie odosobnionym przypadkiem. Marzenie 
z początku XIX wieku stworzyło rozległą, przestrzenną rzeźbę czy też, jak zwykło się dzisiaj mó-
wić, instalację. Dla Josepha Beuysa, jednego z najwybitniejszych dwudziestowiecznych artystów, 
sama czynność myślenia stawała się rzeźbą. Z perspektywy Obornik Śląskich jego teza wydaje mi 
się wyjątkowo trafna, gdyż przekształcone w przestrzenne dzieło marzenie Schauberta stworzyło 
równocześnie przestrzeń dla myślenia i marzeń innych ludzi, którzy mogą je tu urzeczywistniać. 
A więc miasteczko funkcjonujące jako swego rodzaju galeria, w której materializują się w rozmaity 
sposób ludzkie myśli i pragnienia? Dlaczego nie? Dlaczego nie mielibyśmy myśleć o tym miejscu: 
Galeria – Oborniki Śląskie? Czemu nie ujrzeć w miejscu tym galerii-rzeźby, galerii-instalacji otwartej 
na kolejne zjawiające się tu osoby, otwartej na ich marzenia, oferującej dziesiątki obrazów, zapa-
chów i smaków? To myśl bardzo kusząca, tym bardziej że miejsce to wydaje się przyciągać ludzi 
odczuwających potrzebę materializowania własnych doznań i myśli, by dać im odpowiedni wyraz 
i spotkać się z ich materialną konkretyzacją.
 
Nie znajdziemy dzisiaj w Polsce zbyt wielu podobnej wielkości miasteczek, w których żyje i tworzy 
tak liczne grono wybitnych artystów. Prezentowane na obecnej wystawie dzieła ośmiorga twórców 
stanowią znakomite świadectwo potencjału artystycznego Obornik Śląskich. Stawką artystycznej 
gry jest zawsze tożsamość. Z  takiej perspektywy trzeba spojrzeć na prezentowane na wystawie 
metaforyczne „Obrazy świata”, w których odnaleźć można szereg pytań dotyczących zarówno indy-
widualnej, ludzkiej tożsamości poszczególnych artystów, jak i tożsamości tego miejsca czy wreszcie 
szerszej, dialogowo rozumianej tożsamości kulturowej. 

Ufundowane kiedyś przez pewne marzenie miasto-galeria działa ciągle, niezależnie od zmiennych 
politycznych losów miejsca, jak katalizator wyzwalający energię twórczą, dzięki której powstaje tu 
tyle różnorodnych dzieł i krystalizują się kolejne artystyczne indywidualności.

Marek Śnieciński – poeta, krytyk i kurator sztuki

Obrazy świata

Najwcześniejsze obrazy świata, jakie pamiętam, związane są prawdopodobnie z Obornikami Ślą-
skimi. Nie potrafię dzisiaj ustalić, który z nich jest pierwszy: chodnik pokryty świeżym, skrzypiącym 
pod butami śniegiem, dom kryty czerwoną dachówką czy któryś inny z dziesiątków oderwanych, 
pozbawionych już teraz kontekstu obrazów. Ta niepewność budzi we mnie lekki niepokój – dobrze 
byłoby wiedzieć, od jakiego obrazu zaczyna się wizerunek świata, który w sobie noszę, lub który 
mnie nosi w sobie. To ważne, gdyż mam wrażenie, że od tych pierwszych zapamiętanych obrazów 
rzeczywistości zależy struktura mojej pamięci, a nawet więcej, zależy moja tożsamość. Być może, 
bez udziału mej świadomości, obrazy te wprowadzają pewien porządek w chaos napływających 
w ciągu życia doznań, decydują o specyfice mojej percepcji.
  
Mówię o obrazach, choć tak naprawdę chodzi tutaj o wszechstronne doświadczanie świata, w któ-
re zaangażowane są wszystkie zmysły. A dodatkowo to doznawanie świata jest przecież zarazem 
jego interpretowaniem – nasze zmysły i umysł, nawet w okresie najwcześniejszego dzieciństwa, 
nie są bezinteresowne. Percepcja zawsze związana jest z interpretacją. Odczuwamy podświadomą 
potrzebę rozumienia, które jest jedną z form zaspokajania szerszej potrzeby bezpieczeństwa. Gdy 
przychodzimy na świat, zastajemy go jako coś gotowego i zaczynamy, dzień po dniu, zanurzać się 
coraz bardziej w języku, który wokół nas rozbrzmiewa, w historii i w kulturze. Wszystko to określa 
sposób, w jaki postrzegamy i analizujemy świat, a najbardziej elementarnym narzędziem, którym 
dysponujemy, jesteśmy po prostu my sami, wyposażeni w naszą indywidualną wrażliwość oraz nie-
doskonałe i często zawodne zmysły.
 
Miejsce, o którym mówię, wydaje się mieć szczególny charakter. Miasteczko, leżące dwadzieścia 
kilka kilometrów na północ od Wrocławia, jest jednym z tych budzących moje zdumienie miejsc, 
które stanowią namacalny dowód, że możliwe jest wcielenie w życie i materialne ukonkretnienie 
ludzkich wizji i pragnień. To tylko przypuszczenie, lecz jedno z tych przypuszczeń, które trwale wpi-
sały się w mą świadomość, zbliżając się w niej do granicy całkowitej pewności. Przypuszczam więc, 
że na początku XIX wieku Karol Wolfgang Schaubert wyobraził sobie lub po prostu przeczuł, w co 
może zmienić się mała wioska zagubiona wśród zalesionych pagórków morenowych wzgórz, które 
później zyskały nazwę Gór Kocich. Domyślam się też, a może chciałbym w to wierzyć, że ówczesny 
właściciel Obornik Śląskich zapragnął nadać swej wizji materialny kształt. To, co stało się później, nie 
jest już domysłem, mamy bowiem przed sobą różnorodne ślady jego działalności, gdy zaczął rzeź-
bić swymi pragnieniami ten mały skrawek otaczającego go świata. Być może miał przy tym wraże-
nie, że formuje i przekształca miejsce, które do niego należy, tymczasem to raczej on stał się własno-
ścią tego miejsca, odkąd pozwolił, by uwięziło ono jego pragnienia. Nie chodzi tu przy tym jedynie 
o działania przekształcające strukturę urbanistyczną (szereg sanatoriów) czy komunikacyjną (jedna 
z pierwszych linii kolejowych na Śląsku i budowa okazałego dworca). Karol Wolfgang Schaubert za-
pragnął także, by na należącym do niego terenie znalazł się najwyższy szczyt Gór Kocich, kazał więc 
nadsypywać jedno ze wzgórz. Takie pragnienia miewają szaleńcy lub artyści. Schaubert szaleńcem 
z pewnością nie był, więc na pragnienie to i jego realizację (choć celu nie osiągnął) z dzisiejszej per-
spektywy możemy spojrzeć jak na uprawianą przez niego specyficzną „sztukę ziemi”.
 
Życie zweryfikowało później wiele z jego pierwotnych marzeń; nie chodzi zresztą o to, by trzeba 
było próbować je odtwarzać, by destylować je ze wszystkich historycznych nawarstwień osadzo-



desire, the belief in the creative potency of human dreams, is still legible here, that it is like the 
cornerstone on which this piece of the world rests.
 
Today I look at Oborniki Śląskie with a certain distance. Still, however, as when for a time I lived 
here, I feel an intimate connection with this town. In a way, like so many others before me, I also 
became the property of this place and I’m rooted in it. When I try to answer the question, what 
exactly decided this and what this bond is, I cannot find an unambiguous answer. Perhaps one 
of the most important reasons is the amazement I still feel caused by the instrumental power of 
human dreams. This would mean that I am rooted in the desire I can feel of Karl Wolfgang Schau-
bert, from which Oborniki Śląskie grew into its contemporary shape.

Everything points to the fact that in this respect I’m not an isolated case. The dream of the early 
19th century created a  vast, spatial sculpture or, as we tend to say today, an installation. For 
Joseph Beuys, one of the greatest artists of the twentieth century, the very act of thinking be-
came a sculpture. From the perspective of Oborniki Śląskie his thesis seems especially apt, since 
converted into a spacious work of Schaubert’s dream it created at the same time a space for the 
thinking and dreams of other people who could realize them here. So does the town function as 
a kind of gallery in which human thoughts and desires materialize in different ways? Why not? 
Why should we not think about this place: Gallery – Oborniki Śląskie? Why not see in it a sculp-
ture gallery, an installation gallery open to successive people showing up here, open to their 
dreams, offering dozens of images, smells and tastes? It’s a very tempting idea, the more so that 
this place seems to attract people who feel the need to materialize their own experiences and 
thoughts, to give them the appropriate look and meet their material instantiation.
 
You will not find in Poland today too many similar-sized towns where as large a group of out-
standing artists live and work. The works of the eight artists presented in this exhibition bear 
outstanding witness to the artistic potential of Oborniki Śląskie. The stake in the artistic game is 
always identity. From this perspective, you need to look for metaphorical ”Images of the World” in 
the exhibition, where you can find a number of questions regarding both the individual human 
identity of the individual artists, as well as the identity of this place, and finally a more broadly 
understood dialogue of cultural identity.

The city gallery founded by a certain dream constantly functions, regardless of the changing po-
litical fates of the place, as a catalyst for liberating creative energy, through which arise so many 
different works and further artistic individualities crystallize.

Marek Śnieciński – poet, art critic, and curator

Images of the world

The earliest images of the world that I recall are probably connected with Oborniki Śląskie. I can 
not now determine which one is the first: a pavement covered with fresh snow crunching under 
my boots, the red-tiled home, or any other of the dozens of detached images devoid now of con-
text. This uncertainty gives me a slight concern – it would be good to know from which image the 
image of the world which I carry myself, or which carries me within itself, starts. This is important, 
because I feel that the structure of my memory, and even more, my identity, depends on my first 
memorised images of reality. Perhaps, without my conscious participation, these images bring 
some order to the chaos coming in a lifetime of experiences; they determine the specifics of my 
perception.
 
I’m talking about images, but it’s really a question of a comprehensive experience of the world 
that involves all the senses. And additionally, this experiencing the world is, after all, at the same 
time interpreting it – our senses and mind, even during infancy, are not disinterested. Perception 
is always associated with interpretation. We feel a subconscious need to understand, which is 
one of the ways of satisfying a wider need for security. When we come into the world, we find it 
as something finished and we start, day after day, to dive more and more into the language that 
resonates around us, in history and culture. All this determines the way in which we perceive 
and analyse the world, and the most elementary tool at our disposal is that we are just ourselves, 
armed with our individual sensitivity and imperfect and often unreliable senses.
 
The place I’m talking about, seems to have a special character. This town, situated twenty kilome-
tres north of Wrocław, is one of those places that wake my astonishment, that are tangible proof 
that it is possible to embody an instance and give material existence to human vision and desires.  
It’s just a supposition, but one of those suppositions which are permanently etched into my con-
sciousness, approaching the limit of absolute certainty. I suppose, then, that in the early 19th 
century, Karl Wolfgang Schaubert imagined or simply sensed, what this small village lost in the 
wooded hills of the mounds of moraine, which later were later called the Cat Mountains, could 
turn into. I also think, or maybe I’d like to believe, that the former owner of Oborniki Śląskie want-
ed to give his vision a material shape. What happened later I am no longer guessing, because we 
have before us a variety of traces of his activities when he began to sculpt his desires into this 
little piece of the world around him. Perhaps he also felt that he was creating and transforming 
a place that belonged to him, yet rather he became the property of the place, since it allowed 
him to imprison his desires. It is not only the action of transforming the urban structure (a num-
ber of sanatoriums) and communications (one of the first railways in Silesia and the construction 
of a magnificent train station). Karl Wolfgang Schaubert also wanted the highest peak in the Cat 
Mountains to be on his land, so he ordered one of the hills to be heightened. Such desires are 
generally expressed by madmen or artists. Schaubert was certainly not a madman, so we can 
look at this desire and its realisation (although it was not achieved) from today’s perspective as 
a particular kind of ”art of the earth” as practised by him.
 
Life later substantiated many of his original dreams, indeed it is not that it was necessary to cre-
ate them, to distil them from all the historical strata embedded in this place. The thing is that this 



Krzywa / Curve / 2011 / 47 x 34 cm

Łukasz Huculak

Schemat / Scheme / 2011 / 34 x 42 cm



Relief / Relief / 2015 / 70 x 50 cmEkspozycja / Exposition / 2013 / 100 x 70 cm



mozaika /01/2016/A/– fragment / fragment of mosaic

MIREK KOCIŃSKI

mozaika /01/2015/A,B/ – fragment / fragment of mosaic



mozaika /01/05/2014/ – fragment / fragment of mosaicmozaika /01/12/2013/A,B/ – fragment / fragment of mosaic



Z cyklu Post mass-media, Seriale telewizyjne – 4 
From the cycle Post massmedia, TV Series – 4 / 100 x 200 cm / 2014

ANNA KUTERA

Z cyklu Post mass-media, Seriale telewizyjne – 2 
From the cycle Post massmedia, TV Series – 2 / 100 x 200 cm / 2014



Z cyklu Post mass-media, Próbnik III (1, 3, 4) 
From the cycle Post mass-media, Sampler III (1, 3, 4) / 100 x 100 cm / 2010



Syreny / Sirens / 150 x 120 cm / 2003

Romuald KuTERa

Syreny / Sirens / 150 x 120 cm / 2003



Nimfy / Nymphs / 70 x 100 cm / 2007Syreny / Sirens / 150 x 120 cm / 2003



AnnA MArchwickA

Głowa / Head / 48 x 43 x 25 cm / 2007/2016 Sukienka / Dress / 38 x 32 x 28 cm / 2014



Feministka / Feminist / 63 x 28 x 14 cm / 2010

Głowa do góry nogami / Head upside down / 4O x 40 x 40 cm / 2011/2016



bez tytułu / untitled / 72 x 55 cm / 2014 

Marek Marchwicki

The Healer / 125 x 150 cm / 2015



Ciężki deszcz – detal / Heavy Rain – detail / 145 x 183 x 5 cm / 2016 / 2017



Kilka sukienek i peruka / Several dresses and a wig / 120 x 140 cm / 2005

Plisowanka i sukienki namiętności / A pleated skirt and dresses of passion / 120 x 140 cm / 2005

Yolanta nikt

Pracownice Saloniku Jola i Irena modlą się o pieniądze na dalszą działalność
Salon workers Jola and Irena pray for money for further business / 110 x 120 cm / 2005



Autoportret w swoim ogrodzie pt. Zamiast głogu wyrośnie cyprys / Self-portrait in 
my garden entitled Instead of hawthorn, cypress will grow / 120 x 130 cm / 2007

 Dwie czapki / Two caps / 100 x 120 cm / 2015

Rozebrany z wzorków / Stripped down from patterns / 60 x 70 cm / 2017

Ten dzbanek niewiele się określił / This jug did not define much / 60 x 80 cm / 2017



Fort w Kownie / The fort in Kaunas / 50 x 60 cm / 2017

Pociag do Kowna / Train to Kaunas / 100 x140 cm / 2017

ZdZisław Nitka

Ponary / Paneriai / 70 x 90 cm / 2016



Oborniki to moje miasteczko. Tutaj się urodziłem – w pięknej willi przeznaczonej po drugiej woj-
nie na porodówkę. Tutaj zostałem malarzem… 
Moi dziadkowie udzielili mi pierwszych lekcji rysunku. Później sponsorowali kolekcjonowanie 
komiksów. Sąsiad, pan Rybałtowski, malarz amator, wprowadził mnie w tajniki warsztatu malar-
skiego. Do dziś pamietam kwiaty w wazonach i leśne stawiki z łabędziami na jego płótnach… No 
i Ciocia Jancia – na moje trzynaste, a może czternaste urodziny, podarowała mi kilkanaście mini 
albumików o sztuce współczesnej. Chagall, Modigliani, Cezanne, Dufy, Matisse, van Gogh – ależ 
byłem szczęśliwy!

Mógłbym godzinami opowiadać o moim małym miasteczku, jego mieszkańcach i… artystach. 
Chociażby Otto Muellerze, wielkim malarzu z grupy Die Brücke , który własnie w Obornikach 
zakończył pracowite życie, 24 września 1930 roku.

Zdzisław Nitka
 

Oborniki is my town. Here I was born – in a beautiful villa destined after the Second World War to 
be a delivery room. Here I became a painter…
My grandparents gave me my first drawing lessons. Later they sponsored my collecting of comic 
books.A neighbour, Mr. Rybałtowski, an amateur painter, introduced me to the secrets of paint-
ing. To this day I remember the flowers in vases and forest ponds with swans on his canvases…
And Aunt Jancia – on my thirteenth and maybe fourteenth birthday, gave me a dozen mini al-
bums on contemporary art. Chagall, Modigliani, Cezanne, Dufy, Matisse, van Gogh – oh, I was 
happy!

I could talk for hours about my small town, its inhabitants and… artists. For example Otto Muel-
ler, the great painter of the Die Brücke group, who ended his working life in Oborniki, on 24 
September 1930.

Zdzisław Nitka
Jan Imich / 50 x 40 cm / 2017



Prace w kolekcjach prywatnych i publicznych, m.in.: Muzeum Miejskie Wrocławia, Muzeum Współcze-
sne Wrocław (MWW), Muzeum Narodowe w Gdańsku, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Muzeum Regio-
nalne w Stalowej Woli, Muzeum Historii Kultury (Kulturhistorisches Museum Görlitz), Görlitz. 

Kurator, autor tekstów o  sztuce, redaktor katalogów do wystaw oraz wydawnictwa Nadmiar i  Brak. 
Członek wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów.

Zaczynał od monochromatycznych martwych natur. Po okresie fascynacji renesansowym prymitywi-
zmem i architektoniką wnętrz koncentruje swoje artystyczne poszukiwania na motywie czaszki i wą-
sko kadrowanego detalu. Interesuje się ułomnością i fragmentarycznością, wykorzystuje estetykę form 
„niepełnowartościowych”: szkicu, destruktu i non finito.

ANNA KUTERA 
Dyplom na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obec-
nie: Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta) we Wrocławiu, 1977. W latach 1975–1980 prowadziła 
– wspólnie z Romualdem Kuterą, Lechem Mrożkiem i Piotrem Olszańskim – wrocławską Galerię Sztuki 
Najnowszej; w latach 1980–1983 kierownik artystyczny Salonu Sztuki Najnowszej we Wrocławiu. Wraz 
z Janem Świdzińskim, artystą, krytykiem sztuki i filozofem, współorganizowała międzynarodowy ruch 
sztuki kontekstualnej. W obszarze jej artystycznej działalności znajdują się: film, wideo, fotografia, ma-
larstwo, instalacja i sztuka performance. 

Zrealizowała kilka cykli artystycznych: „Morfologia nowej rzeczywistości”, „Sytuacje stymulowane”, 
„Moje domy”, „Genetyczne konteksty” i „Post mass–media”.

Udział w ponad 50 wystawach indywidualnych w Polsce, Francji, Kanadzie i Szwecji, m.in.: „Sytuacje 
stymulowane”, Artculture Resource Center, Toronto, Kanada, 1985; „Mój dom rodzinny”, BWA – Gale-
rie Sztuki Współczesnej we Wrocławiu, 1992, „Post...”, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2012, a także 
w około 180 wystawach zbiorowych w Polsce, Francji, Kanadzie i Niemczech, m.in.: „Dzikie pola. Histo-
ria awangardowego Wrocławia”, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 2015.

Prace w kolekcjach państwowych w Polsce i za granicą, m.in.: Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MAM), Sao 
Paulo, Brazylia; Królewska Biblioteka Sztuki (Danmarks Kunstbibliotek), Kopenhaga, Dania;  Muzeum 
Narodowe w Warszawie; Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie; Muzeum Sztu-
ki w Łodzi; Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy; Galeria 72 w Muzeum Ziemi 
Chełmskiej im. W. Ambroziewicza, Chełm; Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych we Wro-
cławiu.

ROMUALD KUTERA
Dyplom na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obec-
nie: Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta) we Wrocławiu, 1975. W latach 1975–1985 pracownik 
dydaktyczny tej uczelni. Stypendium twórcze Ministerstwa Kultury i Sztuki, 1982.

W obszarze jego artystycznej działalności znajdują się: film, wideo, fotografia, rysunek, malarstwo, in-
stalacja przestrzenna.

W latach 1974–1985, wraz z Janem Świdzińskim, artystą, krytykiem sztuki i filozofem, współorganizo-
wał międzynarodowy ruch sztuki kontekstualnej

W latach 1973–1975 prowadził Międzynarodową Galerię Sztuki Najnowszej we Wrocławiu. Następ-
nie prowadził – wspólnie z  Anną Kuterą, Lechem Mrożkiem i  Piotrem Olszańskim – Galerię Sztuki 
Najnowszej we Wrocławiu, 1975–1980, oraz Pracownię Fotografii Kreacyjnej w Międzynarodowym 

ARTYŚCI

MIROSŁAW KOCIŃSKI
Dyplom na Wydziale Ceramiki i Szkła w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie: Aka-
demia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta) we Wrocławiu, 1985. Od 1988 roku zatrudniony w macierzy-
stej uczelni, początkowo na Wydziale Malarstwa i Rzeźby, od 1996 roku na Wydziale Ceramiki i Szkła. 
Prodziekan Wydziału Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu, 2002–2005; dziekan tego wydziału w latach 
2008–2012. W 2014 roku uzyskał tytuł profesora.

Liczne nagrody i  wyróżnienia, m.in.: I  nagroda na III Międzynarodowym Biennale Ceramiki, Zarautz, 
Hiszpania, 1996; wyróżnienie honorowe w 9. Międzynarodowym Konkursie Ceramiki Mino (9th Inter-
national Ceramics Competition Mino), Mino, Japonia, 2011; odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”, przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2012.

Udział w 19 wystawach indywidualnych i w ponad 100 wystawach zbiorowych, w Polsce i za granicą: 
w  Niemczech, Francji, we Włoszech, Hiszpanii, Egipcie, Maroku i  Japonii, m.in.: XII Biennale Cerami-
ki, Vallauris, Francja, 1991; XII Biennale Internationale de Céramique d’art, Vallauris, Francja, 1990; 49. 
Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte, Faenza, Włochy, 1996; III Międzynarodowe Biennale 
Ceramiki Zarautz, 1996; Cairo International Biennale for Ceramics, Kair, Egipt, 1998; „Keramik, Glas, In-
nenarchitektur, Design”, Brunszwik, Niemcy, 2009; 9. Międzynarodowy Konkurs Ceramiki Mino, 2011; 
„Paradoksy”, BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej, Galeria Szkła i Ceramiki, 2011.

Prace w kolekcjach prywatnych i muzealnych, m.in.: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Cera-
miki w Bolesławcu, Museum of Modern Ceramic Art (Muzeum Współczesnej Ceramiki), Gifu, Japonia.

ŁUKASZ HUCULAK
Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we 
Wrocławiu, 2002. Zatrudniony w tej uczelni od 2002 roku; w 2009 roku uzyskał tytuł doktora, od 2013 
roku prowadzi pracownię malarstwa i kieruje Międzywydziałowymi Studiami Doktoranckimi. 

Liczne stypendia, nagrody i wyróżnienia, m.in.: Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, 2000, 2004; I nagroda XIX Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin, 2002; wy-
różnienie w ogólnopolskim konkursie Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”, 2004.

Udział w  ponad 50 wystawach indywidualnych w  Polsce oraz w  Czechach, Niemczech i  USA, m.in.: 
„Przedmiot i  przestrzeń”, Galeria Miejska, Wrocław, 2002; „Ökonomie der kunst”, Muzeum Fotografii 
w Görlitz (Museum der Fotografie Görlitz), Görlitz, Niemcy, 2011; „Hipotezy i hipostazy”, Miejska Ga-
leria Sztuki, Łódź; Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Stalowa Wola; BWA Rzeszów – Biuro Wystaw 
Artystycznych, Rzeszów, 2012; „Złe kobiety”, Muzeum Miejskie (Městské muzeum), Zlate Hory, Czechy, 
2015; „Detale/Przestrzenie”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, 2015; „Inkantacje”, Muzeum Powiatowe 
w Nysie, Nysa, 2016. Udział w ponad 150 wystawach zbiorowych w Polsce oraz w Rumunii, Niemczech, 
Hiszpanii, Holandii, Francji, Rosji, USA, Czechach, na Słowacji i Węgrzech, m.in.: „Falsche Erwartung”, 
Kunsthalle Darmstadt, Darmstadt, Niemcy, 2005; „Malarstwo Polskie XXI w.”, Zachęta Narodowa Galeria 
Sztuki, Warszawa, 2006/2007; „Eroare de sistem” („Błąd Systemu”), Muzeum Sztuki (Muzeul de Artă Cluj
-Napoca), Cluj-Napoca, Rumunia, 2015. 



YOLANTA NIKT
Dyplom na Wydziale Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obec-
nie: Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta), 1988. 

Po studiach zamieszkała w Obornikach Śląskich. Od 2006 roku prowadzi w tym mieście Salonik Czterech 
Muz. Główna nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Uczelni Plastycznych „Pejzaż”, organizowanym przez 
Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, 1987. Pracę wysłała pod pseudonimem NIKT, którym to posługuje 
się jako artystka.

Stypendium Ministra Kultury i Sztuki, 1990. Nagroda Grand Prix w konkursie Ogólnopolskiego Salonu 
Plastyki „Egeria 2000” w Ostrowie Wielkopolskim, 2000.

Udział w ok. 40 wystawach indywidualnych, m.in.: „Bez względu na porę roku” – z prof. Józefem Hałasem, 
BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej, 1989; „COLLAGES”, Galeria Entropia, Wrocław, 2010, oraz 
w około 50 wystawach zbiorowych w Polsce, Niemczech i Francji.

Prace w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu i wielu kolekcjach prywatnych w Polsce i za grani-
cą, m.in. w Luciano Benetton Collection we Włoszech.

Zajmuje się głównie malarstwem olejnym. Tworzy też kolaże na papierze, a czasem pisze wiersze. Po-
sługuje się uproszczonym językiem malarskim. Umieszcza na swoich płótnach teksty, aby słowa mogły 
wskazywać elementy nieobecne na obrazie, np. kierunek wiatru.

Fascynuje się sztuką ludową i prymitywną.

ZDZISŁAW NITKA
Dyplom na Wydziale Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie: Akademia Sztuk 
Pięknych im. E. Gepperta) we Wrocławiu, 1987. Zatrudniony w tej uczelni od 1988 roku; od 2011 roku 
prowadzi pracownię malarstwa.

Laureat nagród w Polsce i za granicą, m.in.: główna nagroda w konkursie na plakat dla Międzynarodowe-
go Festiwalu Filmowego w Mons, Belgia, 1987; nagroda „Wiktor” w Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Pla-
styki „Arsenał ’88” w Warszawie, 1988; Nagroda Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Bielska-Białej w Ogól-
nopolskim Konkursie Malarstwa „Bielska Jesień”, 1992, oraz wyróżnienie w tym konkursie, 1999. Otrzymał 
także główną nagrodę w konkursie na herb Obornik Śląskich, 1992.

Udział w  45 wystawach indywidualnych w  Polsce, Belgii, Niemczech i  Wielkiej Brytanii, m.in.: Galeria 
Bielska BWA, Bielsko-Biała, 2002; Muzeum Śląskie w Katowicach, 2008, a także w ponad 200 wystawach 
zbiorowych w Polsce, Bułgarii, Czechach, Danii, Francji, Holandii, Niemczech, Portugalii, Rosji, Rumunii, 
Szwajcarii, USA, Włoszech i na Węgrzech, m.in.: „Polish Drawings Now”, Visual Arts Museum – School of 
Visual Arts, Nowy Jork, USA, 1993; „Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX i XXI wieku”, Pawilon Czterech 
Kopuł, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2016.

Prace w kolekcjach prywatnych i muzealnych, m.in.: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie; 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu; Muzeum Narodowe w Poznaniu; Muzeum Narodowe w Szczecinie; 
Muzeum Śląskie w Katowicach; Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Forum Fotografii „Kwadrat” we Wrocławiu, 2002–2010. Kurator Galerii Sztuki Najnowszej przy Miej-
skim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim, 2008–2014. W latach 2007–2010 przewodniczący, 
a od 2016 roku członek Rady Artystycznej przy Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Pla-
styków w Warszawie.

Laureat kilku nagród:  Nagrody Publiczności na Festiwalu „Młode Kino” w  Rzeszowie, 1977; Głównej 
Nagrody na II Międzynarodowym Triennale Rysunku, Wrocław, 1982; Grand Prix (nagroda prezydenta 
Wrocławia), Dolnośląskich Wystaw Sztuki Ciąg Dalszy – Inne Media, Wrocław, 2006. 

Udział w ponad 40 wystawach indywidualnych w Polsce i w Kanadzie, m.in.: „Films to be read”, Artcultu-
re Resource Center, Toronto, Kanada, 1985; „Awangarda nie biła braw”, Muzeum Współczesne Wrocław 
(MWW), 2014, oraz w ok. 190 wystawach zbiorowych w Polsce, Argentynie, Austrii, Belgii, Brazylii, Chor-
wacji, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Jugosławii, Kanadzie, Niemczech, Słowacji, 
Szwecji, USA i na Węgrzech, m.in.: „Contemporary Art from Poland”, Centro de Arte y Comunicación 
(CAyC), Buenos Aires, Argentyna, 1973; „Contextual Art”, Muzeum Sztuki Współczesnej (Moderna Mu-
seet Malmö), Malmo, Szwecja,1976; „Mail Art”, Sao Paulo Biennale, Brazylia, 1981; „Dzikie pola. Historia 
awangardowego Wrocławia”, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 2015.

Prace w kolekcjach prywatnych i muzealnych w Polsce i za granicą, m.in.: Aalvar Alto Museum, Jyväsky-
lä, Finlandia; kolekcja Biennale w Sao Paulo; Muzeum Narodowe w Warszawie; Centrum Sztuki Współ-
czesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie; Mała Galeria w Warszawie; Muzeum Współczesne Wrocław 
(MWW);  Muzeum Narodowe we Wrocławiu;  Dolnośląskie Towarzystwo  Zachęty Sztuk Pięknych  we 
Wrocławiu; Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi; Muzeum w Koszalinie; BWA w Lublinie.

MAREK MARCHWICKI
Dyplom z wyróżnieniem w 1986 roku na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych (obecnie: Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta) we Wrocławiu.

Stypendium Ministra Kultury i  Sztuki, 1987. Finalista konkursu „Obraz Roku” organizowanego przez  
„Art&Business”, 2003. 

Udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą – w Holandii, Niemczech, Belgii, 
Wielkiej Brytanii, Francji i Austrii, m.in.: wystawa finałowa konkursu Lexmark European Art Prize, Lon-
dyn, 2003; ART Poznań 2005; Salzburg Art Fair, Salzburg, Austria, 2005; Lineart: The International Fusion 
Art Fair, Gandawa, Belgia, 2009, 2010. 

W  sztuce interesuje go zagadnienie pamięci, zarówno osobistej, jak i  zbiorowej. Poszukuje inspiracji 
w swoim osobistym „archiwum”: zdjęć, książek, sytuacji, opowieści i zdarzeń.

Używa wielu technik i materiałów. Eksperymentuje, reinterpretuje metody tworzenia obrazów.

Określa siebie jako ousidera, pozostającego poza głównym nurtem sztuki.

ANNA MARCHWICKA
Dyplom z zakresu ceramiki unikatowej i projektowania ceramiki użytkowej, wraz z aneksem z malarstwa, 
na Wydziale Ceramiki i Szkła Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie: Akademia Sztuk 
Pięknych im. E. Gepperta) we Wrocławiu, 1988. Stypendium Ministra Kultury i Sztuki, 1989. 

Udział w 9 wystawach indywidualnych w Polsce, Holandii i Niemczech, m.in.: „Wielonożny stół szalony”, 
Galeria BB, Kraków, 1999, oraz w 50 wystawach zbiorowych w Polsce, Austrii, Belgii, Brazylii, Holandii, 
Niemczech, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

Prace w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu.



ANNA KUTERA 
Graduated from the Faculty of Painting, Graphics and Sculpture at the State School of Fine Arts (cur-
rently: the E. Geppert Academy of Art and Design), Wrocław, Poland, 1977. Between 1975 and 1980 she 
co-ran, together with Romuald Kutera, Lech Mróżek and Piotr Olszański, the Gallery of Contemporary 
Art (Galeria Sztuki Najnowszej), Wrocław; between 1980 and 1983 she worked as the art director of the 
Contemporary Art Salon (Salon Sztuki Najnowszej), Wrocław. Together with Jan Świdziński – an artist, 
art critic and philosopher – she co-organised the international contextual art movement. Her interests 
are film, video art, photography, painting, installation and performance.

She has created several art series: “Morfologia nowej rzeczywistości” (“Morphology of New Reality”), 
“Sytuacje stymulowane” (“Stimulated Situations”), “Moje domy” (“My Houses”), “Genetyczne konteksty” 
(“Genetic Contexts”) and “Post mass-media”.

She has had about 50 individual exhibitions in Poland, Canada, France, and Sweden, including: “Stim-
ulated Situations”, Artculture Resource Center, Toronto, Canada, 1985; “Mój dom rodzinny” (“My Family 
Home”), BWA – Galleries of Contemporary Art, Wrocław, 1992; “Post…”, National Museum in Wrocław, 
2012. She has also participated in about 180 group exhibitions in Poland, Canada, France, and Germany.

Her works can be found in public collections in Poland and abroad, including: the Sao Paulo Museum 
of Modern Art (MAM), Sao Paulo, Brazil; the Danish National Art Library, Copenhagen, Denmark; the 
National Museum in Warsaw, Poland; the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw; the 
Museum of Art (Muzeum Sztuki), Łódź, Poland; the Leon Wyczółkowski District Museum in Bydgoszcz, 
Poland; Galeria 72 at the Wiktor Ambroziewicz Regional Museum in Chełm, Poland (Muzeum Ziemi 
Chełmskiej im. W. Ambroziewicza); Zachęta (Śląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych), Wrocław.

ROMUALD KUTERA 
Graduated from the Faculty of Painting, Graphics and Sculpture at the State School of Fine Arts (cur-
rently: the E. Geppert Academy of Art and Design), Wrocław, Poland, 1975. He worked as a  lecturer 
there, 1975–1985. He received a creative fellowship from the Ministry of Culture and the Arts, 1982.

His interests are: film, video-art, photography, drawing, painting, installation.

From 1974 to 1985, together with Jan Świdziński, an artist, art critic and philosopher, he co-organised 
the international contextual art movement. In 1973–1975 he ran the International Gallery of Contem-
porary Art (Międzynarodowa Galeria Sztuki Najnowszej), Wrocław. Between 1975 and 1980 he co-ran, 
together with Anna Kutera, Lech Mróżek and Piotr Olszański, the Gallery of Contemporary Art (Galeria 
Sztuki Najnowszej) in Wrocław. He also ran in Wrocław the Studio of Creative Photography (Pracownia 
Fotografii Kreacyjnej), 2002–2010. He was a curator of the Contemporary Art Gallery (Galeria Sztuki 
Najnowszej) at the Municipal Arts Centre (Miejski Ośrodek Sztuki), Gorzów, Poland, 2008–2014. He was 
the chairman, 2007–2010, and, from 2016, a member of the Art Council at the Central Board of the 
Association of Polish Artists and Designers, Warsaw, Poland.

He has received multiple awards: the Audience Award, “Young Cinema” Festival (Festiwal “Młode Kino”), 
Rzeszów, Poland, 1977; the Main Prize, II International Drawing Triennial, Wrocław, 1982; Grand Prix (the 
President of Wrocław award), Dolnośląskich Wystaw Sztuki Ciąg Dalszy – Inne Media, Wrocław, 2006.

He has had over 40 individual exhibitions in Poland and Canada, including: “Films to be read”, Artcul-
ture Resource Center, Toronto, Canada, 1985; Wrocław Contemporary Museum (MWW), 2014. He has 
participated in about 190 group exhibitions in Poland, Argentina, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Cro-
atia, the Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Yugoslavia, the Netherlands, 
Slovakia, Spain, Sweden, and USA, including:  ”Contemporary Art from Poland”, Centro de Arte y Comu-
nicación (CAyC), Buenos Aires, Argentina, 1973; “Contextual Art”, the Museum of Modern Art in Malmö 

ARTISTS

MIROSŁAW KOCIŃSKI
Graduated from the Ceramics and Glass Faculty at the State School of Fine Arts (currently: the E. Gep-
pert Academy of Art and Design), Wrocław, Poland, 1985. He has been working there since 1988 – first 
at the Faculty of Painting and Sculpture and since 1996 at the Ceramics and Glass Faculty. Prodziekan – 
Deputy Dean of the Faculty of Ceramics and Glass, 2002–2005; Dean of this faculty, 2008–2012. In 2014 
he was awarded the title of professor.

He has received numerous awards and prizes, including: 1st prize at the III International Ceramics Bien-
nale, Zarautz, Spain, 1996; Honorary Distinction at the 9th Mino International Ceramics Competition, 
Mino, Japan, 2011; Honorary “Merit for Polish Culture” Medal, awarded by the Minister of Culture and 
National Heritage, 2012.

He has participated in 19 individual and more than 100 group exhibitions in Poland and abroad, in 
Germany, France, Italy, Spain, Egypt and Japan.

His works can be found in private and public collections, including: the National Museum in Wrocław; 
the Museum of Ceramics in Boleslaviec, Poland; the Museum of Modern Ceramic Art, Gifu, Japan.

ŁUKASZ HUCULAK
Graduated with honours from the Faculty of Painting and Sculpture at the E. Geppert Academy of 
Art and Design, Wrocław, Poland, 2002. Employed at the academy since 2002; in 2009, he received 
his Ph.D., and since 2013 he has been running a painting studio and directing Interfaculty Doctoral 
Studies.

He has received numerous scholarships, awards and prizes, including: Scholarship from the Ministry of 
Culture and National Heritage, 2000, 2004; 1st Prize at the XIX Festival of Polish Contemporary Paint-
ing, Szczecin, Poland, 2002; award at the national competition Biennale of Painting “Bielska Autumn”, 
Bielsko-Biała, Poland, 2004.

He has participated in more than 50 solo exhibitions in Poland and the Czech Republic, Germany and 
USA, and more than 150 group exhibitions in Poland and Romania, Germany, Spain, the Netherlands, 
France, Russia, USA, the Czech Republic, Slovakia, and Hungary.

His works can be found in private and public collections, including: the Museum of the City of Wrocław; 
the Wrocław Contemporary Museum (MWW); the National Museum in Gdańsk, Poland; the Municipal 
Art Gallery in Łódź, Poland; the Regional Museum in Stalowa Wola, Poland; and the Museum of Cultural 
History (Kulturhistorisches Museum Görlitz), Görlitz, Germany.

He is a curator and writer on art, editor of catalogues for exhibitions of the Nadmiar i Brak publishing. 
He is a member of the Wrocław Academy of Young Scientists and Artists.

He started with monochrome still lifes. After a  period of fascination with Renaissance primitivism 
and interior architectonics, he focused his artistic exploration on the theme of the skull and narrowly 
cropped detail. He is interested in infirmity and fragmentariness, and uses the aesthetics of “imperfect” 
forms: sketch, self-destructs (works that are splashed, cut etc.), and non finito.



Poland and abroad, including the Luciano Benetton Collection in Italy.

She is mainly engaged in oil painting. She also creates collages on paper, and sometimes writes poems. 
She uses a simplified language of painting. She puts texts on her canvases so that words can indicate 
the elements absent in the image, e.g. wind direction. She is fascinated by folk and primitive art.

ZDZISŁAW NITKA 
Graduated from the Faculty of Painting, the State School of Fine Arts (currently: the E. Geppert Acade-
my of Art and Design), Wrocław, Poland, 1987. He has been working there since 1988; since 2011 he has 
been running his own studio of painting at the E. Geppert Academy of Art and Design.

He has received multiple awards in Poland and abroad, including: the Main Prize for the poster at the 
International Film Festival in Mons, Belgium, 1987; “Wiktor” award, Arsenał ’88 exhibition, Warsaw, Po-
land, 1988; the Award of the Governor of the Culture and Arts Department in Bielsko-Biała, “Bielska 
Jesień” Polish Painting Competition, Bielsko-Biała, Poland, 1992, and a honourable mention in “Bielska 
Jesień” competition, 1999. He also won the Main Prize in the competition for the Oborniki Śląskie crest, 
1992.

He has participated in 45 individual exhibitions in Poland, Belgium, Germany, and the UK, including: 
Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, 2002; the Silesian Museum, Katowice, Poland, 2008. He has also 
participated in over 200 group exhibitions in Poland, Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, France, 
Germany, Hungary, Italy, the Netherlands, Portugal, Romania, Russia, Switzerland, and USA, including: 
“Polish Drawings Now”, Visual Arts Museum – School of Visual Arts, New York, USA, 1993; the “Collection 
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