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  Wyrażam szczególne podziękowania dla prof. dr. hab. Adama Panasiewicza
za owocną współpracę w toku studiów doktoranckich oraz opiekę merytoryczną 
przy realizacji pracy doktorskiej.



   Prezentowany projekt ARTE(-)FAKTY jest kontynuacją / rozwinięciem działań         
realizowanych w ramach projektu Elementarz (H.A.I.K.U), który zajmował się transpozycją istoty poezji 
Haiku do sztuk wizualnych. W projekcie ARTE(-)FAKTY dążę do konkluzji na temat relacji doświadczenie 
– język / kod, badam kontekstualność dzieła i intertekstualną rozgrywkę wykreowaną pomiędzy dziełem       
a odbiorcą. 
 Realizacja jest intermedialną (interdyscyplinarną) ekspozycją otwartą na rozwój w trakcie              
trwania. Jej główny trzon stanowi instalacja w której widz / odbiorca podążając za przygotowanymi 
przeze mnie tropami może nadać wybranej przez siebie cyfrze / liczbie / działaniu matematycznemu /                                                          
wyrazowi określony charakter wizualny. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu stworzonemu specjalnie        
na potrzeby projektu oprogramowaniu. 
Program ten zawiera zeskanowane w pamięci matryce litograficzne odpowiadające poszczególnym         
cyfrom (od 0 do 9 ). Proces ten odbywa się przy poszanowaniu zasad definujących tradycyjny proces         
druku – dotyczących sposobu mieszania się barw oraz ich transparentności. 
Ta interaktywna część ekspozycji jest swoistym laboratorium sztuki wizualnej, w którym każdy może        
dowolnie eksperymentować. Projekt ten jest jednocześnie hołdem złożonym grafice par excellence. 
Na pozostałą część ekspozycji składają się:
 – instalacja graficzna zrealizowana z układu 40 różnych litografii 40 x 50 cm każda; 
 – instalacja video zatytułowana π, w skład której wchodzą: animacja inscenizująca do ‘setnego’ 
miejsca po przecinku wartość matematyczną przypisaną liczbie π oraz materiał found footage pozyskany 
ze starych taśm VHS
 – intermedialna praca zbudowana z synchronicznej projekcji audiowizualnej przedstawiajacej 
szum fal oraz obraz found footage reprezentujący biały szum końca transmisji, oba zestawione razem         
z ekspozycją samych matryc litograficznych. 
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   Presented project ARTI(-)FACTS is a continuation / development of ideas                     
implemented under the Elementarz (H.A.I.K.U) project, which dealt with transposition of the essence of 
Haiku poetry into visual arts. In the ARTI(-)FACTS project I strive for conclusions from the experience – 
language/code relationship, I examine the contextuality of the work and intertextual gameplay created 
between the work and the recipient. 
 The implementation of the project is an intermedia (interdisciplinary) exhibition open to                           
development during its  duration. Its main core is an installation in which the viewer / recipient can give 
the chosen digit / number / mathematical operation or expression a specific visual form, while at the same 
time maintaining complete freedom in the way that the narrative is built. This is possible thanks to the                            
application of a specially created software. 
The programme contains scanned in memory lithographic matrices which corresponds to individual        
digits (from 0 to 9). The whole process takes place within the rules that define the traditional printing      
process – regarding the way colors are mix, including theirs gamma and transparency. This interactive part 
of exhibition is a visual art laboratory in which anyone can experiment freely. This project is also a tribute 
to graphics par excellence. 
The rest of the exhibition consists of:
 – an installation made of a system of 40 different lithographic prints measuring 40 x 50 cm each;
 – a video installation titled π, which consists of multiple films: the animation showing the                   
mathematical value assigned to the number π to the hundredth decimal place and found footage                                 
obtained from old VHS;
 – an intermedia work built from synchronous audiovisual projections showing oceanwaves and 
the found footage image representing white noise, both combined with the exposition of the lithographic 
matrices.
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‘5, 701, 30, 261, 55, 63, 839, 176, 80, 731, 63, 385, 90, 252, 33, 276, 481, 264, 711, 591, 72, 691, 

 81, 6, 4213, 0, 95, 13, 17, 77, 534, 60, 284, 50, 31, 22, 20, 65, 837, 428’ ; (Litografia) 
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/ Wykaz prac



’π‘
VI–poetry:  
Animacja komputerowa, 8 min. 30 s.,
VHS found footage 51 min; 
2019

‘Odyseja Od(-)Do’
Instalacja video: 
‘Od’, video, 10 min.; ‘Do’, video found footage, 10 min.;
10 matryc litograficznych o wymiarach 33 x 43 cm (każda),    
reprezentujących kolejno cyfry od 0 do 9, 
z wykorzystaniem tuszu litograficznego Flussigne Lithographie Tusche; 
2019

‘5, 701, 30, 261, 55, 63, 839, 176, 80, 731, 
63, 385, 90, 252, 33, 276, 481, 264, 711, 591, 
72, 691, 81, 6, 4213, 0, 95, 13, 17, 77, 
534, 60, 284, 50, 31, 22, 20, 65, 837, 428’  
Litografia barwna, 
40 x 50 cm (każda),  
Hahnemühle 300g, 
2019

‘Artefakt’
VI–poetry, Interaktywna instalacja Video, 
2019
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