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Mediations Biennale Polska dotychczas identyfikowało się z miastem Poznań. Loka-
lność była silnym kontekstem, a środowisko artystyczne bogatym źródłem postaw 
twórczych. Idziemy dalej odnosząc się do tradycji Żywej Galerii, dialogu różnych 
środowisk artystycznych w Polsce, kładąc nacisk na twórców poszukujących nowych 
środków wyrazu, działania interdyscyplinarnie, pomiędzy światem analogowym i 
cyfrowym. Chcemy pogłębiać dialog środkowo – europejski i azjatycki, odnosić się do 
obszaru – sztuka – nauka – technologia. W 2020 roku pomimo epidemii Mediations 
Biennale Polska będzie największym spośród wszystkich dotychczasowych edycji 
i odbywać się w 7 miastach Polski: Jelenia Góra, Katowice, Łódź, Mosina, Poznań, 
Szczecin i Warszawa. Centrum wydarzeń biennale będzie Warszawa. Mediacje 
odbywają się również w innych miastach na świecie – Hannower, Opava, Jerozolima, 
Syros i Taipei. Każdy projekt posiada swój własny podtytuł odnoszący się do tematu 
głównego. 7 Mediations Biennale Polska – Horyzont Zdarzeń realizuje się na trzech 
płaszczyznach:
1. naukowo-badawczej,
2. dialogu kultur i ich tożsamości,
3. cywilizacyjno - społecznej.
1. Interesuje mnie kreatywne sięganie poza horyzont zdarzeń za pomocą  sztu-
ki, stwarzającej fakty wizualne, obrazy, których w ich istocie nie można zinterpretować, 
choć są one obecnością fizycznie i zmysłowo. Pomimo własnego autorstwa, artysta 

staje wobec fenomenu swojej pracy, która objawia się jako teza wizualna. Różne 
interpretacje dzieła są nieistotne, powierzchowne i kontekstualne wobec zasadnicze-
go pytania o to co w nim niepojmowalne. To czego nie rozumiem również jest i jest 
wiedzą, zbiorem, tajemnicą rzeczy niepojmowalnych. To, że czegoś nie rozumiem, 
nie oznacza, że tego nie ma. Obrazy wyprzedzają współczesny im kontekst. Z czasem 
nabierają nowych sensów widziane z nowej perspektywy zdarzeń. Nauka i technolo-
gia „rozumieją” obraz po czasie. Horyzont zdarzeń oddziela obserwatora od zdarzeń. 
W nauce horyzont zdarzeń to nieprzekraczalna granica percepcji, gdy to co badane 
oddala się od nas szybciej niż światło. Być może wszechświat rozszerza się szybciej 
niż prędkość światła, stając się coraz bardziej niedostępnym. Z perspektywy rewolucji 
kwantowo informacyjnej, wszystko jest informacją rozumianą jako pramateria, z której 
wyłonił się nasza możliwość  obserwacji zdarzeń. W tym kontekście naszym zamiarem 
jest naszym uczestniczenie sztuki na równi z nauką i technologią jako formą badania 
rzeczywistości.
2. Drugą płaszczyzną projektu od samego początku powstania Mediations Biennale 
jest misja mediacji, zmiany paradygmatów określających inny horyzont zdarzeń, wid-
ziany z perspektywy polskiej i środkowoeuropejskiej. Nie jest to bynajmniej lepszy, 
czy właściwszy punkt widzenia rzeczywistości, ale niezbędny i twórczy w międzynaro-
dowym dialogu, możliwy jedynie przy akceptacji różnych, lokalnych tożsamości.
3. Trzecia Perspektywa odnosi się do Horyzontu społecznego, w czasach post-
globalnych XXI wieku. Nie tylko swobodny przepływ informacji i kapitału, ale przede 
wszystkim rewolucja informatyczno-technologiczna stwarza nowe społeczeństwo. 
Produkcja uzależniona jest od konsumpcji, która osiągnęła granice nasycenia. Czas 
wolny to czas konsumpcji usług, czas do zagospodarowania przez działania kreaty-
wne, partycypacyjne. Starzejące się społeczeństwa charakteryzuje się coraz większą 
liczbą osób poszukujących zajęcia po okresie produkcyjnym. Młode pokolenia 
natomiast uciekają w przestrzeń VR, AI i gier, w rzeczywistość równoleglą internetu, 
mediów społecznościowych i technologii. Te trzy horyzonty zdarzeń są płaszczyznami 
naszego dialogu o przyszłości.

Dr hab. Tomasz Wendland
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Opowiem Wam pewną historię, która nosi nazwę Re-Kreacja. W 2019 roku 
przedłożyłem Tomaszowi Wendlandowi projekt szeregu akcji w przestrzeni publicznej 
w ramach Mediations Biennale 2020. projekt został zaaprobowany i miał być real-
izowany od kwietnia 2020. Akcje miały polegać na działaniu w przestrzeni publicznej, 
bez zapowiedzi, bez wernisaży, bez wystaw w galeriach. Nie zrozumcie mnie źle nie 
mam nic przeciwko galeriom sztuki czy muzeom. Chodziło mi o innego widza, nie tego 
świadomego, przygotowanego. Chodziło mi o innego widza, nie tego przygotowane-
go, co chodzi na wystawy. Interesuje mnie ten, co nigdy nie chodzi na wystawy i będę 
mógł go postawić w sytuacji bez wyjścia. 
Z powodu pandemii akcje zostały przeniesione na sierpień. Pierwszym wystawiają-
cym artystą był Someart. Jego charakterystyczna grafika przedstawiająca czarno-białe 
twarze znalazła się na słupie ogłoszeniowym na rynku a Mosinie. Parę godzin później 
praca została zasłonięta czarną folią stretch. Zdjęcie takiego słupa opublikowałem na 
internetowym forum dyskusyjnym, rozgorzała dyskusja z setkami wpisów. Następnego 
dnia pojechałem obejrzeć słup i okazało się, że zasłona została zdjęta, a na pracy So-
mearta były przykleje dziesiątki wpisów z internetowego forum dyskusyjnego. Bardzo 
się zdziwiłem, okazało się, że w mieście, w którym mieszkam jest bardzo silna lokalna 
społeczność. Wydarzyło się coś na co nie liczyłem.
Słup ogłoszeniowy Arkadiusza Marcinkowskiego w Krośnie koło Mosiny to bardzo 
estetyczna praca, która przetrwała do dzisiaj i jest permanentną, przykościelną wyst-
awą współczesnego malarstwa. Niszczona i wzbogacana przez mieszkańców swoimi 
ogłoszeniami.  Praca ta jest doskonałym przykładem postawienia widza w sytuacji bez 
wyjścia, ponieważ to muzeum przyszło do niego.
Pora na „Małe społeczności są wielkie” Anny Krenz i słup ogłoszeniowy koło 
Mosińskiego Ośrodka Kultury. Praca ta już nie istnieje, okazało się, że słup stracił swoją 
funkcję i po dwóch tygodniach musieliśmy zdemontować biało czerwoną firankę. Para-
doksalnie słup dalej był słupem ogłoszeniowym, ponieważ ludzie zamieszczali swoje 
ogłoszenia pod firanką.
Andrzej Fasiecki zrobił replikę słupa, który znajduje się przy dworcu. Praca nosiła 
tytuł „Obojętność” i okazała się prorocza, gdyż miesiąc później w Mosinie odbyły się 
ogromne manifestacje. Autor podarował swoją pracę Mosińskiemu Ośrodkowi Kultury.
Maciej Osmycki swój słup ogłoszeniowy obwinął srebrną folią. W wywiadzie dla Gazety 
Mosińsko-Puszczykowskiej, powiedział że chciał zrobić pracę bez treści, ponieważ w 
naszych czasach treść jest łatwo manipulowana. Praca przetrwała do dzisiaj.
Natomiast poeta Roman Bromboszcz nadał groteskowy wymiar nazwom popularnych 
leków, część jego wlepek przetrwała na naszych słupach ogłoszeniowych do dzisiaj.
W ramach Re-Kreacji przeprowadziła również swoją akcję dźwiękową moja córka Lena 
Kłosińska, studentka grafiki interaktywnej Akademii Sztuki w Szczecinie. Uznałem, że 
jest to praca charakterystyczna dla sposobu myślenia młodego pokolenia. To ich na-
jbardziej będą dotyczyły zmiany, które obecnie zachodzą na świecie. 
Re-Kreację wieńczyła praca artysty z Mosiny – Adama Gusta. Na słupie przy rynku 
Adam pokazał nam skrawek Szkocji. Tą przeniesioną szkocką rzeczywistość cały czas 
możemy oglądać. Stała się częścią naszego miasta. 

Za sukces Re-Kreacji uważam: współpracę z Mosińskim Ośrodkiem Kultury, jego dyrek-
torem panem Markiem Dudkiem i zastępcą dyrektora panią Alicją Adamską, 
współpracę z panem Wojtkiem Pierzchalskim z Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej, 
przeprowadzenie akcji edukacyjnej przez panią Małgorzatę Witt i reakcję mieszkańców 
Mosiny na sytuację po pierwszej pracy oraz działanie grupy Kolektyw Objazd.
Dziękuję wszystkim artystom za udział.
Artur Kłosiński
Kurator akcji RE-KREACJA

Podczas akcji Re-Kreacja artyści realizowali swoje prace na słupach ogłoszeniowych. 
Takie miejsca z natury przyciągają uwagę i są naturalnym nośnikiem informacji, 
więc, tym bardziej, jako środek realizacji artystycznej skłaniają do zastanowienia nad 
kondycją współczesnego społeczeństwa. Jednocześnie słupy nie traciły swojej pod-
stawowej funkcji i nadal służyły do prezentacji afiszy i plakatów. Realizacje artystyczne 
dopuszczały i uwzględniały autentyczne reakcje użytkowników. Każdy naklejając swo-
je ogłoszenie mimowolnie wpisywał się w propozycję artysty. Zasłanianie, zakrywanie,  
odkrywanie, komponowanie i dodawanie stało się udziałem zarówno naklejających 
ogłoszenia, jak i odbiorców, którzy w niektórych realizacjach musieli zajrzeć pod, 
rozsunąć, dotknąć. Akcja mosińska była próbą organizacji rekreacji rozumianej jako 
angażowanie grup mieszkańców w realizacji twórczych zadań o charakterze eduka-
cyjnym. Kurator Artur Kłosiński podkreślał, że była to próba przejścia przez „hory-
zont zdarzeń” polegająca na wywołaniu nowych spojrzeń i prowokowaniu nowych 
sytuacji. Każda z realizacji poddając odbiorców edukacyjnemu działaniu sztuki wz-
budzała cały wachlarz reakcji: od obojętności po żywą dyskusję pełną zaskakujących 
interpretacji. Poza oczywistą grupą przypadkowych przechodniów i widzów, działały 
też grupy zaangażowane, które celowo i aktywnie brały udział w wydarzeniu. Ich 
aktywność wkraczała czasem w pole działalności artysty przybierając formę pomocy 
w montażu, lub zaangażowania w pracach przygotowawczych, ale zdecydowanie 
częściej miała charakter poznawczy. Szczegółowa analiza dzieła i procesu twórczego 
pobudzała do refleksji i stała się motorem dla własnych projektów.  Działania zapro-
szonych artystów realizujących prace w przestrzeni publicznej były próbą odpowiedzi 
na pytanie, czy artysta może zmienić swoją funkcję i stać się organizatorem czasu 
wolnego, który zyskaliśmy dzięki postępowi technologicznemu. Artysta może popra-
wiać funkcjonowanie społeczeństwa edukując poprzez sztukę, wpływając na wzrost 
świadomości i wrażliwości odbiorców
Akcje w przestrzeni publicznej są realizowane przy współpracy i pomocy Mosińskiego 
Ośrodka Kultury i są dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.
 
Artystami zaproszonym do akcji w przestrzeni publicznej w ramach Mediations 
Biennale Polska i „Re-Kreacji” byli:  Someart, Arkadiusz Marcinkowski, Anna Krenz, 
Andrzej Fasiecki, Maciej Osmycki oraz Roman Bromboszcz. Pojawiły się też dwa 
mosińskie akcenty: Lena Kłosińska zaprezentowała publiczności nagranie audio, 
natomiast  Adam Gust również miał okazję zrealizować pracę na słupie ogłoszenio-
wym. Mosiński Ośrodek Kultury współtworzył część projektu związaną z szeroko po-
jętą edukacją i z aspektami poznawczymi organizując spotkania mieszkańców Mosiny 
i okolic oraz prowadząc prelekcje i działania animacyjne wśród młodzieży.

Małgorzata Witt
Mosiński Ośrodek Kultury

Re-Kreacja w Mosinie Opowieść o akcji
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Someart

Long therm street project of the artist are stickers and 
pasteups, called “Friendly faces”, also known as artist’s street 
logo. 
Project shows human heads, heads of friends, strangers, repre-
sentatives of different nations, religions and occupations. The 
main idea behind this project is to show how every single one 
of us is unique and different. In the eyes of artist every one is 
a piece of art, that’s why there is a small sentence written next 
to every piece ”I’am some art”. Friendly faces are watching us 
every day, from every corner.
You can find Someart’s project all over the world.

Someart’s works were exhebit in galleries listed below:
Pure Evil Gallery / London, WellHung / London,
Culture Centre of Promotion / Warsaw, Culture Centre Zamek  / 
Poznan, Punkt / Gdynia

Długoterminowym, ulicznym projektem artysty są vlepki 
i vlakaty, będące zarazem przenośną, naścienną wizytówką So-
meart’a. Przedstawiają ludzkie głowy, twarze obcych i znajomych 
oraz przedstawicieli różnych religii i zawodów. Można je odnaleźć 
w wielu miastach całej Europy i nie tylko. Zamysłem projektu 
jest ukazanie rożnorodności, ale też indywidualności każdego 
z nas. Wszyscy jesteśmy dziełami sztuki. Z tego powodu przy 
każdej postaci dorysowany jest dymek z napisem ‘I am someart’. 
‘Friendly Faces’ przyglądają się mieszkańcom z różnych, ulic-
znych zakamarków i chwytają ich zaciekawione spojrzenia.

Prace artysty prezentowane były w takich galeriach jak: Pure Evil 
Gallery/London, Stary Browar/Poznań, Centrum Kultury Zamek/
Poznań, Microsoft Store NYC Flagship/ Nowy Jork, WellHung/
Londyn, Centrum Promocji 
Kultrury /Warszawa, Punkt/Gdynia
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Aktywnośc społeczności.

Praca Somart’a spotkała się z natychmiastową reakcją Burmistrza Gminy 
Mosina. Została zasłonięta. Po czym nstąpiła żywa reakcja mieszkańców, 
najpierw na internetowym formum dyskusyjnym, a następnie po zdjęciu 
czarnej folii, wydruki wypowiedzi internetowych były przytwierdzane do 
słupa z pracą artysty. Praca zyskała nowy, interaktywny wyraz popzez 
uaktywnienie społeczności.



[12] [B]Re-Kreacja / Re-Creation 11.08-30.10 Mosina Re-Kreacja / Re-Creation 11.08-30.10 Mosina

Profesor Arkadiusz Marcinkowski jest długoletnim członkiem Związku Polskich 
Artystów Plastyków, a także członkiem japońskiej organizacji artystycznej A-21 
mieszczącej się w Osace.
W 2011 uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2011 został profesorem nadzwy-
czajnym WSUS w Poznaniu, gdzie pełni funkcję prorektora. 
W 2013 został zatrudniony na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym 
w Szczecinie. 
W latach 2015-2019 był kierownikiem Katedry Grafiki Interdyscyplinarnej na Wydziale 
Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki. Aktualnie prowadzi Pracownię Grafiki Cyfrowej na 
Akademii Sztuki w Szczecinie i pełni funkcję dziekana Wydziału Grafiki.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 6 lutego 2020 r. nadał mu tytuł profesora 
sztuki.Jest autorem wielu wystaw indywidualnych. Brał udział w kilkudziesięciu wyst-
awach zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Holandii, Niemczech, Japonii, Turcji, 
Belgii, Grecji, we Włoszech, na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Węgrzech, Gruzji, Tajwanie, 
Izraelu, Rosji, Hiszpanii, Portugali, Norwegii, Iranie, Chinach, Czechach, Słowacji oraz 
w wielu miejscach w Polsce. 

Arkadiusz Marcinkowski was born in 1970. In 1989 he graduated from the High 
School of Fine Arts in Szczecin. In 1991 he began studying at the University of Fine 
Arts in Poznań. In 1995-1996 he studied in the Netherlands. In 1996 he obtained a 
master’s degree in art from the University of Fine Arts in Poznań. He organized several 
exhibitions in the field of graphics and easel painting and took part in many exhibi-
tions abroad. Among others in Japan, where he travelled several times and where he 
had a number of exhibitions at prestigious galleries in Osaka and Tokyo. Since 2006, 
he has been a member of the board of the Poznań District of the Association of Polish 
Artists. He is also a member of the Japanese artistic organization A-21 operating in 
Osaka. In 2011 he obtained the post-doctoral degree  at the University of Fine Arts 
in Poznań. 2013 he was appointed an associate professor at the West Pomeranian 
University of Technology in Szczecin and WSUS in Poznań. In 2020, he was awarded 
the title of Titular Professor from the President of the Republic of Poland. Currently, 
he is the dean of the Faculty of Graphics at the Academy of Art in Szczecin. He is the 
author of many individual exhibitions. He took part in several dozen group exhibitions 
in the country and abroad, including in the Netherlands, Germany, Japan, Turkey, 
Belgium, Greece, Italy, Lithuania, Belarus, Ukraine, Hungary, Georgia, Taiwan, Israel, 
Russia, Spain, Norway, Iran, China and in many places in Poland. He deals with digital 
graphics, video art, graphic design, painting and spatial activities.

Arkadiusz Marcinkowski
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Anna Krenz is an artist, architect, editor and activist. She graduated from the Faculty 
of Architecture at the Poznan University of Technology and completed her Master’s 
degree in Energy, Environment & Sustainable Design at the Architectural Association 
in London.
Anna Krenz exhibits her works at individual and group exhibitions, in Germany, Po-
land and worldwide. She creates engaged art, deals with women’s issues, socio-po-
litical topics, stereotypes and religion, which she combines with irony and humor. 
She uses many forms of expression, from drawing, painting and video to net-art and 
performance. Her illustrations and graphics are published in print and digital media.
From 2003 to 2012, together with Jacek Slaski, she ran the ZERO Gallery in Berlin, 
which hosted over 100 exhibitions, concerts and happenings, presenting artists from 
Poland, Germany and the world. The ZERO Gallery was established to promote 
Polish art in Berlin.

In 2018 she co-created a project on women “ONE Poznań. 1918-2018 Century of 
Women’s Voting Rights” for the Poznań City Hall. She cooperates with the Adam 
Mickiewicz University in Poznan on projects concerning female scientists.
She is the founder of the group Dziewuchy Berlin, an informal group of Polish 
activists, which since April 2, 2016 has been organizing demonstrations and actions 
(Czarny Protest 3.10.2016 or “Global Scream” 8.3.2018), in solidarity with women 
from Poland.

Anna Krenz jest artystką, architektką, redaktorką i aktywistką. Ukończyła Wydział 
Architektury na Politechnice Poznańskiej oraz ukończyła studium magisterskie Energy, 
Environment & Sustainable Design w Architectural Association w Londynie. 

Anna Krenz wystawia swoje prace na indywidualnych i grupowych wystawach, 
w Niemczech, Polsce i na świecie. Tworzy sztukę zaangażowaną, zajmuje się zagad-
nieniami i tematami kobiecymi, społeczno-politycznymi, stereotypami i religią, które 
łączy z ironią i humorem. Posługuje się wieloma formami wyrazu, od rysunku, ma-
larstwa i video po net-art czy performance. Jej ilustracje i grafiki publikowane są w 
mediach drukowanych i cyfrowych.
W latach 2003-2012 razem z Jackiem Slaskim prowadziła Galerię ZERO w Berlinie, 
w której odbyło się ponad 100 wystaw, koncertów i happeningów, prezentujących 
artystów zarówno z Polski, Niemiec jak i ze świata. Galeria ZERO powstała w celu 
promocji polskiej sztuki w Berlinie.
W 2018 roku współtworzyła projekt dotyczący kobiet “ONE Poznań. 1918-2018 Stule-
cie Praw Wyborczych Kobiet” dla UM w Poznaniu. Współpracuje z Uniwersytetem im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu przy projektach dotyczących naukowczyń. 
Jest założycielką grupy Dziewuchy Berlin, nieformalnej grupy polskich aktywistek, 
które od 2 kwietnia 2016 organizują demonstracje i akcje solidarnościowe z kobietami 
z Polski (min. Czarny Protest 3.10.2016 czy „Global Scream“ 8.3.2018).

Anna Krenz
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Małe społeczności są wielkie.
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Individual exhibitions:
1988 Galeria ON
1989 BWA Arsenal Poznań
2006 Patio Lodz Art Center
2006 Innerspaces Gallery Poznań
Group exhibitions:
1981 International Drawing Trennial Wroclaw
1994, 2003  International Print Biennial Cracow
2004 Eurografik Kiev and Moscow
2004 Eurografik Muzeum Sztuki Współczesnej w Moskie
2007 Asia – Europe Mediations Poznań
2007 Aizu Art College/Performance Fesival Mishima Japonia
2010 Inner Focus Łódź
2012 Mediations Biennale Poznań
2013 „Where is Printmaking” In Search of New Meanings – Opole - Organizer of 
International Print Trennial Cracow 2012
2018 Mediations Biennial w Poznaniu

1975 Dyplom ASP Poznań na Wydziale Malarstwa, Rzeżby i Grafiki
Indywidualne wystawy w ostatnich latach:
1988 Galeria ON
1989 BWA Poznań
2006 Patio Centrum Sztuki Łódź
2006 Galeria Innerspaces Poznań

Wystawy zbiorowe w ostatnich latach:
1981 Międzynarodowe Triennale Rysunku we Wrocławiu
1994, 2003  Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie
2004 Eurografik w Kijowie
2004 Eurografik Muzeum Sztuki Współczesnej w Moskie
2007 Asia – Europe Mediations Poznań
2007 Aizu Art College/Performance Fesival Mishima Japonia
2010 Inner Focus w Patio Centrum Sztuki Łódź
2012 Mediations Biennale Poznań
2013 „Gdzie jest grafika?” w Opolu – Organizator MTG Kraków 2012
2018 Mediations Biennale w Poznaniu

Andrzej Fasiecki
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Ukończył w 1989r. studia na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie, w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Adiunkt w Kolegium Sztuk Wizualnych 
Akademii Sztuki w Szczecinie. Mieszka i pracuje w Szczecinie.

Wystawy indywidualne w ostatnich latach:
2019 Galeria Sztuki Brama, Stargard
2018 Zamek Kultury Tuczno, Tuczno Krajeńskie
2017 Galeria Pentagon, UTH Radom, “Zjawiska, gesty i przypadki” - wystawa doktorska
2016 Galeria Wozownia, Toruń, Poland (wystawa towarzysząca 10TMFM)

Wystawy zbiorowe w ostatnich latach:
2020 Pavilon O2, blok výstav Domu umění 2020, Ostrava, Czechy
2020 Miłość, Prezentacja wykładowców Katedry Grafiki Interaktywnej,
Akademia Sztuki, Szczecin. Oda, Piotrków Trybunalski.
2019 Symularis, South Sour Water/Performance and Visual Art Festival, Taipei, Taiwan
2019 Symularis. Boxes Art Museum, Foshan, Guangdong, Chiny.
2019 “EX MACHINA” Interactive Art Exhibition, Athens, Greece
2019 “Real 5” Galeria Antresola Muzeum w Koszalinie
2018 Wystawa pokonkursowa KONFRONTACJE SZTUKI – WARSZAWA 
2018 Rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba “W poszukiwaniu przestrzeni”. Galeria Test
2018 “Utstillingsapning”, University of South-Eastern Norway, Notodden, Norwegia
2018 “No man is an island” Wystawa międzynarodowa, Künstlerforum, Bonn, Niemcy 

Maciej Osmycki
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The artist is occupied with an activity on the border of visual arts, electron-
ic music, literature, programming, science on the intersections of different 
problems. He creates objects in which appear signs, letters, text, colors, 
sounds, graphics and photography. He gives to the receiver an ability to 
moving within the work both on the level of tactile and virtual experience. He
takes advantages of programming languages as a source of inspiration
and a tool which could be compare to clay or paint in a tube.

Zajmuje się działalnością na pograniczu sztuk wizualnych, muzyki elektron-
icznej, literatury, programowania, nauk na styku różnych problemów. Tworzy 
obiekty, w których wykorzystuje znaki, tekst, elementy typograficzne, kolory, 
dźwięki, grafikę i fotografię. Umożliwia odbiorcy działanie wewnątrz swoich 
realizacji, zarówno na poziomie dotykowym jak i wirtualmym. Wykorzystuje 
języki programowania jako źródło inspiracji i narzędzie pracy porównywalne z 
gliną lub farbą w tubce.

Wystawy indywidualne w ostatnich latach:
2018  Rozgrywka, BWA, Zielona Góra
2016 Uniform. Środowisko dotykowo-zapachowe, Brzuch. Centrum Trawienia
Wizji, Wrocław
2016 Helliotrop. Autoportret artysty w społeczeństwie sieci, Galeria
Wschodnia, Łódż
2015 Wyższe etapy gry, Wozownia, Toruń
2014 Czarne płatki śniegu, galeria Entropia, Wrocław

Wystawy zbiorowe, festiwale i zdarzenia w ostatnich latach:
2018 FRAME ME!, galeria FWD, Poznań
2018 Restytucje 5, Galeria  CkiS „Wieża Ciśnień”
2017 Superpozycje, Instytut Cybernetyki Sztuki, Gdańsk Osowa
2016 Friv Festival. Poznań-Tokio, Centrum Amarant, Poznań
2016 Error in Art, Telpod, Kraków
2015 The Book and What Next, UP Gallery, Berlin 25 lat. Książka i co dalej, 
Biblioteka Raczyńskich, Poznań
2013 Les littératures numériques d’hier à demain, B. N. F., Paryż
2012  Dyktatura eksperymentu, Spiż 7, Gdańsk

Roman Bromboszcz

Individual exhibitions:
2018  Computainment, BWA, Zielona Góra
2016 Uniform. A Touch and Smell Environment, Brzuch. Centrum Traw-
ienia
Wizji, Wrocław
2016 Helliotrope. Autoportrait of Artist in Society of Net, Wschodnia,
Łódż
2015 Upper Levels of Play, Wozownia, Toruń
2014 Black Petals of Snow, Entropy Gallery, Wrocław

Selection from group exhibitions, events, festivals:
2018 FRAME ME!, FWD Gallery, Poznan
2018 Restitutions 5, CkiS “Wieża Ciśnień” Gallery, Konin
2017 Superpozycje, Instytut Cybernetyki Sztuki, Gdańsk Osowa
2016 Friv Festival. Poznań-Tokio, Centrum Amarant, Poznań
2016 Error in Art, Telpod, Kraków
2015 The Book and What Next, UP Gallery, Berlin 2015
2013 Les littératures numériques d’hier à demain, B.N.F., Paris
2012 Dictatorship of Experiment, Spiż 7, Gdańsk



[24] [B]Re-Kreacja / Re-Creation 11.08-30.10 Mosina Re-Kreacja / Re-Creation 11.08-30.10 Mosina

Studentka II roku Akademii Sztuki w Szczecinie na kierunku Grafika Interaktywna.
Zajmuje się zjawiskiem zwierząt wymierających na skutek działalności człowieka. Praca 
ma na celu zwrócenie uwagi na tragedię zwierząt oraz na zwierzęta, które jeszcze 
do niedawna istaniły, ale człowiek je unicestwił – całe gatunki, doprowadził na skraj 
wyginięcia lub hoduje w nieludzkich warunkach na skalę masową i nikt się tym nie 
przejmuje... a kolejne gatunki wymierają, trafiają na czerwoną listę zagrożonych lub 
cierpią nieludzkie katusze w hodowlach i nikt nie robi nic, by to zmienić.
Wystawy:
23.06.2020 Tajpej Tajwan on-line , “Face to face”. Kreacja muzyki i fotografii do per-
formancu we współpracy ze studentami z Tajpej
26.02.2020  Szczecin, “Koala”. Akcja w przestrzeni publicznej w ramach wystawy 
Pracowni Podastaw Projektowania Dźwięku pt. “Dusz:pasterstwo”, 
26.07.2020 on-line , wystawa Pracowni Fotografii i Obrazu Cyfrowego pt. „Dotknąć 
nienamacalne”. Obiekty fotograficzne wykonane w przesytrzeniach ZNTK (Zakłady 
Naprawcze Taboru Kolejowego w Poznaniu)

Lena Kłosińska
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Adam Gust is a graduate of Department of Multimedia Com-
munication (Photography) at the University of Arts in Poznań 
and the founder of Collodion Collective PL. The artist works 
with creative photography, using mainly analog photographic 
techniques and often forgotten alternative historical pro-
cesses such as wet plate collodion, where by applying silver 
to create images he takes us into the world of alchemy. His 
collodion portraits were very well received in Norway, where 
he lived and worked for 7 years.
In his latest project, he enters the world of street art, touch-
ing on the themes of time, space and light, creating abstract 
compositions painted by light.

Group exhibitions:
2016 Mazipos Project, Visual Kontakt Gallery, Oradea, Roma-
nia
2016 Mazipos Project, Atelieri 300 Stvorcov, Banska Bystrica, 
Slovakia

Adam Gust jest absolwentem Wydziału Komunikacji Multimedial-
nej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz założycielem 
Collodion Collective PL. Artysta zajmuje się fotografią kreacyjną 
wykorzystując do swoich projektów głównie analogowe techniki 
fotograficzne oraz często juz zapomniane alternatywne procesy 
historyczne takie jak mokry kolodion na szklanych płytach, gdzie 
używając srebra do stworzenia obrazów przenosi nas w świat 
alchemii. Jego portrety kolodionowe zostały bardzo dobrze 
odebrane w Norwegii gdzie mieszkał i pracował przez 7 lat.
W swoim najnowszym projekcie wchodzi w świat streetart’u po-
ruszajac tematy czasu, przestrzeni i światła, tworząc abstrakcyjne 
kompozycje malowane światłem.

Wystawy zbiorowe:
2016 Mazipos Project, Visual Kontakt Gallery, Oradea, Rumunia
2016 Mazipos Project, Atelieri 300 Stvorcov, Banska Bystrica, 
Słowacja

Adam Gust
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