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PRÓBA PRZENIESIENIA MITU

Neutralnymi, czarno-szaro-białymi przestrzeniami radomskiej „Elektrowni” 
zawładnął chaos, feeria barw, zgiełk, różnorodność barw, muzyka i poezja.

Czar krakowskiej pracowni artystycznej przenoszony jest w inną, nową 
rzeczywistość. Rzeczywistość sal ekspozycyjnych Mazowieckiego Centrum 
Sztuki Współczesnej. Szybko okazało się, że ta przestrzeń zostaje przeję-
ta, zawłaszczona bez reszty. Nie tylko poprzez umiejscowienie tu obiek-
tów z pracowni, tych artystycznych, ale i tych codziennych, świadczących 
o funkcjonowaniu tu żywych osób. Głównie jednak za sprawą obecności 
w niej samych artystów i ich gości. Artystów odmiennych i odrębnych, 
lecz umiejących dzielić ze sobą wspólną przestrzeń, zarówno fizyczną jak 
i metafizyczną. Tworząc przestrzeń wspólną dla tych co tworzą, budują, 
ale i tych, którzy tę kreację odbierają wchodząc w nią… i jakby bezwolnie, 
się jej poddają.

Trzymiesięczny projekt „Pracownia ul. Lea 44, Kraków”, to efekt współpracy 
i wzajemnej otwartości artystów, uczestników, odbiorców i zespołu pra-
cowników MCSW „Elektrownia” w budowaniu nowej jakości w nowej prze-
strzeni. Przestrzeni dopasowanej do nowego miejsca, ale w sposób jed-
noznaczny nad nim dominującej, wyrastającej ponad materialny wymiar 
samego obiektu.

Artystyczna różnorodność dzieł prezentowanych przez uczestników wy-
stawy złączona jest, niemalże fizycznie, w jednym punkcie jakim jest „po-
kój” Grzegorza Schmidta, kolekcjonera i przyjaciela artystów, łączący nici 
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AN ATTEMPT TO TRANSFER A MYTH

The neutral black-grey-and-white spaces of the Radom ‘Elektrownia’ became dominated by chaos, 
extravaganza of colours, hubbub, diversity of colours, music and poetry.

The enchantment of the Krakow artistic studio has been moved into a new reality. The reality of 
exhibition rooms at the Mazovian Centre of Contemporary Art. It soon turned out that this space 
has been taken over and completely appropriated. Not only by placing here the objects from the 
studio, both artistic ones and those everyday objects demonstrating the functioning of the people 
living there. It was achieved mainly thanks to the presence of the artists themselves and their 
guests. The artists are dissimilar and individual but able to share the common space with one 
another, both the physical space and metaphysical one. They create a common space for those 
who create and build and for those who receive this creation by entering it and as if submissively 
surrender themselves to it.

The three-month-long project Studio 44 Lea Street, Krakow is the effect of cooperation of mutual 
openness of the artists, recipients and a team of MCSW ‘Elektrownia’ staff in building a new quality 
within the new space. The space suits the new place, but at the same time clearly dominates it, 
exceeding the material dimension of the building itself.

The artistic diversity of the works presented by the exhibition participants is concentrated, 
almost physically, in one place – that is the ‘room’ of Grzegorz Schmidt, a collector and artists’ 
friend, connecting the threads from other rooms, from other imaginations, creating a network 
of neurons, sensitive to every touch or intervention. The whole exhibition is quivering, sensitive 
to the presence of people and accepting this presence. It opens up with every new look, revealing 
intimate details, subtleties of its functioning, but at the same time it is stable – a testimony 
to the distinctly crystallized artistic attitudes of particular artists.

Marek Chlanda, Ignacy Czwartos and Piotr Lutyński’s exhibition enriched by the works by Marcin 
Gierat and Grzegorz Schmidt’s collection as well as Ryszard Krynicki’s poetry evening with the 
mantra-like music of the Core2 group, Lutyński’s ‘cosmic‘ workshops and Marek Świca’s lecture 
are all a successful attempt at moving the Krakow space to Radom. A successful attempt 
to transfer a myth.

Zbigniew Belowski 
Artistic director of the MCSW Elektrownia

biegnące do niego z innych pomieszczeń, z innych imaginacji, tworząc sieć 
neuronów, czułych na każdy dotyk lub interwencję. Cała ta wystawa jest 
rozedrgana, wrażliwa na obecność w niej osób, ale akceptująca tę obec-
ność. Otwiera się za każdym nowym spojrzeniem, ujawniając intymne 
szczegóły, subtelności swojego funkcjonowania, ale przy tym stabilna – 
świadcząca o wyraźnie wykrystalizowanych postawach artystycznych po-
szczególnych autorów.

Wystawa Marka Chlandy, Ignacego Czwartosa i Piotra Lutyńskiego wzbo-
gacona pracami Marcina Gierata i kolekcją Grzegorza Schmidta oraz wie-
czorem poezji Ryszarda Krynickiego z mantryczną muzyką grupy „Rdzeń 2”, 
a także „kosmicznymi” warsztatami Lutyńskiego i refleksyjnym wykładem 
Marka Świcy to udana próba przeniesienia krakowskiej przestrzeni do Ra-
domia. Udana próba przeniesienia mitu.

Zbigniew Belowski 
Dyrektor artystyczny MCSW Elektrownia
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Marek Świca

DO PRACOWNI ARTYSTY 
NIE WCHODZI SIĘ BEZKARNIE!

„Do teatru nie wchodzi się bezkarnie!” – zdanie to umieścił Tadeusz 
Kantor na drzwiach pokoju jednego z krakowskich mieszkań, w którym, 
w roku 1944, w czasach hitlerowskiej okupacji, odbywał się konspiracyjny 
spektakl „Powrotu Odysa” Stanisława Wyspiańskiego. Realne zagrożenie 
śmiercią wszystkich uczestników tego zdarzenia skutkowało wyjątkowymi 
stanami napięcia. Groza czasów wojennych minęła, powaga sytuacji wej-
ścia w relację z teatrem, a także ogólnie ze sztuką – pozostała. Im kontakt 
bliższy, bardziej osobisty, tym konsekwencje decyzji większe. I nieważ-
ne, czy w sztukę wchodzimy jako twórca, czy jako odbiorca. Szczególnym 
miejscem w tym kontekście jest pracownia artystyczna. Posiadanie jej 
było, jest i z pewnością nadal będzie dla artystów przedmiotem wielkiego 
pożądania. Podobnie jak dla odbiorców ich sztuki przekroczenie progu 
tego intrygującego miejsca. Po wielokroć wykorzystywana była jako jeden 
z obiektów własnej twórczości, a przez to, w swej wielowiekowej historii, 
posiadła pasjonującą ikonografię i mitologię. 

Pracownia, jak sama nazwa wskazuje, jest przede wszystkim miejscem 
pracy, w przypadku pracowni artystycznej, dość nietypowej, ale jednak 
pracy. Na charakter tego miejsca i jednocześnie na pełnioną przez nie rolę 
społeczną, rzucają światło używane w historii określenia: jaskinia tworze-
nia, fabryka prometeuszowska, warsztat demiurga. Wyraźnie sugerują one 



Lea 44 jest miejscem intrygującej koegzystencji trzech stale tutaj rezydu-
jących, jakże odmiennych osobowości – Marka Chlandy, Ignacego Czwar-
tosa i Piotra Lutyńskiego, wzbogacanej o wpływy rozmaitych osób przewi-
jających się przez to miejsce, między innymi zaprzyjaźnionych z artystami 
– lekarza-kolekcjonera-odkrywcy Grzegorza Schmidta i fotografa Marci-
na Gierata. Chlanda, Czwartos i Lutyński genialnie potrafią zawłaszczać 
i oswajać każdą niemal przestrzeń dla siebie i swojej sztuki, przy tym ich 
osobno-wspólne funkcjonowanie wyzbyte jest rywalizacji. W efekcie w ich 
pracowni, w częściach ascetycznych niczym zakonne cele i sterylnych jak 
sale szpitalne, a także w graciarniach wypełnionych wszelkimi przejawa-
mi rzeczywistości, kłębią się wizje, pojawiają zjawy i duchy, kumuluje się 
energia rzeczy i ludzi. Tworzy się osobny mikrokosmos, w którym, w zależ-
ności od konstelacji okoliczności, można znaleźć się w środku burzliwej 
dyskusji, poznać nowych ludzi, być zbombardowanym dźwiękami, zapa-
chami, pasją, namiętnościami lub doświadczyć ciszy i samotności, obco-
wać ze sztuką i z życiem w ich najróżniejszych przejawach. 

boską prowieniencję sztuki i artysty. Same nazwy należą do przestarzałej 
retoryki, ale traktowanie pracowni jako z jednej strony rodzaju świąty-
ni, a z drugiej jako tajemniczego laboratorium alchemika, funkcjonuje 
do dziś. Okazjonalnie, częściej lub rzadziej, w zależności od usposobienia 
i preferowanego stylu życia gospodarza, staje się miejscem spotkań, wy-
staw, pokazów i koncertów, zdarza się, że zostaje atrakcją wręcz „turystycz-
ną” – miejscem kultu artysty. Wejście do pracowni jest wyrażeniem zgody 
na wzięcie udziału w eksperymentach, a także w obowiązujących tu rytu-
ałach i nabożeństwach. Zaczyna się pasjonująca podróż w nieznane, nie 
wolno jednak zapominać, że przygoda ta może wymagać ofiar. 

Pracownia często bywa także mieszkaniem, co jest może faktem nie tak 
romantycznym, jak widzenie w niej miejsca kultu, ale z pewnością nie 
czyni jej mniej interesującą dla postronnych. Zaproszenie kogoś do domu 
jest wyrazem zaufania i zażyłości. To wyróżnienie. Przekroczenie progu 
mieszkania-pracowni artysty to wyjątkowe doświadczenie. Jakżeż pasjonu-
jące jest zobaczyć twórcę w intymnym otoczeniu, wśród drobnych, niejed-
nokrotnie banalnych, elementów, z których zbudowana jest jego codzien-
ność. To doskonała okazja do zweryfikowania wizerunku artysty zbudowa-
nego na podstawie kontaktu z jego dziełami, a z drugiej strony możliwość 
pomnożenia skojarzeń wzbogacających ich interpretację. 

Na tym tle szczególnym rodzajem pracowni są przestrzenie zajmowane 
przez grupy artystów, niegdyś świadomie wzorowane na średniowiecz-
nych gildiach i tajnych bractwach, obecnie najczęściej tworzących luźne 
formy wspólnot, w których zderzają się ze sobą poszczególne indywidu-
alności, w efekcie czego dochodzi do przedziwnego ich przenikania i wza-
jemnego oddziaływania. 

Taka sytuacja ma też miejsce w krakowskiej pracowni, mieszczącej się przy 
ulicy Lea 44, w jednym z pawilonów dawnego szpitala kolejowego, a wcze-
śniej zlokalizowanej przy ulicy Legionów Piłsudskiego, istniejącej dzięki 
hojności Krzysztofa Tętnowskiego – niezwykłego krakowskiego dewelopera. 



Such is a situation at the Krakow studio situated at 44 Lea Street, in one of the pavilions of the 
former railway company hospital, and before that in Legionów Piłsudskiego Street; the studio 
exists thanks to the generosity of Krzysztof Tętnowski – an unusual developer from Krakow. 
44 Lea Street is a place of intriguing co-existence between three quite dissimilar individualities 
permanently residing here – Marek Chlanda, Ignacy Czwartos and Piotr Lutyński, enriched with 
the influences of various people visiting this place, among others those befriended with the 
artists – doctor-collector-discoverer Grzegorz Schmidt and photographer Michał Gierat. Chlanda, 
Czwartos and Lutyński can ingeniously appropriate and adapt almost each space for themselves 
and their art, and their separate-common functioning is free from rivalry. As a result, in their 
studio – in the parts ascetic like monastery cells and sterile like hospital rooms, and also in 
their lumber rooms filled with every possible manifestation of reality – there teem visions, 
ghosts and spirits appear, and the energy of humans and objects accumulates. A separate 
micro-cosmos is created in which, depending on the constellation of circumstances, you can 
find yourself amidst a stormy discussion, get to know new people, be bombarded by sounds, 
smells, passion, desire or experience silence and solitude; you can commune with art and life 
in their diverse manifestations.

Marek Świca

YOU DO NOT GET AWAY WITH ENTERING ARTIST’S STUDIO !

“You don’t get away with entering the theatre!” – in 1944, during the Nazi occupation, Tadeusz 
Kantor placed this sentence on the door to a Krakow flat, where a conspiratorial performance of 
Stanisław Wyspiański’s Return of Odysseus was in progress. The possible mortal risk threatening all 
the participants of the event resulted in remarkable states of tension. The terror of the war years is 
over but the seriousness of a situation when you enter into relationship with the theatre, and more 
generally with art – has remained. The closer the contact and the more personal one, the greater 
are the consequences of the decision. And regardless if we enter into art as its creator or recipient. 
What is a special place in this context is the artist’s studio. Its possession has always been, is and 
will certainly be for the artist an object of great desire. So is for the recipients of art crossing the 
threshold of that intriguing place. It has often been used as an object in artists’ own oeuvre and, 
because of that, in its long history it has acquired an exciting iconography and mythology.

The studio, as its name suggests, is first and foremost a place for work, in the case of an art 
atelier, rather atypical, but still work. What sheds some light on the character of the place and the 
social role it performs is the terms used throughout the years: creative den, Prometheus’ factory, 
demiurge’s workshop. The names belong to archaic rhetoric, but treating a studio as on the one 
hand a sort of temple and on the other hand as a mysterious laboratory of an alchemist, has 
been functioning till the present day. Occasionally, more or less often, depending on the mood 
and preferred lifestyle of the host, it becomes a venue for meetings, presentations and concerts; 
it also happens that it becomes a tourist-like attraction – a place of the artist’s cult. Entering 
a studio means an agreement to participate in experiments, and also in the rituals and services 
being observed here. Here begins an exciting journey into the unknown but you must not forget 
that this adventure may also require sacrifices.

An artist’s studio sometimes happens to be an apartment, which may not be so romantic as 
seeing it as a place of cult, but it definitely does not make it less interesting for the outsiders. 
Inviting someone home is an expression of trust and confidence. It is an honour. Crossing the 
threshold of an apartment-studio is an exceptional experience. How exciting it is to see an 
artist in the intimate environment, among the small, sometimes banal elements from which 
his reality is made. It is a perfect opportunity to verify the artist’s image built on the basis 
of contact with his works, and on the other hand a possibility to multiply the associations 
enriching their interpretation.

In this context, what makes a unique kind of studio is spaces occupied by groups of artists, once 
consciously modelled on medieval guilds and secret brotherhoods, now usually taking the form 
of loosely-knit communities in which particular individualities confront one another, which as 
a result leads to extraordinary interpenetrations and mutual influences.



Wracając do domu
zobaczyłem małą rudą wiewiórkę
przebiegającą przez ulicę.
Umknęła przed samochodem
i błyskawicznie wspięła się
na jesion przy parku.

Cóż mogło mnie dzisiaj
spotkać lepszego?

(10 IX 2009)

* * *
Ryszard Krynicki



Marek Chlanda

KRÓLESTWO

Moja duża sala w radomskiej Elektrowni to zwielokrotniony fragment 
korytarza oraz jednego z pokoi w mojej krakowskiej pracowni-przychodni, 
którą nazywam Królestwem.

I tak, w Radomiu, zestawiłem ze sobą: 8 przypartych rysunków zatytuło-
wanych: „Oczy naprzeciw ściany” z lat 1989-2014, trzy konstrukcje przy-
ścienne zatytułowane „Efekt Chaji German” z 2014 roku oraz, ustawione 
na krzesłach, rysunkowe wyimki z dwóch serii, tj. z „Tranzytu” (2010) 
i z „Prób Sądu Ostatecznego” (rozpoczętej w 2013 i dotąd nieukończonej).



Marek Chlanda

KINGDOM

My large room at the Radom ‘Elektrownia’ is a multiplied fragment of the corridor and one of the 
rooms at my own studio, which I call Kingdom.

And so in Radom I juxtaposed  8 drawimgs titled Eyes Opposite a Wall from the years 1989-2014, 
three wall constructions titled Chaja German’s Effect from 2014 and, placed on the chairs, drawing 
excerpts from two series, i.e. Transit (2010) and The Trial of the Last Judgement (begun in 2013 and 
still unfinished).















Przekreślony
początek

Przekreślony początek, z drugiej 
strony: biel,
 
pośród nich tyle życia, nie 
do wyrażenia –

– to jeszcze kartka papieru: zmięta
w popielniczce płonie

już mała nieskończonośc? nic?
nieco światła i cienia

(1974; 1985)

Zbigniewowi Herbertowi

Ryszard Krynicki



Marcin Gierat

STUDIO













Moja 
córeczka 
uczy się 
czytać

Moja córeczka, dotąd nieomylna,
uczy się czytać i pisać
i dopiero teraz zaczyna błądzić

a ja swoje stare błędy ludzkości
przeżywam od nowa.

(1977)

Ryszard Krynicki



Grzegorz Schmidt

POKÓJ GOŚCINNY

Na jednej z prac Marka Chlandy obok rysunku, gdzie życie tańczy 
ze śmiercią, czytam: „Żywi są zbyt zarozumiali. Wyobrażają sobie, 
że wszystko zależy od nich. Zarządzają tam w dole wszystkim po trochu 
i wmawiają sobie, że żyją. Kiedy rankiem wychodzą z domów i radując 
się nowym dniem, przemykają w chłodnym powietrzu, posyłają sobie 
tajemnicze spojrzenia, jakby chcieli powiedzieć: ty i ja jesteśmy żywi, 
ty i ja żyjemy. I śpieszą ku swoim dobrym i złym uczynkom, układają je 
jeden na drugim, dopóki wszystko nie runie. I znów zaczynają od nowa”

W pracowni niczego nie trzeba sobie wmawiać. Nie trzeba udawać, 
grać. Zresztą każda fałszywa nuta zostanie dostrzeżona błyskawicznie. 
W pracowni można znaleźć. 

Zaproszenie do pracowni jest największą przyjemnością dla kolekcjonera, 
każdego entuzjasty sztuki. Pracownia Marka Chlandy, Ignaca Czwartosa 
i Piotra Lutyńskiego jest miejscem magicznym. Wyjątkowość tej przestrze-
ni widać zwłaszcza w zestawieniu z innymi świątyniami sztuki, którymi 
chcą być galerie czy muzea. W muzeach, wśród setek ważnych prac i licz-
nych, przypadkowych towarzyszy, czuję sie zagubiony, w pracowni nigdy. 
W pracowni zawsze brakuje czasu, nie bywam zmęczony, znużony. W mu-
zeum czasem marzę o końcu. Na Lea 44 odnajduję ciszę, spokój, miejsce 
na kontemplacje, chwilę zastanowienia. W muzeum rzadko. W muzeum 
zaliczam, w pracowni widzę.

Pracownia cudownie żyje. Za każdym razem, kiedy odwiedzam moich 
przyjaciół jest inaczej. Widziałem kilka wystaw artystów z Lea 44, ale 
żadna nie może równać się z pracownianym klimatem, nawet kiedy 



Grzegorz Schmidt

GUEST ROOM

In one of Marek Chlanda’s work, next to his drawing where life dances with death I read: 
“The living are too conceited. They imagine that much depends on them. They manage a little of 
everything down there and persuade themselves that they live. When they leave home in the 
morning and cherishing the new day and rush in the cool air, they give one another secret looks 
as if they wanted to say: you and I are alive, you and I are living here. And they hurry towards their 
good and bad deeds, stack them one onto another until everything collapses. And they start again.”

At the studio you do not have to get anything into your head. You don’t have to pretend, play. 
Anyway, each false note will be noticed in a flash. At the studio you can find.

Invitation to a studio is the greatest pleasure for a collector, or each enthusiast of art. The studio 
of Marek Chlanda, Ignacy Czwartos and Piotr Lutyński is a magical place. The uniqueness of this 
space can be seen especially in comparison with other temples of art, which galleries or museums 
want to be. When I am at a museum among hundreds of important works and lots of chance 
companions, I feel lost, which never happens at a studio. At a studio I never have enough time, 
I am never tired or weary. At a museum I sometimes dream about the end. At 44 Lea I can find 
peace and quiet, a place for contemplation, for a moment’s thought. At a museum, hardly ever. 
At a museum I pass, at the studio I can see. 

The studio is a living place. Each time I visit my friends, it is different. I have seen several 
exhibitions of artists from 44 Lea Street but none of them can match the studio climate, even 
when the paintings are facing the wall. Exhibitions are only a semblance of what is happening 
at the former deserted hospital.

I had a chance to meet interesting people in Krakow, like Ania Bujnowska, Marcin Gierat, Jerzy 
Wroński, Marek Świca, Koji Kamoji, Andrzej Pietroń and many others. All of them are related with 
art in a variety of ways. The studio revokes traditionally established relationships artist-curator-
director-critic-art dealer-collector. There is no hierarchy. Here I can feel that art is created by man 
for another man and both parties are equally important.

At a studio I get first-hand information about techniques, fascinations, worries, inspirations, plans, 
dreams and everything that you cannot find on the Internet, in magazines, articles, catalogues or 
books, and what has crucial meaning. Contrary to the language that I often stumble upon in the world 
of art, and often fall, at a studio I understand what is said to me. I am able to start a conversation.

Thanks to my friendship with Ignacy, Piotr and Marek I gained a strong backbone. In these 
unstable, rushing days it is easy to get lost, to derail. I feel very strong having the guys’ works 
to support me. I have energy and strength. You can make a fool of anyone but now it is more 
difficult to knock me over now. I have my world, my oasis.

GRZEGORZ SCHMIDT born. 1972 – Doctor of Medicine, an orthopedic surgeon and art collector. Lives and works in Konin.

GRZEGORZ SCHMIDT ur. 1972 – doktor nauk medycznych, ortopeda i kolekcjoner. Mieszka i pracuje w Koninie.

obrazy odwrócone są do ściany. Wystawy są namiastką tego,  
co dzieje się w opuszczonym szpitalu. 

Miałem okazję poznać w Krakowie ciekawych ludzi, jak Ania Bujnowska, 
Marcin Gierat, Jerzy Wroński, Marek Świca, Koji Kamoji, Andrzej Pietroń 
i wielu innych. Wszyscy związani ze sztuką w różny sposób. Pracownia 
unieważnia tradycyjnie wypracowane zależności: artysta-kurator-dyrektor-
-krytyk-marszand-kolekcjoner. Nie ma hierarchii. Tutaj czuję, że sztuka jest 
tworzona przez człowieka dla człowieka i oba podmioty są równie ważne.

 W pracowni dostaję informacje z pierwszej ręki o warsztacie, fascynacjach, 
troskach, inspiracjach, planach, marzeniach i wszystkim tym, czego w In-
ternecie, magazynach, artykułach, katalogach, książkach dowiedzieć się nie 
sposób, a co ma kluczowe znaczenie. W przeciwieństwie do języka, o który 
się często potykam w świecie sztuki, a nierzadko przewracam, w pracowni 
rozumiem co się do mnie mówi. Jestem w stanie nawiązać rozmowę.

Dzięki przyjaźni z Ignacem, Piotrem, Markiem zyskałem mocny kręgosłup. 
W tych rozchwianych, pędzących czasach łatwo się zagubić, wykoleić. Ja 
czuję się bardzo mocny, mając za plecami prace chłopaków. Mam energię 
i siłę. Z każdego można zrobić głupka, ale przewrócić mnie teraz już trud-
niej. Mam swój świat, swoją oazę.









Który 
jesteś

Który nie masz początku ni końca,
który jesteś początkiem i końcem.

Źródłem i ujściem.

Wszechświatem,
punktem.

Punktem

Wielkiego Wybuchu.

Ryszard Krynicki



Piotr Lutyński

O POKOJU AMERYKAŃSKI SEN

Żeby obawy egzystencjalne nie zaprzątały przejrzystości obrazów.

Bywają obrazy, które domagają się specjalnego potraktowania.

Myślę o nich jako o samodzielnych bytach, które krzyczą konkretnym forma-
tem, fakturą, połyskliwą lub matową powierzchnią, odpowiednim ciężarem. 

Widzę obiekty czekające w kolejce na wydobycie z niebytu, zestawiane  
następnie z innymi przedmiotami.

Jestem niewolnikiem określonej intensywności barw, określonego swo-
istego złotego podziału. Gdyby je zmienic, obraz straciłby swoją naturę.



Piotr Lutyński

ABOUT THE AMERICAN DREAM ROOM

Lest existential worries interfere with the clarity of paintings.

There are paintings that require a special treatment. I think about them as independent beings 
which scream with a concrete format, texture, glittering or matt surface, appropriate weight.

I can see objects waiting in a queue to be taken out of non-existence, then juxtaposed with 
other objects.

I am a slave to a certain intensity of colours, certain special golden section. Were they to change, 
the painting would lose its nature. /Piotr Lutyński/













Dotknąć
„Dotknąć istoty rzeczy”.
Śniłem już kiedyś,
że dotykam istoty rzeczy.
Po omacku, od środka,

wewnątrz kamienia.

Ryszard Krynicki



Ignacy Czwartos

POKÓJ PRZEJŚCIOWY

Większość moich obrazów pokazywanych w radomskiej Elektrowni pochodzi 
z ostatnich lat, choć na wystawie nie brakuje również obrazów starych, ob-
razów-kluczy, takich, bez których te nowe nie mogłyby powstać. Szczególnie 
jestem zadowolony z obrazów, które nazywam „ilustracyjnymi”. Zanim zde-
cydowałem się je namalować, myślałem o sobie jako o malarzu abstrakcyj-
nym, zajmującym się wyłącznie sprawami „ducha”. Figuracje, które pojawiały 
się sporadycznie, były uzupełnieniem tego mojego abstrakcyjnego myślenia, 
tęsknotą do przedstawień starych mistrzów, przede wszystkim malarzy pol-
skich, cechowych, a także późniejszych – tych z XX wieku. Narrację pozosta-
wiałem ilustracji, którą zajmowałem się równolegle do malarstwa. Obrazy 
„Proszę Państwa do gazu”, „Niemiecka jakość” oraz „Kwiaty dla Wróblew-
skiego” (obraz namalowany na 35-lecie galerii Zderzak) są symbiozą tych 
dwóch światów. Abstrakcyjna asceza związana z myśleniem o malarstwie 
i narracja komentująca nurtujące mnie sprawy nadały mojemu malowaniu 
nową jakość. Poszerzyły przestrzeń, w której, jak powiedział kiedyś Jerzy No-
wosielski, mam żyć po śmierci. Ignacy Czwartos – malarz polski.



Ignacy Czwartos

CONNECTING ROOM

Most of my paintings presented at the Radom ‘Elektrownia’ come from the last few years,  
although the exhibition also presents my old key works without which the new ones could 
not have been created. I am particularly pleased with the paintings which I call ‘ illustrative’ 
ones. Before I decided to paint them, I had been thinking of myself as an abstract painter, 
dealing exclusively with matters of ‘spirit’. Figurations which were sporadically appearing were 
a complement to my abstract thinking, a longing for the representations of old masters, first of all 
Polish painters, guild members and also later ones – those from the 20th century. I left narration 
to illustration which I also practiced parallel to painting. The pictures Come into the Gas Chamber, 
Please, German Quality and Flowers for Wróblewski (painted for the 35th anniversary of Zderzak 
Gallery) are a symbiosis of these two worlds. The abstract asceticism is connected with thinking 
about painting and narration commenting on the matters bothering me, both gave a new quality 
to my art. They broadened the space in which , as Jerzy Nowosielski once said, I am to live after 
death. Ignacy Czwartos – Polish painter.

















Co miało 
początek

Co miało początek, będzie miało swój kres.

Tylko to, co było

przed Wielkim Wybuchem

nie mieści się w żadnych

ludzkich ani nieludzkich

wymiarach.

Ryszard Krynicki



Piotr Lutyński

PRACOWNIA NA MARSIE
Nie ma ograniczeń w możliwości przebywania w kilku miejscach 
jednocześnie. Stwierdzenie to jest prawdziwe, jeżeli poczyni się 
założenie, że czas nie istnieje w formie liniowej, a poczucie przestrzeni 
pozwala dotrzeć do najdalszych obszarów Wszechświata.

Pokazowi w przestrzeni Pokój na Marsie towarzyszy muzyka z płyty 
„Stworzenie Świata” / “Creation of the World”/ Andrzeja Mitana  
& Karola Mitana.



Piotr Lutyński

STUDIO ON MARS

There are no limits to the possibility of being in several places at one. This statement is true if we 
make an assumption that time does not exist in a linear form, and the sense of space allows us 
to reach the most distant areas of the Universe.

The presentation in the space of Room on Mars is accompanied by music from the record Creation 
of the World by Andrzej Mitan & Karol Mitan.





* * *
nagi, obudziłem się nagle w kolejce po chleb,

nagle nagi w kościele na lekcji religii,

w czwartej klasie na lekcji o kulistej ziemi,

obudziłem się nagle na nieznanym dworcu,

obudziłem się nagle,

żeby błądzić?

iść

Ryszard Krynicki



Piotr Lutyński

SPOTKANIE
Ciekawośc świata i dociekliwość Pana Ryszarda Krynickiego doprowadziły 
do kilku spotkań w naszej pracowni przy okazji pokazów, w których 
oprócz naszej trójki (Chlanda, Czwartos, Lutyński) wzięło udział kilku 
zaprzyjaźnionych artystów, w tym Koji Komoji, Adam Rzepecki, Krzysztof 
Klimek i Marcin Gulis. 

Spotkania te, pośrednio, zaowocowały powstaniem idei koncertu z poezją 
Ryszarda Krynickiego. Koncepcja opierała się na stworzeniu jednego 
utworu w formie mantry, przecinanego recytacjami, powodującymi 
zmianę tempa i nastroju, w zależności od pojawiającej się treści utworów, 
kształtujących formę całości.

RYSZARD KRYNICKI & RDZEŃ2 
Wiersze do których jestem najbardziej przywiązany…

RDZEŃ2 W SKŁADZIE: 

PROJEKT: Piotr Lutyński – skrzypce, gwizdanie

Rafał Kukiełko – bass

Grzegorz Kossowski – gitara

Kacper Ivo Matuszewski – perkusja

Leszek Hefi Wiśniowski – saksofon, flet

Andrzej Pietroń – przeszkadzajki



Piotr Lutyński

MEETING

Ryszard Krynicki’s curiosity of the world and inquisitiveness led to several meetings at our studio 
on the occasion of shows in which besides our trio (Chlanda, Czwartos, Lutyński) several other 
befriended artists took part, including Koji Komoji, Adam Rzepecki, Krzysztof Klimek and Marcin Gulis.

These encounters have indirectly resulted in the idea of concert with Ryszard Krynicki’s poetry. 
The concept was based on creating one piece in the form of a mantra, divided by recitations 
leading to a change in the pace and mood, depending on the appearing contents of the poems, 
which shaped the whole form.

RYSZARD KRYNICKI & RDZEŃ2
The poems I am most attached to…..

RDZEŃ2 LINE-UP: 

PROJECT: Piotr Lutyński – violin, whistling

Rafał Kukiełko – bass

Grzegorz Kossowski – guitar

Kacper Ivo Matuszewski – percussion

Leszek Hefi Wiśniowski – saxophone, recorder

Andrzej Pietroń – noise makers





PIOTR LUTYŃSKI 

bez tytułu, 1999, sosna, farba olejna, płótno, 60 x 550 x 70 cm
„Superman”, 2010, technika mieszana, tworzywo sztuczne, płótno, drewno, słoma, jaja kurze, 129 cm x 44 cm
bez tytułu, 2013, akryl, olej na płótnie, drewno, deska, o 69 x 12 cm
bez tytułu, 2013, technika mieszana, tworzywo sztuczne , jajo strusia, farba sitodrukowa, (elipsa 124 x 132) x 35 cm
Obiekt, bez tytułu, 2014, akryl, płótno, sklejka, deska, 29,5 x 29,5 x 9,3 cm
bez tytułu, 2014, technika mieszana, akryl, olej na płótnie, sklejka, deska, wosk pszczeli, pleksiglas, 91,5 x 70 x 8,5 cm
bez tytułu, 2014, technika mieszana, akryl, olej na płótnie, sklejka, deska, amonit, pleksiglas, 106,5 x 26,5 x 8,5 cm
bez tytułu, 2014, technika mieszana, akryl, olej na płótnie, sklejka, deska, wosk pszczeli, osy, pleksiglas, 20 x 250 x 9 cm
bez tytułu, 2014, technika mieszana, akryl, olej na płótnie, sklejka, deska, jajo gęsie, pleksiglas, 47 x 105 x 8,5 cm
bez tytułu, 2014, technika mieszana, akryl, olej na płótnie, sklejka, deska, słoma, jaja kurze, pleksiglas, 213 x 15 x 8,7 cm 
bez tytułu, 2014, siatka (tworzywo sztuczne), farba olejna, 600 x 600 cm
bez tytułu, 2014, siatka (tworzywa sztuczne), farba olejna, 600 x 1840 cm
bez tytułu, 2014, siatka (tworzywa sztuczne), farba olejna, 600 x 1840 cm
Obiekt, bez tytułu, 2014, Technika mieszana, łóżko szpitalne, skrzypce (dziecięce) x 6, linka stalowa, gumolit, 141 x 118 x 69 cm / 220 x 200 cm 
„Odbyt wszechswiata”, 2014, technika mieszana, rogi jelenia, drewno, szkło, tworzywo sztuczne, słoma, jaja kurze, płótno, 150 x 200 x 200 cm
bez tytułu, 2014, technika mieszana, sklejka, płótno, akryl, olej na płótnie, jaja gęsie, pleksiglas, 112 x 40 cm
bez tytułu, 2014, technika mieszana, sklejka, płótno, akryl, olej na płótnie, amonit, pleksiglas, 123 x 40 cm
„Pracownia na Marsie 1”, 2015, Drewniany Lightebox, 30 x 130 x 20 cm
„Pracownia na Marsie 2”, 2015, Drewniany Lightebox, 30 x 130 x 20 cm

POKÓJ GOŚCINNY (KOLEKCJA GRZEGORZA SCHMIDTA): 
IGNACY CZWARTOS
„Rozmawialiśmy o Malewiczu”, 2012-2013, 180 x 180 cm, olej na płótnie 
„Abstrakcja” (z kołami), 2013, 55 x 60 cm, olej na płótnie 
„Abstrakcja”, 2012, 35 x 70 cm, olej na płótnie 

PIOTR LUTYŃSKI
„Abstrakcja” (z jajkiem), 2011, 105 x 180 cm akryl, olej na sklejce

MAREK CHLANDA
„Życie zewnętrzne”, 2008, dyptyk (A. 70 x 60 cm, akryl na płótnie; B. 61 x 51 cm, ołówek, gwasz, akryl na papierze/tekturze
„Uzdrowisko”, 2011/2012, 59,5 x 65 cm, papier
„Uzdrowisko”, 2011/2012, 57 x 53 cm
„25 5 2014”, 38,5 x 44 cm, papier

KOJI KAMOJI
„Cisza”, 2001, 74 x 103 cm, sklejka

ANDRZEJ SZEWCZYK
„Rysunki alchemiczne 4x”, 27 x 19,5 cm, papier

STANISŁAW DRÓŻDŻ
Bez tytułu (życie-śmierć), 1969, 66 x 66 cm czarno-biały wydruk, czarne litery na białym tle

JERZY NOWOSIELSKI
„Abstrakcja”, 1957, 24 x 32,5 cm, papier

KAJETAN SOSNOWSKI
„Interwencja”, 50 x 50 cm, płótno
„Interwencja”, 50 x 50 cm płótno

MAREK CHLANDA
„Oczy naprzeciw ściany”, 1989-2014, osiem przypartych rysunków, technika mieszana, wymiary zmienne
„Efekt Chaji German”, 2014, trzy konstrukcje przyścienne, technika mieszana, wymiary zmienne
„Tranzyt”, 2010, fragment serii, rysunki ustawione na krzesłach, technika mieszana, wymiary zmienne
„Próba Sądu Ostatecznego”, od 2013, fragment serii, rysunki ustawione na krzesłach, technika mieszana, wymiary zmienne

IGNACY CZWARTOS 
„Siostra”, 2000, olej na płótnie, 128 x 105 cm
„Krzyż czerwony”, 2001, olej na płótnie, 30 x 33 cm 
„Krzyż zielony”, 2001, olej na płótnie, 27 x 30 cm 
„Abstrakcja”, 2005, olej na płótnie, 30 x 27 cm
„Pejzaż abstrakcyjny”, 2005, olej na płótnie, 45 x 55 cm
„Pasy gol. Portret malarza Jacka Kasjanowicza”, 2007, olej na płótnie, 180 x 105
„Autoportret z abstrakcją”, 2008, olej na płótnie, 180 x 110 cm
„Wariat i Zakonnica-portret małżeński”, 2008, olej na płótnie, 180 x 200 cm
„Kielce, Korona Kielce”, 2008, olej na płótnie, 180 x 105 cm
„Polski pejzaż abstrakcyjny”, 2010, olej na płótnie, 45, 5 x 80 cm
„Patyczki złote”, 2011, olej na płótnie, 30 x 33 cm
„Jedna rurka, druga rurka, trzecia rurka”, 2011, olej na płótnie, 30 x 33 cm 
„Abstrakcja muzyczna”, 2012, olej na płótnie, 40 x 38 cm
„Abstrakcja niebieska”, 2012, olej na płótnie, 40 x 38 cm 
„Abstrakcja sarmacka”, 2012, olej na płótnie, 40 x 38 cm
„Abstrakcja sarmacka II”, 2012, olej na płótnie, 35 x 70 cm
„Biała abstrakcja”, 2012, olej na płótnie, 40 x 38 cm
„Pomyślałem o Dejnece”, 2012, olej na płótnie, 30 x 30 cm
„Pomyślałem o Dejnece 2”, 2012, olej na płótnie, 40 x 38 cm
„Żywy malarz, martwy malarz”, 2012, olej na płótnie, 45, 5 x 80 cm
„Portret małżeński Wioletty i Olgierda Chmielewskich”, 2013, olej na płótnie, 180 x 180 cm
„Proszę państwa do gazu”, 2013, olej na płótnie, 180 x 180 cm
„Niemiecka jakość”, 2013-2014, olej na płótnie, 180 x 180 cm
„Kwiaty dla Wróblewskiego”, 2014, olej na płótnie, 200 x 200 cm
„Patyczki”, 2014, olej na płótnie 30 x 30 cm
„Modzelewski”, 2015, olej na płótnie, 180 x 180 cm

MARCIN GIERAT
„Piotr Lutyński”, 2012, tryptyk, mokry kolodion, 40 x 90 cm
„Marek Chlanda”, 2012, tryptyk, mokry kolodion, 40 x 90 cm
„Koji Kamoji”, 2012, tryptyk, mokry kolodion, 40 x 90 cm
„Ignacy Czwartos”, 2012, tryptyk, mokry kolodion, 40 x 90 cm
„Adam Rzepecki”, 2012, tryptyk, mokry kolodion, 40 x 90 cm
„5x5”, 2013, mokry kolodion, 152 x 126,6 cm
„Krzysztof Tętnowski”, 2014, mokry kolodion, 30,4 x 25,3 cm
„2x5 M+G”, 2015, mokry kolodion, 152 x 126,6 cm
„Marek Świca”, 2015, mokry kolodion, 30,4 x 25,3 cm
„Grzegorz Schmidt”, 2015, mokry kolodion, 30,4 x 25,3 cm

SPIS PREZENTOWANYCH PRAC



MAREK CHLANDA 
Urodził się w 1954 roku w Krakowie. Rysownik, malarz, 
rzeźbiarz. Miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych, 
m.in. w Muzeum Sztuki w Łodzi (1985), Fyns Kunstmu-
seum w Odense (1987), Budapest Galeria w Budapesz-
cie (1990), Tel Awiv Museum of Art w Tel Awivie (1993), 
galerii Zachęta w Warszawie (1995), Muzeum Narodo-
wym w Poznaniu (2009), w MOCAK-u w Krakowie (2012) 
oraz wielokrotnie w galerii Foksal w Warszawie, galerii 
Starmach w Krakowie i galerii Muzalewska w Pozna-
niu. Jego prace były częścią wielu wystaw zbiorowych, 
m.in. Paris Biennale (1980, 1982), Sydney Biennale 
(1986), „Miejsca Rzeźby – Joseph Beuys, Royden Rabi-
nowitch, Marek Chlanda” w Muzeum ASP w Warszawie 
(1988), „Polnische Avantgarde 1940–1990” w Stattliche 
Kunsthalle w Berlinie (1990), „Muzeum Sztuki w Lo-
dzi, Collection-Documentation Actualite 1931–1992” 
w Musée d’art contemporain de Lyon, E.L.A.C w Lyonie, 

„Gdzie jest brat twój, Abel?” w galerii Zachęta w War-
szawie (1995), 21 Bienal Internacional de Arte de São 
Paulo (1995), „In Between: Art. From Poland 1945–2000” 
w Chicago Cultural Center (2001).

Was born in Krakow in 1954. Graphic artist, painter, 
sculptor. He has had several dozen solo exhibitions, 
inter alia at the Art Museum in Łódź (1985), Fyns Kun-
stmuseum in Odense (1987), Budapest Galeria in Bu-
dapest (1990), Tel Aviv Museum of Art in Tel Aviv (1993), 
Zachęta Gallery in Warsaw (1995), National Museum 
in Poznań (2009), MOCAK in Krakow (2012) and several 
times at the Foksal Gallery in Warsaw, Starmach Gal-
lery in Krakow and Muzalewska Gallery in Poznan. His 
works were part of many international group exhibi-
tions, inter alia in the Paris Biennale (1980, 1982), Syd-
ney Biennial (1986), Places of Sculpture – Joseph Beuys, 
Royden Rabinowitch, Marek Chlanda at the ASP Muse-
um in Warsaw (1988), Polnische Avantgarde 1940-1990 
at Stattliche Kunsthalle in Berlin (1990), Art Museum 
in Łódź, Collection-Documentation Actualite 1931-1992 
at Musée d’art Contemporain de Lyon, E.L.A.C in Lyon, 
Where is Your Brother, Abel ? at Zachęta Gallery in 
Warsaw (1995), 21 Bienal Internacional de Arte in São 
Paulo (1995), In Between: Art From Poland 1945-2000 at 
the Chicago Cultural Center (2001).

IGNACY CZWARTOS
Urodził się w 1966 roku w Kielcach. Studiował na Uni-
wersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu – Zakład 
Wychowania Plastycznego w Kaliszu. Dyplom uzys-
kał w 1993 roku w pracowni Tadeusza Wolańskiego. 
W 1995 roku współtworzył Stowarzyszenie i galerię 
OTWARTA PRACOWNIA. Od stycznia 2006 roku pełni 
w nim funkcję prezesa zarządu. Oprócz malarstwa, 
zajmuje się ilustracją prasową i książkową. Mieszka 
i pracuje w Krakowie.

Wystawy indywidualne: 2013 – „Taka robota na wiosce’’, 
Otwarta Pracownia, Kraków; 2012 – „Ignacy Czwar-
tos-malarz w przestrzeni miejskiej”, BWA Katowice; 
2010 – „Ignacy Czwartos-malarz typowo polski’’, Ot-
warta Pracownia, Kraków; 2009 – „Już prawie nikt tutaj 
mnie nie zna’’,BWA Kielce; 2008 – „Tranquility’’, ABC 
Gallery, Poznań; 2008 – „Kielce, Kielce,Korona” Galeria 
Leto, Warszawa; 2006 – A Friend of Mine, Galeria Sko-
pia, Genewa; 2005 – „Czas ucieka”, Otwarta Pracownia, 
Kraków; 2003 – „Małe obrazy”, Galeria Zderzak, Kraków; 
2002 – „Memento mori”, Otwarta Pracownia, Kraków; 
2001 – „Obrazy sarmackie”, Galeria Koło, Gdańsk; 2000 

– „Obrazy religijne”, Galeria Grodzka BWA, Lublin; 1999 – 
„A.D. 1999” , Otwarta Pracownia, Kraków; 1998 – „Obrazy 
żałobne”, Galeria Miejska Arsenał, Poznań; 1997 – „Obra-
zy”, Otwarta Pracownia, Kraków

Udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. 
Ważniejsze z nich to: 2013 – Pracownia Legionów Pił-
sudskiego, Marek Chlanda, Piotr Lutyński, Koji Kamoji, 
Krzystof Klimek, Ignacy Czwartos, BWA Katowice; 2012 – 

„Otwarta Pracownia”, Galeria El, Elbląg; 2010 – Piętnas-
tolecie Otwartej Pracowni, Otwarta Pracownia, Kraków; 
2007 – Otwarta Pracownia (Offenes Atelier),Kunsthalle 
Erfurt; 2007 – „Bliskość“, Galeria LETO, Warszawa; 
2006/2007 – „Malarstwo polskie XXI wieku”, ZACHĘTA, 
Warszawa; 2005 – „Artyści z kręgu Otwartej Pracowni”, 
Galeria FIZEK, Poznań; 2004 – „Sztuka beze mnie nie 
ma sensu”, STARA WINIARNIA, Zielona Góra; 2002 – „Ot-
warta Pracownia”, Galeria Miejska ARSENAŁ, Poznań; 
1997 – „C.D.”, OTWARTA PRACOWNIA, Kraków; 1995 – 

„Kilku malarzy”, PAŁAC SZTUKI, Kraków.
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2010 – „Ignacy Czwartos-malarz typowo polski’’, Ot-
warta Pracownia, Kraków; 2009 – „Już prawie nikt tutaj 
mnie nie zna’’,BWA Kielce; 2008 – „Tranquility’’, ABC 
Gallery, Poznań; 2008 – „Kielce, Kielce,Korona” Galeria 
Leto, Warszawa; 2006 – A Friend of Mine, Galeria Sko-
pia, Genewa; 2005 – „Czas ucieka”, Otwarta Pracownia, 
Kraków; 2003 – „Małe obrazy”, Galeria Zderzak, Kraków; 
2002 – „Memento mori”, Otwarta Pracownia, Kraków; 
2001 – „Obrazy sarmackie”, Galeria Koło, Gdańsk; 2000 

– „Obrazy religijne”, Galeria Grodzka BWA, Lublin; 1999 – 
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Krzystof Klimek, Ignacy Czwartos, BWA Katowice; 2012 – 

„Otwarta Pracownia”, Galeria El, Elbląg; 2010 – Piętnas-
tolecie Otwartej Pracowni, Otwarta Pracownia, Kraków; 
2007 – Otwarta Pracownia (Offenes Atelier),Kunsthalle 
Erfurt; 2007 – „Bliskość“, Galeria LETO, Warszawa; 
2006/2007 – „Malarstwo polskie XXI wieku”, ZACHĘTA, 
Warszawa; 2005 – „Artyści z kręgu Otwartej Pracowni”, 
Galeria FIZEK, Poznań; 2004 – „Sztuka beze mnie nie 
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PIOTR LUTYŃSKI
Urodzony w 1962 roku w Tychach. Ukończył Państwowe 
Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. 
Studiował na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie,dyplom 
w 1990 roku w pracowni grafiki prof. Eugeniusza Delekty.

Zajmuje się rzeźbą, malarstwem, wykonuje obiekty, 
instalacje, performance, koncerty muzyki ekspery-
mentalnej, pokazy multimedialne. Realizuje pokazy 
muzyczno-wizualne, w których uczestniczą żywe 
zwierzęta zestawiane z malarskimi kompozycjami, 
rzeźbami, poezją i muzyką. Od końca lat 90. zwierzę-
ta stały się współtwórcami działań artysty. Lutyński 
uważa, że żywe zwierzęta pomagają otworzyć się wid-
zom na pokazywane obiekty, dzięki nim przełamuje 
sztuczność konwencji galeryjnego wydarzenia. Prow-
adzi akcje totalne w przestrzeni miast, polegające 
na interdyscyplinarnym koncercie połączonym z akcją 
artystyczną (Projekt KR736EJ). Związany z Galerią Star-
mach w Krakowie, Galerią Foksal w Warszawie, Galerią 
Muzalewska w Poznaniu.

Jest członkiem stowarzyszenia Otwarta Pracownia. 

Jego prace znajdują się m.in. w kolekcji Muzeum 
Narodowego, Bunkra Sztuki, MOCAK-u w Krakowie, 
Małopolskiej Fundacji Sztuki Nowoczesnej – Znaki Cza-
su, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Podlaskiego 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Białymstoku, 
Fundacji dla Śląska w Katowicach, Muzeum w Szamo-
tułach, Galerii Foksal w Warszawie oraz u prywatnych 
kolekcjonerów w kraju i za granicą.

Wybrane wystawy: Terytorium, MOCAK, Kraków, 2013; 
Drugie Życie/Second Life, Galeria Muzalewska, Poznań, 
2011; Projekt KR 736EJ, Gallery Dada Post, Berlin, 2009; 
Second Life, Art in General, New York, 2007; Narodziny, 
Galeria Starmach, Kraków, 2006; Projekt Ptasia kolum-
na, Bunkier Sztuki, Kraków, 2003; Rdzeń, Galeria Zachę-
ta, Warszawa, 2000.

Born in Tychy in 1962. He attended A. Kenar State Art 
College in Zakopane. Later he studied at the Silesian 
University in Cieszyn and obtained his diploma from 
Prof Eugeniusz Delekta’s graphic art studio in 1990.

He practices sculpture and painting, makes objects, 
installations, performance art, gives concerts of expe-
rimental music and multimedia shows. He organizes 
musical and visual shows with the participation of 
live animals juxtaposed with painting compositions, 
sculptures, poetry and music. Since the end of the 
1990s animals have become co-creators of his artistic 
activities. Lutyński believes that live animals help the 
viewers open up to the objects and thanks to them 
the artificiality of the convention of a gallery show is 
broken. He conducts total actions in the city space 
which include interdisciplinary concerts connected 
with artistic actions (Project KR736EJ). He is connected 
with the Starmach Gallery in Krakow, Foksal Gallery in 
Warsaw and Muzalewska Gallery in Poznań.

He is a member of the Open Studio association. 

His works are found inter alia at the collections of 
National Museum, Bunkier Sztuki, MOCAK in Krakow, 
Lesser Poland Foundation of Modern Art – Signs of 
Time, Upper Silesia Museum in Bytom, Podlasie As-
sociation of Fine Art Zachęta in Białystok, Foundation 
for Silesia in Katowice, Museum in Szamotuły, Foksal 
Gallery in Warsaw and in private collections in Poland 
and abroad.

Selected exhibitions: Territory, MOCAK, Krakow, 2013; 
Drugie Życie/Second Life, Muzalewska Gallery, Poznań, 
2011; Project KR 736EJ, Dada Post Gallery, Berlin, 2009; 
Second Life, Art in General, New York, 2007; Birth, Ga-
leria Starmach, Krakow, 2006; Bird Column Project 
Bunkier Sztuki, Krakow, 2003; Core, Zachęta Gallery, 
Warsaw, 2000

MARCIN GIERAT
Urodził się w 1978 roku w Krakowie. Studiował na Uni-
wersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej, gdzie uzyskał dyplom w roku 
2003. Ukończył studia w Instytucie Nauk Politycznych 
i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagieloń-
skiego. W 2005 roku przeniósł się do Florencji na wy-
dział Fotografii Mody w Accademia Italiana . Uzyskał 
dyplom w pracowni Roberto Quagli’ego w 2006 roku. 
W tym samym roku rozpoczął prace w Studio Quagli, 
z którym jest związany do do dnia dzisiejszego. W roku 
2011 wrócił do Krakowa, gdzie otworzył studio GSQU-
ARE, ściśle współpracujące z siedzibą we Florencji. 
Zajmuje się fotografią artystyczną oraz fotografią mody. 
Pracuje w Polsce i we Włoszech, jest związany ze Stu-
dio Quagli i agencją OCR Creations.

Wybrane wystawy: Lucio Antonucci – Ceri Vintage, Flo-
rencja 2010; 6 – GSQUARE – Kraków 2012; 6 II – Otwarta 
Pracownia – Kraków 2014

Born in Krakow in 1978. Studied at Jagiellonian 
University, Faculty of Management and Social 
Communication,  and obtained his diploma in 2003. 
He  raduated from the Institute of Political Sciences 
and International Relations of the Jagiellonian 
University. In 2005 he moved to Florence to the Faculty 
of Fashion Photography at Accademia Italiana. He 
gained his diploma from Roberto Quagli’s studio in 
2006. The same year he started work at the Studio 
Qualgli with which he has been connected till now. 
In 2011 he returned to Krakow. He practices artistic 
photography and fashion photography. He works in 
Poland and in Italy, he is linked with Studio Quagli 
and  CR Creations Agency.

Selected exhibitions: Lucio Antonucci – Ceri Vintage, 
Florencja 2010; 6 – GSQUARE – Krakow 2012; 6 II – Open 
Studio – Krakow 2014
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O PRACOWNI / PROJEKT PRACOWNIA UL. LEA 44, KRAKÓW, ZA-
RÓWNO W PRZESTRZENIACH RADOMSKIEJ ELEKTROWNI, JAK 
I W RZECZYWISTYCH SALACH POSZPITALNYCH W KRAKOWIE, 
TO KONSTELACJA OSOBISTYCH MIKROKOSMOSÓW, KTÓRYCH 
SPECYFICZNE UPORZĄDKOWANIE ZNAKOMICIE ODDAJE NASZ, 
CZYLI ZAJMUJĄCYCH JE OSÓB, CHARAKTER. NIEFORMALNA 
GRUPA, JAKĄ TWORZYMY, POZBAWIONA JEST PROGRAMU. JEJ 
FUNKCJONOWANIE OPIERA SIĘ NA PRZYJACIELSKICH GESTACH 
SAMOPOMOCY, WSPARCIU WEWNĘTRZNYM I ZEWNĘTRZNYM, 
IDEACH I OSOBACH, KTÓRE WSPÓLNIE DARZYMY SZACUNKIEM. 
PRACOWNIA, DZIĘKI PRZYCHYLNOŚCI LOSU, ZWIĘKSZA MOŻ-
LIWOŚĆ DZIAŁANIA W PRZESTRZENI POSZERZA SFERĘ NIE-
SKRĘPOWANEJ WOLNOŚCI. BYLE TYLKO NIE NAGROMADZIĆ 
ZBYT WIELU PRZEDMIOTÓW, KTÓRE ZAGROŻĄ PORZĄDKOWI 
KOSMOSU. / ABOUT THE STUDIO / THE 44 LEA STREET, KRAKOW 
PROJECT BOTH IN THE SPACES OF THE RADOM ELEKTROWNIA 
AND IN THE REAL POST-HOSPITAL ROOMS IN KRAKOW, IS A CON-
STELLATION OF PERSONAL MICRO-COSMOSES WHOSE SPECIAL 
STRUCTURE PERFECTLY REFLECTS OUR – I.E. PERSONS’ WHO 
OCCUPY IT – CHARACTER. THE INFORMAL GROUP THAT WE 
HAVE FORMED HAS NO ARTISTIC MANIFESTO. ITS FUNCTION-
ING IS BASED ON FRIENDLY GESTURES, MUTUAL HELP, INTER-
NAL AND EXTERNAL SUPPORT, THE IDEAS AND PEOPLE ALL OF 
US RESPECT. THE STUDIO, THANKS TO FAVOURABLE FATE, IN-
CREASES THE POSSIBILITY OF WORKING IN SPACE AND BROAD-
ENS THE SPHERE OF UNLIMITED FREEDOM. I JUST WISH WE 
WOULD NEVER ACCUMULATE TOO MANY OBJECTS WHICH WILL 
THREATEN THE ORDER OF COSMOS. / ISBN 978-83-62140-49-7
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