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Wstęp / Introduction

Marek Adamiecki

Wystawa, której katalog mam przyjemność opatrzyć wstępem, jest
prezentacją prac wyłonionych w ogólnopolskim konkursie dla studentów
wyższych szkół artystycznych na realizację obiektu rzeźbiarskiego
pod hasłem: „ZBROJA WSPÓŁCZESNA”, realizowanego wspólnie przez
Związek Polskich Artystów Plastyków i Muzeum Zamkowe w Malborku.
Temat konkursu miał za zadanie zainspirować do połączenia dawnych
form ze współczesnymi odniesieniami, których efekty miałyby szanse
atrakcyjnie zaistnieć w surowej i tajemniczej przestrzeni malborskiego
zamku. Inspirację stanowić miały tu nie tyle średniowieczne formy pancerzy,
co sama refleksja nad funkcjonowaniem współczesnych odpowiedników
zbroi w kulturze współczesnej, jej odmiennych celów i wyzwań. Laureaci,
których prace prezentowane są na wystawie podjęli temat w taki sposób,
by korespondował on ze zjawiskami społecznymi kształtującymi nasz
globalny świat. To realizacje nie tylko ciekawe pod względem formalnym,
ale i nasycone refleksją o podłożu socjologicznym, psychologicznym
i filozoficznym, będące wyrazem komentarza na temat rzeczywistości,
w jakiej żyjemy.
Zbroja - symbol siły, oznaka władzy i niedostępności. Co skrywa? Przed
czym współcześnie ma chronić? Jest narzędziem walki i wpływu a może
rodzajem maski? Powstałe obiekty pokazują, że osłona tylko ciała jest
ochroną chwilową i współcześnie coraz mniej potrzebną. To umysł
i wnętrze należy chronić. Nasza współczesna zbroja staje się coraz częściej
czymś niematerialnym, ale może być też niczym współczesny garnitur szyty
na miarę, zwiększający możliwości i służący do anonimowego wtopienia
się w tłum czy odgrywania społecznych ról. Jestem przekonany, że tropy,
którymi poszli wyłonieni w konkursie młodzi twórcy zainspirują do refleksji
także odbiorców.
W tym miejscu pragnę złożyć serdeczne podziękowania Dyrekcji Muzeum
Zamkowego w Malborku za aprobatę dla idei „Zbroi współczesnej”
i organizację wystawy. Dyrekcji firmy Złomex S.A, w szczególności Pani
Jolancie Bożek, za pomoc w zrealizowaniu projektu i logistykę.
Podziękowania kieruję także do Dziekana Wydziału Rzeźby prof. Józefa
Murzyna oraz wszystkich Profesorów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, którzy wzięli udział w komisji konkursowej.
Szczególnie chciałbym podziękować Autorom prac za twórcze rozwinięcie
pomysłu oraz odwagę i determinację w realizacji obiektów. Wierzę, że
wzbogacą one wrażliwość licznych zwiedzających.

The exhibition is a presentation of the works selected in a national
competition for students of art schools in the execution of a sculpture
entitled „Contemporary Armor” carried out jointly by The Association of
Polish Artists and Designers and the Castle Museum in Malbork.

Zbroja Współczesna Modern Armor
Wymiary: 180x80x60 cm

Theme of the competition was to inspire a combination of the old forms
with contemporary references, the effects of which would be attractive
opportunities exist in the harsh and mysterious space Malbork Castle.
An inspiration of the exhibition were thoughts of the functioning of the
modern equivalent of armor in contemporary culture, its different goals
and challenges, and not only a medieval form of armor. The winners, whose
works are presented at the exhibition took on the theme in such a way that
it corresponded with the social phenomena shaping our global world. This
realizations are not only interesting from the formal, but also saturated with
sociological, psychological and philosophical reflexion, as an expression of
comment on the reality in which we live.
Armor - a symbol of strength, a sign of power and inaccessibility. What is
hidden? From what today is designed to protect? It is a tool of struggle and the
impact or perhaps a kind of mask? The resulting objects show that covering
the body is only temporary protection and nowadays less and less necessary.
It is the mind and the interior that must be protected. Our modern armor
becomes something more intangible, but it can also be much like a tailored
suit, increasing capabilities and is used to anonymously blend into the crowd
or play a social role. I am convinced that tracks which followed young artists
selected through the competition will inspire the audience to think.
At this point I would like to thank the Directorate of Malbork Castle Museum
for approval for the idea of „Contemporary Armor” and the organization of
the exhibition. Directorate of Złomex S.A., in particular to Ms Jolanta Bożek,
for their help in completing the project and logistics.
Thanks also go to the Dean of the Faculty of Sculpture Professor Józef
Murzyn and all professors of the Faculty of Sculpture of the Academy of
Fine Arts in Krakow, who took part in the jury.
I would especially like to thank the authors of the work for the creative
development of ideas and the courage and determination in the
implementation of objects. I believe that they enrich the sensitivity of many
visitors.
Jacek Kucaba
President of the Association of Polish Artists and Designers

Jacek Kucaba
Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków
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Radosława Daleki

Magdalena Cisło
Okno Introspekcji Window of inspiration
Ceramika, metal, szkło
Technika: Ceramika formowana metodą z „ręki”, szkliwiona, metal
spawany, lustro
40 x 41 x 20 cm
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, studia doktoranckie I rok
Wartość: 6000 PLN

Zbroja — symbol siły, oznaka władzy i niedostępności, obiekt twardy,
osłaniający – ale czy zawsze taki? Zbroja współczesna to dla mnie
często pewien rodzaj psychologicznej czy emocjonalnej siły. To
introspekcja własnego ego i wytworzenie indywidualnej osłony
jako czegoś w rodzaju wielowymiarowej zręczności w radzeniu
sobie w dzisiejszym skomplikowanym świecie. Moja praca jest
formą abstrakcyjnej refleksji nad funkcjonowaniem współczesnych
odpowiedników zbroi.
Wnętrze — wykonane w twardym metalu oraz lustrze otoczone jest
ramą z delikatnej ceramiki.

Armour – the symbol of power, authority and inaccessibility. This is
a hard structure which protects human’s body. But is it only like that?
For me modern armour is a symbol of psychological and emotional
power. It is a kind of introspection of our ego together with creation
a kind of individual covering. It may be also seen as a multidimensional
ability of how to deal with today’s complicated world. My work is a form
of reflection on different ways of understanding the concept of armour
in today’s world.
The interior of the sculpture is made of hard metal and mirror and the
frame is made of delicate ceramics.

Husarz Germ
Nie mogłam powiązać swojej idei bez pamięci o miejscu, w którym moja
praca została wystawiona. Malbork jest szczególnie ważny w historii
naszego narodu, którego wieki nie oszczędzały, dlatego zdecydowałam
się na zwrócenie szczególnej uwagi na jednego z najbardziej cenionych
wojowników- husarza. Postawiłam jednak na nowoczesność trochę innego
typu, związaną z technologią, ulepszeniem materiałów. Żołnierz obecnie
nie posiada już ani miecza, ani zbroi z kolczugą. Nie ma też najbardziej
charakterystycznego elementu odstraszającego przeciwnika, które
posiadał mój tytułowy bohater, czyli skrzydeł, które przeniosłam na swoją
rzeźbę. Postarałam się stworzyć swego typu wariację odnoszącą się do
przeszłości i teraźniejszości. Tak, aby inspirując się starym, wnieść nowe.
My work is deeply rooted in with a location of the exhibition. Malbork is
the place with a turbulent history has a special meaning for the Polish
nation. For this reason, I have decided to focus on one of most fearless and
unique military unit the Germ. Solider, today, lacks weapon and attributes
such as sword, armor or hauberk. Moreover, the most characteristic
element of the Germ, namely the wings, has long perished from the
ornaments of military. In my work I have resurrected some of the features
of the warrior. In this sculpture the past resonates in the present. This way
the old inspires the new.
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Jacek Dudek
Św Jerzy walczący ze smokiem
Saint George fighting with a dragon
wymiary:170cm 77cm 130cm
wymiary postumentu:170cm 79cm 35cm
pracownia Bogusza Salwińskiego
rok powstania pracy 2013
cena: 2000 zł
technika: rzeźba w drewnie
seize/ proportions:
pedestal’s seize:
Bogusz Salwiński workshop/atelier
creation date: 2013
price: 3000 PLN
technique: sculptured in wood
Legenda o świętym Jerzym doczekał a się wielu przedstawień
w malarstwie czy rzeźbie, forma w jakiej ją przedstawiłem jest bliska
naszym czasom, starałem się aby mimo to nie utraciła swojego
romantycznego wydzwięku.
The legend about Saint George and his fight with a dragon has been
introduced many times in painting or sculpture by different artist. Jacek
Dudek however decided to update the magnificent legend about the Saint
struggling with a beast to present times. His intention was to made the
legend close to reality not losing her romantic nature.

Mateusz Kukla
Zbroja Współczesna Modern Armor
Materiał: szkliwiona ceramika
Co jest zbroją współczesnego mężczyzny? Czy czasy dawnych rycerzy
walczących dla swojego pana faktycznie odeszły w niepamięć? Czy może
tylko zmieniła się otoczka? Przecież i dziś dalej musimy walczyć - konkurować
z innymi na rynku, staczać boje z kontrahentami czy walczyć o klientów.
Współcześni mężczyźni także muszą wykazywać się swoją zaradnością
i wiernością swoim panom, którymi są dziś wielkie korporacje. Są wplątani
w ich hierarchię i co dzień staczają pojedynki w ich biznesowych kampaniach.
Do tego, tak jak dawni rycerze, także potrzebują zbroi. Ponieważ jednak
zmieniło się zagrożenie na jakie są wystawieni, nie potrzebują już stalowych
płyt i kolczug, ale czegoś co ochroni ich przed krytyką, doda im pewności
siebie i wzbudzi szacunek u innych.
Ceramiczna marynarka, pokryta czarnym szkliwem jest efektowna i budzi
uznanie, lecz jednocześnie jest sztywna i niewygodna. Czarny kołnierz
krępuje ruchy głowy, nie pozwala powiedzieć wszystkiego co by się chciało.
Zielony krawat swoim kształtem przypomina strzałkę, która skierowana
w górę kojarzy się z tym o czym marzą wszyscy współcześni „rycerze” – ze
wzrostem dochodów i notowań.
Jest w tym może mniej poezji i ryzyka niż w średniowiecznych bojach
i turniejach, jednak wcale nie jest łatwiej.
Modern Armor - Armor of the modern man. In my opinion it’s the business
suit. We wear it for special reason, when we want to impress other people, to
astonish our friends or to feel more self-confidnet among our enemies.
By wearing this same suit, we could identify with our colleagues, our allies.
It’s our shell from the external world, we are using it to hide our weaknesses,
our fears.
Ceramic marine is hard and fragile at the same time. In elegant suit we arouse
respect, seems tough but who is hidden inside? who are we underneath?
Brave knights or miserable cowards?
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Marianna Lisiecka
KORozjA
Wymiary: 133 x 60 x 40
materiały: blacha, kora, pręty
Materials: tin, bark, metal rods
prof prowadzący- prof. Zbigniew Makarewicz
KORozjA to zbroja będąca kamuflażem- ukryciem przed drapieżnikami lub
potencjalnymi ofiarami.
Naturalna bariera, druga skóra. Upodabniając się do Drzewa stajemy się
częścią Natury, jesteśmy niewidoczni dla cywilizacji, anonimowi, a przez
to wolni.
Jednocześnie chronimy Nasze słabe ciało tak jak rośliny chronią swe
rachityczne wnętrze.
It’s an armor, which is a camouflage- hide from predators or potential
victims. Natural barrier, other skin. Conformed to the Tree, we become
part of Nature, we become invisible to civilization, anonymous and thereby
free. At the same time we protect Our weak body like plants which protect
their rickety interior.

Maciej Mędrala
Object II
Wymiary: 105dł/100szer/100wys
Materiał: czarna stal
Na etapie projektowym moje pierwsze skojarzenia związane
z tematem wystawy były , rzeczy, „opakowania” w które człowiek
mógł się ubrać lub z którymi mógł funkcjonować „lepiej”. Miedzy
innymi analizowałem wszelkiego rodzaju garnitury i zaawansowaną
technologie wspomagającą działanie ludzkiego organizmu. Jednak im
dalej zagłębiałem się w temat, tym bardziej te rozwiązania wydały mi
się infantylne. Moim zdaniem za 10 lat powstaną lepsze technologie
i materiały niż te, które mamy możliwość wykorzystać dzisiaj.
Doznałem niesamowitej jasności myślenia i spłynęło na mnie
rozwiązanie, które wyraża mojego ducha w tym temacie. Moja rzeźba
jest moim wewnętrznym światem, a zarazem moją zbroją. W końcu
czym innym dla nas jest sztuka jak nie naszą zbroją, która potrafi nas
oderwać od świata rzeczywistego i daje nam swobodę interpretacji
i wolność wewnętrzną. Taka zbroja jest ponadczasowym ujęciem
tematu i znajdzie tyle interpretacji ilu będzie odbiorców.
W tej samej formie zawarłem kontrasty, które mają symbolizować
wewnętrzny dialog i liczę na to, że w każdym z odbiorców taki się
pojawi.

At the design stage, my first associations related to the exhibition
were things, “packaging” which a man could wear or with whom he
could work “better”. Among other things, I have examined all kinds
of suits and advanced technologies to help the human body function
better. However, the farther I delved into the topic, the more infantile
these solutions seemed to be, since in my opinion, in next 10 years,
there will be better solutions and better materials than the ones that
we can use nowadays.
I have experienced incredible clarity of thinking and have discovered
a solution which reflects my spirit in this matter. My sculpture is my
inner world and my armor at the same time. By the way , what else
art is if not our armor that can tear us away from the real world and
give us the margin of interpretation and internal freedom. This armor
is a timeless solution and it will find as many interpretations as many
recipients will be.
In the same form I have expressed contrast , which are to symbolize
an inner dialogue which I expect to see in each and every recipient.
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Maciej Musiał
Przejście
Materiały: Stal, żywica patynowana grafitem.
Technika: Repusowanie, Spawanie, Żywica
Zbliżone Wymiary: 95cm wysokość, 75cm szerokość, 50cm
głębokość
Wartość 7,800 zł
Ideologiczną podstawą dla powstania mojej pracy, stały się psychologiczne
rozważania nad sensem pojęcia „zbroja”.
Uznałem, iż podstawową funkcją jako pełniła zbroja była ochrona.
W dzisiejszych czasach najskuteczniejszą formą ochrony po jaką sięga
człowiek jest „maska” – powłoka, którą przywdziewamy w różnych
sytuacjach w celu osiągnięcia określonych korzyści. Maski nakładane
w sposób niekontrolowany, jedna na drugą, mogą w pewnym momencie
zacząć wypaczać skrywaną pod nimi prawdę – człowiek zaczyna zatracać
swoje prawdziwe „ja” na rzecz „ja wykreowanego.”
Użyłem dwóch materiałów: stali, jako bezpośredniego nawiązania do
średniowiecznego pancerza oraz żywicy, jako przykładu materiału
powszechnie używanego współcześnie. To zestawienie ma symbolizować
ponadczasowość ukazanego przeze mnie zagadnienia.
Warstwy blachy to alegoria, wspomnianych przeze mnie powyżej, masek,
a grafitowa patyna na żywicznej formie to odniesienie do negatywnego
wpływu masek na naszą faktyczną osobowość.
The fundamental idea, which influence on my concept of the sculpture, was
the psychological consideration about the meaning of the word „armor”.
I decided that the primary function of the armor was „protection.”
Nowadays the most effective form of protection, which is used by people,
is wearing the mask - mask as a type of the coat which we don in different
situations in order to achieve certain benefits. Masks which are coat in
uncontrollably way can distort the truth which we hide underneath. One
starts to lose the „true I” to „create I”.

Jakub Niewdana
Zakute Łby BLOCKHEADS
Materiał: elementy blachy stalowej śrubowane do stelarza, ze
stalowych kątowników
Technika: fotografia bromo-srebrowa na stali
Wymiary :
chełm I 50x43x43cm
chełm II 43x43x43
(wymiary podane przy złożonych skrzydłach)
Materials: sheets of metal screwed to metal construction made of
steel angle bars
Technique: silver print on metal
Dimensions: 1st object: 50x43x43 cm
2nd object: 43x43x43 cm
Metalowe pudełko, jak hełm rycerski z przyłbicą, tylko,
że zamiast dawania pozoru ochrony i schronienia, widoczne są fotografie.
Broda, okulary, makijaż, nasz wygląd do którego jesteśmy przyzwyczajeni,
w którym sami się dobrze czujemy. Czy tak naprawdę nie jest swego
rodzaju ochroną? Może ma coś skrywać, maskować... czy można w samym
sobie się schować?
Metal Box, like a close helmet, yet instead of it’s visor are photographs.
Beard, glasses, make-up - our appearances are composed of such small
things to which we are accustomed to. Aren’t they the same protection
as the close helmet of the knight? What truths are hidden underneath
those masks?

I used two materials: steel as a direct reference to the middle ages and
resin which is the example of the today commonly used material. This
juxtaposition is the symbol of the issue timelessness.
Metal layers are the allegory of the mask, mentioned by me above, and the
graphite patina on the resin form is the reference to the negative impact
which mask can have on our personality.
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Beata Małgorzata Poździk
Obraza Resentment
Technika mieszana, 64x25x130 cm
Ur. 1990, Zamość
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Prac. Prof. ASP Karola Badyny
Mixed Technigue, 64x25x130 cm
Academy of Fine Arts in Cracov
Studio of Prof. ASP Karol Badyna
Skąd Obraza? Czy my się obrażamy? Czy obrażamy innych? Chcąc się
bronić? Chcąc krzywdzić? Dlaczego stosujemy takie oręże? Tarczę: słowo
niewypowiedziane, myśl, marzenie, piękno, zerwanie; Miecz: samotność,
trwanie?
W swojej pracy chcę pokazać oręże stosowane we współczesnym
świecie, oręże przeciwko nam samym. Gdyż człowiek stanowi największe
niebezpieczeństwo dla siebie i swoich bliskich. Gdyż nawet pomiędzy
najbardziej zgodnymi osobami powstają nieporozumienia. Poprzez rzeźbę
przedstawiam temat, jak o nim myślę, prosto ale i metaforycznie. Symbole
owych słów, myśli, problemów, murów, poddaję syntetycznej konfrontacji.
To, co w nas piękne, stanowi rzecz niebezpieczną, choć potrafi łączyć ciała,
rozrywać może ducha, prowadząc do konfliktu i Obrazy. Słowa, myśli
za nami stojące mają ogromną moc, gdy się ich odpowiednio użyje, są
naszą Zbroją. Potrafią nas obronić ale i dogłębnie skrzywdzić drogą nam
osobę, nie tylko wroga. Roją się w naszych głowach, przemilczane, stale
przetwarzane, zagmatwane, niebezpieczne. To wszystko o czym myślimy,
to jacy jesteśmy, ukrywamy pod naszym pancerzem, za naszym murem
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obronnym, który wokół siebie ustawiliśmy. Jest tak twardy, że prawie
niemożliwy do przebicia. Stwarza jedynie pozory, przez które biorą się
nieporozumienia.
Odwracamy się od siebie, kruszymy mury, którymi się obwarowaliśmy
chcąc chronić nasze wnętrze, nasze piekno. I dokąd zmierzamy?
Stajemy obok siebie, odwróceni, chcąc odejść, lecz nie potrafimy, mimo
Obrazy. Trzymamy się ostatnich nici naszego ducha połączonego z drugą
osobą.
Czy powinniśmy walczyć, czy być poddani, czy mamy stawia
opór przeciwko krzywdzie, czy być wobec niej obojętni? Kłębowisko
sprzecznych myśli. Czekamy…
Ja nastawiłam się na samotność, Obrazę i niezrozumienie.
I tak idę przez świat.
Czy ktoś mnie wstrzyma? -Zapewne tak.
Czy ktoś mnie powstrzyma?- Nigdy.
Wciąż toczę batlię z myślami mymi,
Wiarą, bytem, ciałem, które świat mój zgubiły.
I będę walczyć z całych sił,
Przeciwko lub z Tobą przy boku mym.
I choć ciało z duszą niezgodne są,
Nie wiem, czy obrałam drogę złą.
From where the Resentment comes from? What makes us feel it anyway?
Why we provoke said feeling in others? To protect ourselves? To destroy
others? Why we choose such weapon? The Shield: an unspoken word,
a thought, a dream, the beauty, a broken bond; The sword: a loneliness,
limbo?
My work represents a weapon used in modern word, the weapon with
which we hurt ourselves as well. Because the man is his own the worst
enemy as well as the enemy of others. Because even between soul mates
a conflict may arise. My sculpture introduces this issue how I see it, simply
yet metaphorically. The symbols of words, thoughts, problems, walls,
I subject all of them to confrontation at it’s finest form.

Things which make us beautiful are also very dangerous, they can bind
our bodies together, yet tear our souls apart, leading into frictions and
Resentment. Words, with thoughts hidden behind them, have great power.
When they are used wisely, they become our Shield which protects us, yet,
apart of wounding our enemy, the same words can also hurt person close
to our heart. They swarm in our heads, unspoken, constantly transforming,
crooked, hostile. All the thoughts we have, what we are, we hide them all
in our bunker, behind our walls that we raise around ourselves to protect
what’s the best of us. Those walls become so hard, making them almost
impossible to break. Yet those are just some make believes, leading only
to confusion.
We turn our backs to one another, we let our walls crumble, the same walls
we were fortifying ourselves with in need of protecting our inside, out
beauty. And where they all lead us?
We stand side by side, our backs turned, we want to leave, but we can’t!
Despite the Resentment. We cling to the last threads with which our soul
hangs by the other person.
Should we fight or submit? Should we resist against wrong-doing or be
indifferent to it? A welter of conflicting thoughts. We wait…
I tuned to loneliness, Resentment and misunderstanding
And like so, I walk the Earth
Is anyone willing to stop me? – I guess so
Is anyone going to stop me? – never
I still wage war with all my thoughts
My hopes, existence, body – that destroyed my world
I’ll keep on fighting till my last breath
With or without you by my side
Even thought my body and mind are discordant
I don’t know if I’ve choose the wrong way.

James Sierżęga
ZBROJA WSPÓŁCZESNA
MODERN ARMOUR
Rzeźba: 68 wys. 96 dł. , 54 szer.
Postument: 70 /58/40
Człowiek może bronić się przed wszystkim, przed całym otaczającym go
światem. Odrzucając i negując nawet własną empirię i świadomość, być
może ze strachu i dla wygody, unika tym samym odpowiedzialności. Jest to
droga o tyle prosta, iż nie angażuje do działania. Podobnie jak ta, na której
człowiek pozostając bierny jest otwarty na wszelką manipulację. Przyjmuje
wobec tego, że najlepszym dla niego jest świat zbudowany na moralnym
relatywizmie.
Jednak negacja rzeczywistości, wypływająca ze wstrętu do współczesnego
„świata chaosu” (o ile przeradza się w zdystansowaną walkę z nim), może
dawać początek kolejnej drodze – świadomego poszukiwania.
Uważam, że współczesny człowiek powinien bronić własnej,
niepowtarzalnej osobowości, pozostającej zawsze w relacji ze światem
i innymi ludźmi. Najlepszą zbroją dla osobowości jest świadomość,
którą zdobywa się, nie zapominając o swoim pierwotnym konstrukcie
i przyjętych wartościach, poprzez poszukiwanie i analizę, czyli
przeglądanie się w świecie niczym w lustrze, po to by krystalizować siebie.
A man can defend himself from anything, from the surrounding world. By
rejecting and negating even his own empirical knowledge, perhaps out of
fear and convenience, he evades responsibility. It is a simple road since it
does not galvanise into action, similar to the road on which a man is open
to manipulation by staying passive. He assumes, therefore, that the world
built on moral relativism is most suitable for him.
However, a negation of reality arising from a disgust with the modern
“world of chaos” (as long as it turns into a distanced, objective fight against
it) may lead to the beginning of a new road – conscious search.
I believe that modern man should defend his own unique personality,
a personality which remains in relation to the world and other people.
Consciousness constitutes the best armour for your personality and you
gain it, not forgeting about your primary construct and your acquired
values, but by search and analysis, that is by examining yourself in the
world, just like in a mirror, in order to crystallise yourself.
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Szymon Stala
Awatar Avatar
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Prof. Bogusz Salwiński
Wymiary 103x23x24
Wycena 5000 zł.
Proces globalizacji ogranicza wolność, sprawia że człowiek jako istota
społeczna staje się coraz bardziej wyalienowana, mimo woli staje się
maszyną, która działa według ustalonego z góry wzorca. Coraz szybsze
tępo życia sprawia że człowiek – jako jednostka staje się coraz bardziej
wyeksploatowana. Alternatywą dla oderwania się od rzeczywistości staje
się wirtualny świat…
…XXI wieku fenomenem jest wykreowanie przez człowieka sztucznej
inteligencji i ciągłe poszerzanie jej szerokiego spektrum. Jednocześnie
mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, gdzie człowiek tworzy sobie
nowy obszar życia. Przechodzi na inny obszar kreacji i powołuje do życia
fikcyjny świat. Opracowuje jego wirtualny pejzaż oraz stworzenia i reguły
jakie znajdują się w nim. Człowiek, może istnieć i uczestniczyć w tym
spektaklu tylko częściowo, fizycznie poprzez działanie. Może przeobrażać
się w różne fantastyczne stworzenia dzięki awatarom.
Zainspirowała mnie relacja jaka występuje pomiędzy dwoma
nieodłącznymi partnerami tego układu. Człowieka – Gracza i Awatara
– sztucznego wizerunku. Pytanie, co stanowi granice pomiędzy nimi,
gdy relacja zaczyna przyjmować formę uzależnienia. Sytuacja w której
człowiek staje się więźniem własnego wykreowanego wizerunku…
The globalization process is restricting freedom, which makes a man, as
a social being, become more and more alienated. Against his will, a man
becomes a machine that is working according to a predetermined pattern.
Increasingly faster pace of life makes a man – as an individual – more
and more worn out. The virtual world becomes a way of escaping from
the reality...
...the 21st century has introduced the man-created artificial intelligence
with the constant widening of its broad spectrum. Simultaneously we are
dealing with a new phenomenon of a man building a new area of life for
himself. He moves to a different domain of creation and brings a fictional
world to life. He designs its virtual landscape and creatures, as well as
the rules it contains. A man may live and contribute to this spectacle only
partly, physically through action. He can transform into various fantastical
creatures thanks to avatars.
I was inspired by the relation between the two inseparable partners of
this system. The Man – the Player, and the Avatar – an artificial image.
The question is: what constitutes the boundary between them when the
relation starts to assume a form of addiction? A situation in which a man
becomes a prisoner of his self-created image...
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Monika Zofia Styrczula
Urodzona w 1989 roku w Zakopanem .
Studentka IV roku Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie.
Pracownia profesora Karola Badyny
Zajmuje się rzeźbą.

Zbroja Współczesna Modern Armour
W dobie broni jądrowej, wszelkiego rodzaju uzbrojenia i sprzętu
bojowego zwykły człowiek jest tylko jednostką, obiektem, tak słabym
i bezbronnym, jak tylko w najstraszniejszej tego formie można to sobie
wyobrazić. Jesteśmy tak beznadziejnie bezbronni, iż żadna zbroja,
mimo że jest –była symbolem siły i oznaką władzy oraz niedostępności,
nie stanowi dla człowieka „dziś”, ochrony jaką była dla niego kiedyś.
Świadomość tej właśnie bezradności nasuwa mi refleksję nad egzystencją
ludzką dzisiejszych czasów. Z tych rozważań zrodził się także pomysł
na realizacje obiektu rzeźbiarskiego pt: ZBROJA WSPÓŁCZESNA.
Nawiązując ponownie do przemijalności różnorakich rozwiązań
zbrojeniowych czasów rycerskich, jak również do ludzkiej bezradności
prezentuję pracę, która w swej prostocie, oraz dopracowanych pod kątem
rzeźbiarskim przedstawionych w niej fragmentów piór przedstawia
symboliczne skrzydło, jako nawiązanie do zbroi współczesnej. Pomysł
swój argumentuje tym, że człowiek „dziś” nie ustrzeże się od zła,
które może go dotknąć, choćby przyoblekł na siebie zbroję wykonaną
z najszlachetniejszego materiału, gdyż jak drewno jesteśmy łatwopalni
i marni, jak skrzydła delikatni i krusi. Tą kruchość akcentują przeszywające
rzeźbę na wylot elementy. Pomimo to, skrzydło ma w sobie coś z duchowej
zbroi...
In the age of nuclear weapon, all sorts of weapons and military equipment,
man is only entity, object so weak and unarmed, as horrific as it could
be imagine. We are hopelessly defenceless and any armour although it
is – was a symbol of strength, sign of authority and inaccessibility, it is
not for ‘today’ man a protection, which was at one time. Awareness of
helplessness makes me reflect on the [present day] human existence. These
considerations led to the idea of sculpture ‘MODERN ARMOUR’. Referring
again to the fleeting of various reinforcing solutions in the age of chivalry
[in the Medieval] and human helplessness, I present work, which in its
simplicity and polished in terms sculptural fragments of feathers represents
symbolically a wing as the reference to modern armour. I argue my idea
that a man ‘today’ is defenceless from evil that can touch him although
he is wearing an armour made of the most noble material, because we are
flammable and miserable like a tree and delicate and fragile like a wing.
This fragility is represented by elements that pierce through the sculpture.
Despite this, the wing has something in it from a spiritual armour...
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Arkadiusz Szostak

Jakub Tomczak

Zbroja współczesna Contemporary Armor
Wymiary/Size:
szer.40 x dł.40 x wys.120
szer.60 x dł.60 x wys.60
szer.80 x dł.160 x wys.60

Husaria
Każdy z nas przywdziewa tzw. Gąbrowiczowską maskę w celu egzystencji
Inter personalnej.
Natomiast artysta poprzez swoje działania artystyczne tworzy obiekty
będące zbroją przeciwko światu i co paradoksalne dla świata w celu
podkreślenia i urzeczywistnienia niezależności oraz unikatowości
jednostki.

Each of us assumes so.called mask( from Gombrowicz) to Inter personal
existence.

Wymiary: ~170x60x40
Pracownia Prof. Jerzego Nowakowskiego, IV rok

However, the artist through his artistic activities creates objects that are
armor against paradoxically world and for the world to highlight and
achievement of independence and uniqueness of the individual.

W odpowiedzi na tytułowe hasło konkursowe „Zbroja współczesna”
stworzyłem kompozycję opartą o struktury zębatek i łańcuchów. Dobór
środków wyrazu nie był przypadkowy, metal to materiał solidny i trwały.
Choć „Zbroja” ta nie posiada już funkcji jaką pełnił jej pierwowzór, to
analogia dotyczącej jej wytrzymałości , co z kolei przywoływać może
skojarzenie poczucia bezpieczeństwa, zdaje się rzeczą oczywistą.
Wykorzystane w kompozycji zębatki połączone łańcuchami stanowią
nawiązanie do społecznych uwikłań , struktur jednostek funkcjonujących
w szerszym systemie w oparciu o mechanizm grup, czy też symbolicznie
dawnych oddziałów okutych w “zbroję” wspólnie stawiających czoła
nieprzyjacielowi.
In response to the motto of the competition (‘Contemporary Armour’) I’d
like to present my composition, which is based on the structure of sprockets
and chains. The choice of the means of expression was intentional (
wasn’t random). The sprockets combined with chains represent social
entanglement of the individuals and structures of those individuals which
are functioning in a broader (greater, larger) system, on the basis of groupmechanisms. My composition may be perceived also in a symbolic way - as
an ancient troop, dressed in armour, which is facing (confronts) the enemy.
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Patrycja Tryjefaczka
Droga do akceptacji II
Wymiary: 49x42x37 cm
Rok powstania: 2013
Technika własna
Wartość: 3 000 €
Piękne zewnętrze ukazuje wszystko co kobiety robią aby zostać
zaakceptowanymi, docenionymi, jaką postawę przyjmują pomimo tego iż
często wiele je to kosztuje. „Poza”, w którą się „ubierają” jest swego rodzaju
zbroją (obroną przed odrzuceniem, brakiem akceptacji, społecznym
wykluczeniem).
Starają się nie pokazać swego wnętrza nikomu, nawet jeśli to w czym
próbują się „schować” zupełnie nie pasuje.
Dzisiejszy świat nie pozwala nam na słabość, więc robimy wiele by ukryć ją
w sobie, nawet jeśli to boli.
Każdy uczy się „nosić zbroje”…

Krzesimir Wiater
Bez tytułu Untitled
Wymiary: wys. 112 dł. 260 szer. 64
Materiał: stal
Wartość: 10 000zł
Dimensions: H 112 L 260 W 64
Material - steel
Value-10 000 PLN

Zbroja będąc fizyczną ochroną ciała, symbolizuje jego ochronę duchową.
Jest przemienieniem ciała, jego „metalizacją”. Ochrania światło życia.
Zbroja izoluje nas od otaczającego świata. Moją odpowiedzią na temat
zbroja współczesna jest bio-kolczuga stanowiąca środek kompozycji.
Formy zewnętrzne tworzące architektoniczną osłonę środka stanowią
jej ochronę, ale zarazem swoją formą wywołują wrażenie niepokoju.
Współczesny świat daje nam złudne poczucie bezpieczeństwa. Zbroje,
które przywdziewamy na co dzień, które oferuje nam współczesność są
ułuda stabilizacji, bezpieczeństwa i długowieczności.

An armor is a physical protection of the body. It also symbolizes body’s
spiritual shield, protecting the light of life. The armor is transformation,
“metallization” of the body. It separates us from the outside world. My
answer to the question about modern armor is a bio-chainmail, the center
of my composition. Outside forms creating architectural protection of
the middle of the composition are a kind of a shield, but they also evoke
anxiety. Modern world gives us an illusion of security. The armor that
we put on every day, offered to us by the contemporary world, is only an
illusion of stability, security and longevity.

Beautiful exterior shows everything what women do to be accepted,
appreciated, which attitude take despite the fact that often it costs a lot.
„Pose” which they „dress” is a kind of „armor” (defense against rejection,
lack of acceptance, social exclusion).
They try not to show their interior to anyone even if their „shelter” does
not fit.
Today’s world does not allow us to weakness, so we do a lot to hide it inside
us even if it hurts.
Everyone learns to „wear armor”…
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Noty biograficzne / Biographies
Marek Adamiecki

Marianna Lisiecka

Urodzony w 1990 roku Katowicach. Ukończył tamtejsze liceum
plastyczne na kierunku metaloplastyka w 2010 roku; w tym czasie
uczestnik wielu plenerów malarskich. Obecnie student III roku
w pracowni prof. Salwińskiego na Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Współwykonawca wielu scenografii teatralnych.
Born in 1990 Katowice. He graduated from art school in Katowice
majoring in metallurgy in 2010, at which time member of many openair painting. Currently, third-year student in studio of professor
Salwiński at the Academy of Fine Arts in Krakow. Co-performer of
many theatric scenery.

Marianna- studentka III roku Rzeźby na ASP im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu w pracowni prof. Makarewicza. Wcześniej uczennica
I LO im. Braci Śniadeckich w Żninie. Oprócz rzeźby ciągle zajęta
podróżami, teatrem i plenerami. Zakochana w naturze oraz sztuce
i muzyce ludowej. Urodzona pod szczęśliwą gwiazdą.
Marianna- student III year sculptere at the Acedemy of Fine
Arts Eugeniusz Geppert in Wroclaw in studio prof. Makarewicz.
Previously, student and High School Brothers Śniadeckich in Żninie.
Still busy sculpture, travel, theater and locales. In love with nature
and art and folk music. Born under a lucky star.

Magdalena Cisło
Urodzona w 1986 roku w Rzeszowie. Absolwentka Liceum
Plastycznego w Rzeszowie. W latach 2007 - 2012 studia na
Wydziale Rzeźby w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki w Krakowie. Dyplom z wynikiem celującym w pracowni
prof. Bogusza Salwińskiego. Pola jej działań twórczych to przede
wszystkim rzeźba oraz rysunek. Uczestniczka plenerów rzeźbiarskich
w Centrum Rzeźby polskiej w Orońsku. Udział w targach, sympozjach
zagranicznych, konkursach oraz wystawach w kraju i za granicą.
Obecnie studentka studiów doktoranckich w krakowskiej ASP.
Born in 1986 in Rzeszów. Studies at the Faculty of Sculpture of
the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow. Degree work in
the studio of Prof. Bogusz Salwiński. She cultivates sculpture and
drawing.
A participant of sculptural open – air sessions in the Centre of Polish
Sculpture in Orońsko. Participation in art fairs, foreign symposia,
competitions for monuments and in exhibitions in Poland and aboard.

Radosława Daleki
Radosława Daleki was born on 5 June 1990 in Kraków At present
she studies sculpture, at the Jan Matejko Akademy of Arts in Kraków,
under supervision of prof. Bogusz Salwiński. Daleki works chiefly with
steal, ceramics and stone.
Radosława Daleki urodziła się 5 Czerwca 1990 roku w Krakowie.
Obecnie studiuje w Akademi Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie, w pracowni prof. Bogusza Salwińskiego. Pracuje ona
w takich materiałach jak w stali, ceramice oraz kamieniu.

Jacek Dudek
Jacek Dudek urodzony w1988 roku w Limanowej.
W 2008 roku ukończył liceum plastyczne w Nowym Wiśniczu.
Obecnie student piątego roku na wydziale rzeźby ASP w Krakowie.
Uczestnik wielu plenerów w tym międzynarodowych.
Jacek Dudek was born in 1988 in Limanowa. In 2008 he graduated
high school in Nowy Wiśnicz. This year he is going to finish his studies
in Cracovia ASP (The Sculpture Department). He was taking part in
many international open airs for talented artists.

Mateusz Kukla
Ur.1989 w Łapanowie, ukończył ceramikę w Liceum Plastycznym
w Nowym Wiśniczu. Potem zajmował się grafiką cyfrową
i warsztatową, obecnie studiuje rzeźbę na Krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych, w pracowni prof. Józefa Murzyna. Oprócz tego
uczęszcza na kurs pedagogiczny, co jakiś czas prowadząc warsztaty
plastyczne dzieci. W swoich pracach zajmuje się kondycją i miejscem
człowieka w kulturze, ostatnio skupia się na biologicznej i cielesnej
części jego natury.
kukla47@gmail.com

Maciej Mędrala
Urodzony 1987r. w Jarosławiu. Obecnie student 4 roku wydziału
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
w pracowni prof. Bogusza Salwińskiego.
Ważniejsze wystawy, plenery i nagrody
-Laureat konkursu na „Dzieło” pod patronatem Rektora ASP
w Krakowie, wystawa pokonkursowa odbyła się w galerii
promocyjnej ASP-2013
-wystawa poplenerowa „Transplantacje”- Kraków 2013
-plener w metalu na terenie firmy ZŁOMEX S.A- Kraków 2012
maciekmedrala@gmail.com

Maciej Musiał
Maciej Musiał (ur.25 czerwca 1989 r.) - W latach 2002-2008
uczęszczał do Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdyni
Orłowie. Naukę zakończył obroną pracy dyplomowej(obrona
z wyróżnieniem) oraz uzyskaniem tytułu technika metaloplastyka.
Od 2010 roku Student Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
na wydziale rzeźby. W 2011 roku rozpoczął naukę w pracowni
dyplomowej prowadzonej przez Profesora Stanisława Radwańskiego.
W roku 2012 pracownia została przejęta przez Profesora Mariusza
Białeckiego, który będzie również promotorem jego pracy
magisterskiej.
Maciej Musiał (born in 25th of June in 1989) – between year 20022008 he attended to the Seconday Shool of the Fine Arts in Gdynia
Orłowo. He finish his education by the thesis defense, for which he
obtain honors, and by receiving the metallurgy technique diploma. In
year 2011 he join the atelier of the Professor Stanisław Radwański. In
year 2012 the atelier was overtake by the Professor Mariusz Białecki,
who will also be the promoter of his master thesis.

Jakub Niewdana
ASP w Krakowie
IV rok rzeźby, pracownia profesora Jerzego Nowakowskiego.
Urodziłem się w Brzeziu i dalej tu mieszkam, mała miejscowość
pod Krakowem. Ukończyłem Liceum Plastyczne w Katowicach.
Obecnie jestem studentem IV roku na wydziale rzeźby w Krakowie
w pracowni prof. Jerzego Nowakowskiego. Swoje zainteresowania
głównie kieruję w stronę ceramiki i fotografii.
I was born in 1989 in Brzezie, a village near Cracow. I’m a graduate of
High School of Fine Arts in Katowice in specialization of metal works.
I study sculpture at Academy of Fine Arts in Cracow. I’m in 4th year
in workshop of professor Jerzy Nowakowski. My main interests are
ceramics and photography.

Beata Małgorzata Poździk

Arkadiusz Szostak

Beata Małgorzata Poździk, urodzona w Zamościu w 1990. Studentka
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pracowni Prof. ASP
Karola Badyny.
Born in 1990 in Zamość
Academy of Fine Arts in Cracov
Studio of Prof. ASP Karol Badyna
beatamp@vp.pl

Arkadiusz Szostak urodzony 05 08 1986 r. w Rzeszowie rzeźbiarz,
twórca, projektant 2005 ukończył z wyróżnieniem liceum plastyczne
w Rzeszowie ze specjalizacją snycerstwo i rzeźba w drewnie.
W 2012 ukończył Akademie Sztuk Pięknych na Wydziale Rzeźby
w Krakowie w pracowni Prof. ASP Józefa Murzyna uczestnik a także
laureat wielu plenerów ogólnopolskich i międzynarodowych oraz
wystaw zbiorowych.
Swoje działania artystyczne opisuje jako transformacje obrazów
zastanych z podświadomości artysty w celu ukazania nowego obiektu
będącego transgresją postrzegania świata przez twórcę. Inspiracją
Szostaka są dynamiczne formy wywodzącej się z działań post
industrialnych architektów oraz włoskiego designu a także twórców
rzeźby angielskiej i hiszpańskiej .
Arkadiusz Szostak was born 05 08 1986 in Rzeszów, sculptor,
author, designer, in 2005 he graduated from art high school in
Rzeszow specializing in wood carving and sculpture.
In 2012 he graduated from the Academy of Fine Arts, Department of
Sculpture in Krakow in the laboratory of Prof Józefa Murzyna ASP as
a participant and the winner of many art workshops and exhibitions international and Polish.
His artistic activities described as transformations of existing images
from the subconscious artist to show the new facility which is
transgression of perceiving the world by the author.
Szostaks inspiration are dynamic forms derived from post industrial
activities of architects and Italian design as well as the sculptures
English and Spanish creators.

James Sierżęga
Urodzony 1 października 1991 roku w Rzeszowie.
Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Rzeszowie.
Obecnie student III roku wydziału rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, w pracowni dyplomującej prof. Bogusza Salwińskiego.
Laureat wydziałowego konkursu „Rysunek Semestru Zimowego
2012/13 ”.
Uczestik wystawy „Transpalntacje” wieńczącej plener rzeźby
w metalu , oraz poplennerowych wystaw malarstwa min. „Harenda
2010 ”.
Born October 1, 1991 in Reszów, Poland
He graduated from Secondar School of Fine Arts in Rzeszów.
Currently, third-year student of departament of sculpture at
the Academy of Fine Arts in Kraków, in the laboratory of prof. of
Professor Bogusz Salwiński.
The winner of the competition departament „Drawing of the winter
semester 2012/13 ”.
Participant of the autdoors and exchibitions : scultures in metal
„Transplants”, plein air painting „Harenda 2010 ”.

Szymon Stala
Urodził się w 1991 roku w Częstochowie. W roku 2010 ukończył
z wyróżnieniem Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie
na kierunku ceramika. Od 2010 roku jest studentem Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Laureat wielu nagród i stypendiów:
Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Prezydenta Miasta Częstochowy. Uczestnik plenerów zagranicznych
i ogólnopolskich: min. plener rzeźby w kamieniu w Centrum Rzeźby
Polskiej w Orońsku, czy w Lubminie. Uczestnik wielu wystaw
krajowych i zagranicznych.
He was born in 1991 in Częstochowa. In 2010, he graduated
with a distinction from the Complex of Schools of Fine Arts in
Częstochowa, where he specialized in ceramics. Since 2010 he
has been a student at the Academy of Fine Arts in Kraków. He is
a laureate of many awards and scholarships: a holder of Scholarship
of the Minister of Culture and National Heritage, and of the President
of the City of Częstochowa. A participant of workshops both in
Poland and abroad, including sculpture in stone workshops at the
Polish Sculpture Center in Orońsko and in Lubmin. A participant of
many exhibitions in Poland and abroad.

Jakub Tomczak
Jakub Tomczak urodzony w 1989 roku w Rzeszowie. Aktualnie
student wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie.
Uczestnik wielu plenerów rzeźbiarskich, malarskich i rysunkowych
w kraju i za granicą.
Uprawia kowalstwo artystyczne , rzeźbę oraz malarstwo.

Patrycja Tryjefaczka
Urodziłam się w 1986 roku w Krakowie.
Jestem studentką IV roku Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie (pracownia prof. Bogusza Salwińskiego).
Nie ograniczam się. Eksperymentuję. Chcę poruszać tematy nie
zawsze wygodne i przyjemne. Komentuje ludzkie problemy. Ciągle
zadaje nowe pytania.
Zmierzam w stronę sztuki krytycznej…?
I was born in 1986, in Krakow.
I study Sculpture at Academy of Fine Arts in Krakow ( professor
Bogusz Salwinski’s workshop).
I do not limit myself. I am experimenting. I want to talk about things
not always comfortable and pleasant. I comment on human problems.
I always ask new questions.
I am going in the direction of critical art…?
patrycja.tryjefaczka@gmail.com

Monika Zofia Styrczula

Krzesimir Wiater

Urodzona w 1989 roku w Zakopanem. Studentka IV roku Wydziału
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Profesora
Karola Badyny.
Interesuje się rzeźbą, zwłaszcza rzeźbą w drewnie, której poświęca
najwięcej czasu.
Born in 1989 in Zakopane. Fourth year student of the Department
of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Krakow from Professor
Karol Badyna. She is interested in sculpture, especially sculpture in
wood, which spends the most time.

Urodzony w 1986 w Krakowie. Ukończył studia na Wydziale Rzeźby
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem
w pracowni prof. Bogusza Salwińskiego w 2011 roku. Zajmuję
się rzeźbą, rysunkiem, malarstwem. Obecnie jest studentem
stacjonarnych Studiów Doktoranckich(promotor doktoratu dr. hab
Jan Tutaj) na Wydziale Rzeźby na ASP w Krakowie.
Krzesimir Wiater – born in 1986 in Cracow. Graduated with honors
in 2011 from the studio of professor Bogusz Salwiński in Sculpture
Department of Jan Matejko Academy of Fine Arts. His artwork
includes sculpture, drawing and painting. Currently he is working
on doctoral thesis in Sculpture department under artistic direction
of Associate Professor Dr. Jan Tutaj in Sculpture Department of Jan
Matejko Academy of Fine Arts in Cracow.
e-mail e–Krzesimir@onet.pl
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