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„Ta straszna sztuka współczesna”  

to inicjatywa Wrocławskiej Fundacji 

Studentów Historii Sztuki, która powstała 

przy współpracy z Kołem Naukowym 

Studentów Historii Sztuki UWr i trwała 

przez cały semestr letni roku 

akademickiego 2013/2014.  

Był to cykl spotkań mających na celu 

przybliżenie oraz oswojenie sztuki 

współczesnej, niesłusznie traktowanej 

jako coś strasznego czy niegodnego 

uwagi. Stąd też podczas wykładów 

zostało poruszonych dwanaście 

najważniejszych zagadnień, dzięki 

którym każdy zainteresowany mógł 

zapoznać się ze współczesnymi 

założeniami i praktykami artystycznymi, 

co pozwalało zrozumieć to, co dzieje się 

obecnie w sztuce.  



Prelegentami byli pracownicy oraz 

doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego 

(z Instytutu Historii Sztuki i Instytutu 

Filologii Polskiej), a także wrocławskiej 

Akademii Sztuk Pięknych czy Muzeum 

Architektury, którzy na co dzień zajmują 

się problematyką sztuki współczesnej 

(od teatru, poprzez poezję czy 

malarstwo, aż po architekturę czy 

fotografię), zatem cykl miał charakter 

interdyscyplinarny. Po każdym 

wykładzie był czas na zadawanie pytań 

oraz dyskusję, dzięki czemu wszyscy 

zainteresowani sztuką współczesną 

mieli okazję do jeszcze głębszego 

zapoznania się z poszczególnymi 

zagadnieniami.  

Wykłady odbywały się zawsze  

w czwartki o godz. 18:00 w Instytucie 

Historii Sztuki UWr (ul. Szewska 36,  

sala 309). Pomysłodawcą i kuratorem 

naukowym cyklu „Ta straszna sztuka 

współczesna” był Jakub Zarzycki,  

zaś koordynatorką – Paulina  

Murzyniak. 



In Art we trust  

Wykład wstępny 

prof. Paweł Jarodzki 

 

„To, co robię w obszarze sztuki, 

można określić jako badanie 

zdolności percepcyjnych odbiorcy.  

W malarstwie i grafice przeważnie 

używam szablonu, który ze swej 

natury upraszcza wyjściowy 

wizerunek  i sprowadza go do bardzo 

zradykalizowanych plam. Interesuje 

mnie badanie granic czytelności 

przekazu wizualnego” 



prof. Paweł Jarodzki  
(ur. 1958)  

Studia na Wydziale Malarstwa 

Akademii Sztuk Pięknych  

we Wrocławiu. Prowadzi pracownię 

multimediów i pracownię rysunku. 

Współtwórca Grupy Luxus. 

Wystawiał z nią do końca jej 

działalności. Wystawia też 

indywidualnie, pisze teksty krytyczne 

i bywa kuratorem wystaw innych 

artystów. Mieszka i pracuje  

we Wrocławiu. 



fot. Karolina Dzimira 



Performatyka: wprowadzenie 

mgr Tobiasz Papuczys   

 
Kultura nie jest tekstem, kultura jest 

wydarzeniem. „Ja” odbiorcy jest równie 

istotne jak „ja” twórcy. Podstawą 

performatywnego myślenia o sztuce jest 

właśnie postrzeganie kultury nie jako 

systemu znaków, ale jako szeregu 

(czy też zbioru) widowisk (występów, 

performansów). Performatyka jako 

perspektywa badawcza, dyscyplina 

naukowa i przede wszystkim pewna 

społeczna idea przenosi punkt ciężkości  

z materialności na interaktywność,  

z wytworzonego znaku na proces jego 

powstawania i odbierania, z rzeczy na 

działanie.  



Ustanawia widza (współ)twórcą 

„dzieła sztuki” ze wszystkimi tego 

konsekwencjami zarówno estetycznymi, 

jak i etycznymi. Zatem to, co w gruncie 

rzeczy stanowić będzie temat wykładu, 

to aspekt odbioru we współczesnych 

formach widowiskowych (teatr, film, 

performance art) i widz, który nadaje 

sensy wydarzeniom artystycznym 

niezależnie od tych zaprojektowanych 

przez autorów widowiska (reżysera, 

performera). 



mgr Tobiasz Papuczys  

(ur. 1985) 

absolwent wrocławskiej polonistyki 

(specjalność: teatrologia), doktorant  

w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk 

Widowiskowych Instytutu Filologii 

Polskiej UWr, gdzie przygotowuje 

rozprawę doktorską pt. „Film-teatr-

rytuał. Rola widowisk w twórczości 

filmowej Federica Felliniego” i prowadzi 

zajęcia z krytyki filmowej oraz  

z pogranicza teatru i filmu. Pracuje  

w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego, 

w którym prowadzi klub dyskusyjny pod 

nazwą CaféTHEA, a od niedawna także 

Kino Teatralne – stały cykl prezentacji 

filmowych dotyczących teatru i sztuk 

pokrewnych. Niezależny krytyk 

teatralny, publikował m.in. w „Nowej 

Sile Krytycznej”, kwartalniku „nietak!t. 

Inne strony teatru”, „Notatniku 

Teatralnym”, „Studiach 

Filmoznawczych” i „Didaskaliach”. 



fot. Karolina Dzimira 



O fenomenie Young British Artists  

i artystycznych sposobach  

zbijania fortuny 

mgr Małgorzata Micuła  

 
Członkowie grupy Young British Artists, 

którzy szturmem zdobyli światowy 

rynek sztuki w latach 2000, 

zadebiutowali dwie dekady wcześniej, 

podczas legendarnej już wystawy 

Freeze w 1988 roku. Zorganizowane 

przez Damiena Hirsta – studenta 

drugiego roku Wydziału Artystycznego 

Goldsmith College – wydarzenie nie 

cieszyło się początkowo dużą 

popularnością.  



Zwróciło jednak uwagę Charlesa 

Saatchiego − specjalisty od reklamy, 

kolekcjonera sztuki i właściciela 

prywatnej galerii. Człowieka 

poszukującego taniej sztuki  

z inwestycyjnym potencjałem, któremu 

na wystawie Freeze bardziej 

niż sztuka spodobała się determinacja  

i bezkompromisowość młodych 

artystów, którzy chwytając się punkowej 

idei Do It Yourself, samodzielnie walczyli 

o uwagę londyńskiego środowiska 

artystycznego.  

Tak zaczyna się oficjalna historia zjawiska 

znanego jako Young British Artists. 

Zjawiska, które w latach 90. XX wieku 

przewartościowało status i rolę artysty 

oraz dzieła sztuki, otwarcie korzystając  

z mechanizmów, jakie rządziły 

artystycznym rynkiem. W tej historii jest 

trochę romantyzmu i bardzo dużo 

koniunktury, wszak artysta – jak  

twierdzi Hirst − musi być równie 

przedsiębiorczy, co twórczy. 



mgr Małgorzata Micuła  
doktorantka w Instytucie 

Historii Sztuki Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Przygotowuje pracę 

doktorską pt. „Afirmacja 

codzienności w sztuce Young British 

Artists”, która poświęcona będzie 

fascynującej dekadzie 

w sztuce brytyjskiej, jaką były  

lata 90. XX wieku. Jako 

historyk sztuki interesuje się 

śladami sztuki dawnej 

w sztuce współczesnej. 



fot. Karolina Dzimira 



Jaka jest różnica między 

wierszezgoogla a poezją 

współczesną, czyli o poszukiwaniu 

sensu (w) tej drugiej 

mgr Daria Murlikiewicz 

 
Celem wykładu (?) będzie próba 

pokazania, jak poezja zasiedliła internet  

i jak pojawienie się sieci, dzieci neo  

i wykopu wpłynęło na polską poezję 

współczesną. Oprócz poziomu 

leksykalnego, zostanie pokazana dość 

istotna zmiana w rozumieniu tekstów jako 

takich. Po refleksji dotyczącej Internetu 

jako tekstu autorka dokona 

charakterystyki tytułowych wierszy  

z googla. Jakie są ich cechy 

charakterystyczne? Jak powstają?  

I, co najważniejsze, czy to w ogóle jest 

poezja? Być może nawet padnie 

pytanie, czym właściwie jest poezja. 

 



mgr Daria Murlikiewicz  

doktorantka w Zakładzie Literatury po 

1918 roku Instytutu Filologii Polskiej 

UWr, studentka wrocławskiej filologii 

hiszpańskiej. Zajmuje się poezją 

współczesną ze szczególnym 

uwzględnieniem twórczości Tadeusza 

Różewicza, której dotyczyła jej praca 

magisterska Słowo-Logos w poezji 

Tadeusza Różewicza. Interesuje się 

badaniem kontekstów szeroko pojętej 

filozofii języka w poezji po 1918. 



fot. Paulina Murzyniak 



Zasada Christensena, czyli 

siedmiokrotne słuchanie.  

O problemach percepcyjnych 

związanych ze współczesną 

muzyką „klasyczną” (i nie tylko) 

dr Rafał Augustyn 

 
Podstawowe trudności w przyswojeniu 

tzw. „muzyki współczesnej”(często już 

bardzo niewspółczesnej − tu analogia  

ze sztukami wizualnymi) lokują się −  

z różną intensywnością − na 

płaszczyźnie strukturalnej, sensualnej  

i w wymiarze społecznym.  



Mówiąc w skrócie: zwykle dla słuchacza 

jest tam czegoś za wiele (komplikacje 

formalne), czegoś za mało (uchwytnych 

formuł i/lub pewnych rodzajów 

brzmienia i faktury), a do tego pojawia 

się niesprzyjająca rama sytuacyjna  

i opór wzmacniany przez − nieobecny,  

a w każdym razie słabszy w innych 

sztukach − wyraźny podział na 

twórczość „poważną” i „popularną” 

(choć w muzyce najnowszej nieco 

zacierany).  

Nie ma − w każdym razie  

w powszechnym odbiorze − uznanego 

sposobu przezwyciężenia tych trudności. 

Do tego dochodzi problem znany  

ze sztuk wizualnych: wzmocniona rola 

przekazu meta − czy pozaartystycznego, 

który niekiedy dominuje nad 

tradycyjnymi „niezmienikami” dzieła 

artystycznego. Jak próbujemy sobie  

z tym radzić − o tym będę próbował 

opowiedzieć. 



dr Rafał Augustyn  

filologię polską studiował we Wrocławiu. Ukończył 

także studia muzyczne w klasie kompozycji  

prof. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach. 

Doktorat pisany pod kierunkiem prof. Janusza 

Deglera, poświęcony strukturalnym pokrewieństwom 

sztuk w okresie modernizmu, obronił w 1982 r.  

W latach 1979-1980 był lektorem języka polskiego na 

State University of New York at Stony Brook. W IFP 

wykłada wprowadzenie do wiedzy o kulturze, a także 

przedmioty poświęcone kontekstom literackim  

i teatralnym muzyki. Opublikował szereg artykułów 

poświęconych współistnieniu i integracji sztuk, 

szczególnie zaś współczesnemu teatrowi 

muzycznemu. Jest aktywnym krytykiem muzycznym  

i teatralnym. Był autorem audycji radiowych  

w „Dwójce” i „Trójce” Polskiego Radia oraz serii 

programów TV „Klasyk, nasz bliski”. Kierował 

festiwalami Musica Polonica Nova i Musica 

Electronica Nova we Wrocławiu, był członkiem 

komisji programowej „Warszawskiej Jesieni”. Jego 

kompozycje – symfoniczne, kameralne, chóralne, 

elektroniczne i sceniczne – wykonywano na 

czołowych estradach polskich oraz w większości 

krajów europejskich. Przedstawienia  

baletowe z jego muzyką wystawiały Teatr  

Wielki w Warszawie i Opera Wrocławska.  



fot. Kamil Gągała,  

Mateusz Polański/Agencja DOKiS.PL 



Postdramatyczny, performatywny 

„totalny bełkot”, czyli po co nam 

dzisiaj teatr? 

dr Piotr Rudzki  

 
Dzisiaj, gdy – jak chciał Witkacy – 

zawodzą religia i filozofia, teatr, i sztuka  

w ogólności, staje się jednym  

z ważniejszych „narzędziem poznania” 

współczesnego człowieka. Oczywiście, 

niepodobna zakładać, że reżyserzy 

wiedzą, a ich spektakle formułują 

klarowne odpowiedzi na wyzwania 

współczesności. Raczej badają uskoki  

i szczeliny w porządku kulturowym, 

przyglądają się pęczniejącym bąblom 

absurdu, jakie ignoruje zazwyczaj człowiek 

dwudziestego pierwszego wieku, traktując 

je jako tymczasowe naruszenia, 

temporalne zakłócenia, a nie miejsca 

rodzenia się jakiegoś nieprzeczuwalnego 

nowego. Zanurzenie w absurd wywołuje 

strach, niezrozumienie albo znużenie nie  

tylko postaci scenicznych, ale  

i odbiorców, czego dowodzą  

najczęściej negatywne reakcje 

recenzentów.  



Czas ożywczego, dziś źle brzmiącego  

i nieodpowiedniego, chaosu wywołuje lęk 

i frustrację, a nie staje się wyzwaniem, do 

podjęcia którego zaprasza 

teatr. Sztuka teatru w świecie 

pozbawionym jednego organizującego 

całość świata społecznego wzorca ma, 

jak się wydaje, na celu nie tyle 

oczyszczenie jak w starożytnej Grecji, co 

zainfekowanie publiczności. Widz zyskuje 

szansę rebelii, kultura – szansę rozwoju. 

Bez założenia powagi zamierzeń artysty − 

reżysera, nawet jeżeli oznacza ona grę  

z odbiorcą o żadnej komunikacji  

w przestrzeni teatru, nie może być mowy. 

Choć nie ze wszystkimi on rozmowę 

podejmie, przyjąć trzeba jako punkt 

wyjścia, że dzieło teatralne jest 

intencjonalnym i do pewnego stopnia 

świadomym komunikatem artystów, który 

ma wywołać reakcję odbiorcy. W takim 

razie to, co bywa niezrozumiałe  

i w związku z tym odrzucane, może być  

po prostu odstępstwem od  

dominującego poczucia smaku, 

zakłóceniem, chorobą.  

Wirusem chaosu.  



dr Piotr Rudzki 

teatrolog, adiunkt w Zakładzie Teorii Kultury  

i Sztuk Widowiskowych Uniwersytetu 

Wrocławskiego, redaktor w kwartalniku 

„Notatnik Teatralny”. W okresie 1995–2000 

wykładowca w Uniwersytecie Delhijskim w New 

Delhi, współautor pierwszego podręcznika nauki 

języka polskiego dla Hindusów Rozmówki hindi-

polskie (New Delhi 2003). Przez rok doradzał 

ambasadorowi Polski w Indiach Krzysztofowi 

Mroziewiczowi w sprawach nauki i kultury, 

plonem tej współpracy była pierwsza od wielu 

lat prezentacja naszej kultury na subkontynencie 

„Polish Autumn India 2000”. Będąc w Indiach, 

przepowiadał popularność kina z Bollywood  

i muzyki bhangra (są świadkowie!). Od roku 2006 

kierownik literacki Teatru Polskiego  

we Wrocławiu. Jako dramaturg współpracował  

z Wiktorem Rubinem (Cząstki elementarne  

i Lalka) oraz Janem Klatą (Titus Andronicus), 

natomiast jako aktor debiutował w teatrze 

zawodowym rolą nazwaną Głos Grotowskiego 

w spektaklu Cząstki elementarne. Swoje 

zainteresowania Stanisławem Ignacym 

Witkiewiczem i teatrem współczesnym  

połączył w książce Witkacy na  

scenach PRL-u (Wrocław 2013).  



fot. Kamil Gągała 



Czy pomięta kartka papieru może 

być dziełem sztuki?  

Sztuka i jej sztuczki 

dr Sylwia Świsłocka-Karwot 

 
Głównym kryterium i punktem 

odniesienia sztuki jest to, co można 

nazwać świadomością jej tożsamości. 

Jest ona zakorzeniona w dostępnym 

nam doświadczaniu sztuki, która 

obiektywizuje się w odpowiedzi na 

pytanie o to, czym jest? Różnorodność 

propagowanych obecnie stylów życia, 

mód, tendencji określających na nowo 

światopoglądy, podważenie 

jednoznaczności norm estetycznych, ale  

i etycznych, wielorakość wizji człowieka 

sprawia, iż mamy poczucie, że żyjemy  

w czasach kryzysu sztuki.  



W coraz bardziej rozrastającej się 

przestrzeni kultury trwa nieustanne 

poszukiwanie reguł i struktur, które 

integrowałyby obszar sztuki i określały jej 

tożsamość. Czym jest? Czym 

jest sztuka współczesna? Po co człowiek 

chwycił pędzel, dłuto, myszkę 

komputerową? Z czego wynika potrzeba 

tworzenia? Kiedy ktoś staje się artystą  

i czy pomiętą kartkę papieru możemy 

uznać za obiekt sztuki? No jak to jest? – 

pomyślmy.  



dr Sylwia Świsłocka-Karwot  

Adiunkt w Instytucie Historii Sztuki  

Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje 

się badaniem sztuki XIX i XX w.  

ze szczególnym uwzględnieniem 

właściwych jej obszarowi heteronomii 

oraz uwikłań krytycznych, 

społecznych, politycznych, rynkowych. 

Interesuje się również metakrytyką oraz  

w sposób szczególny historią sztuki  

od pocz. 2 poł. XX w. po zjawiska 

aktualne. 

 



fot. Kamil Gągała 



Wystawy, które zmieniły architekturę 

mgr Michał Duda  

 
Oba wydarzenia dzieli aż pół  

wieku – w ciągu 56 lat między rokiem 

1932, kiedy to odbyła się Exhibition of 

Modern Architecture, a 1988, kiedy 

zaprezentowano wystawę 

Deconstructivist Architecture, świat 

zmienił się nie do poznania. Zmieniła się 

także architektura – w 1988 tryumfujący 

na początku lat trzydziestych modernizm 

był już od dawna martwy. Tryumfował 

jego następca – post-modernizm – 

kusząc migotliwie obietnicą 

różnorodności. Jednak – mimo 

czasowego dystansu – znacznie więcej 

łączy obie wystawy niż dzieli: osoba 

Philipa Johnsona, współkuratora obu 

prezentacji, organizator – nowojorska 

MoMA – jedno z najbardziej niezwykłych 

muzeów w historii. A przede wszystkim 

niezwykła moc inicjowania „fermentu”,  

o której twórcy dziesiątków  

wystaw mogą jedynie  

pomarzyć. 

 



Michał Duda  

(rocznik 1981); historyk sztuki, 

kurator, zajmuje się architekturą 

XX wieku i współczesną, pracuje 

w Muzeum Architektury  

we Wrocławiu. Współzałożyciel  

i działacz Fundacji 

Promocji Sztuki „Transformator”. 

 



fot. Kamil Gągała 



Cień Boga w ogrodzie 

architekta.  

Derrida, Eisenman i Tschumi  

a Parc de la Villette w Paryżu 

dr Cezary Wąs 
 

W 1985 roku rozpoczęły się prace 

koncepcyjne nad parkiem de la 

Villette. Bernard Tschumi, który 

wygrał konkurs na to założenie, 

zaprosił wówczas do współpracy 

filozofa Jacquesa Derridę. W tym 

samym czasie konkurencyjny zespół 

kierowany przez amerykańskiego 

architekta Petera Eisenmana 

wykonał podobny gest i również 

zaprosił Derridę do udziału  

w szeregu dyskusji związanych z tym 

projektem.  



Jako punkt wyjścia do rozmów  

z zespołem Eisenmana filozof 

zaproponował swój esej poświęcony 

zagadnieniu występującemu w filozofii 

Platona pod nazwą „chora” (χώρα). 

Filozofia zachodnia zmaga się z tym 

pojęciem od prawie 2,5 tysiąca lat. 

Współczesne interpretacje tego 

pojęcia mogą wskazywać, iż jego 

przywołanie w kontekście 

projektowania dzieła architektury może 

mieć bogate uzasadnienia, jakkolwiek 

wyprowadzające poza pospolicie 

rozumianą sztukę budowania. Zdaniem 

niektórych komentatorów „chora” jest 

wskazówką na możliwość architektury 

przyszłej, takiej która przekracza to, co 

możliwe. Twórcza inwencja, do jakiej 

nakłania Derrida w komentarzu do 

projektu Tschumiego, jest wskazówką 

na boskość nieznaną, na nieznanego 

Boga, którego nie ma. 



dr Cezary Wąs  

kustosz Muzeum Architektury  

we Wrocławiu, adiunkt w Instytucie 

Historii Sztuki. Zajmuje się historią 

architektury współczesnej. Autor 

książek: Antynomie współczesnej 

architektury sakralnej, Architektura 

Jože Plečnika, Leon Podsiadły, 

Architektura i dekonstrukcja. 

Przypadek Petera Eisenmana  

i Bernarda Tschumiego. 



fot. Kamil Gągała 



„Szalona Małgorzata”,  

czyli o inspiracjach  

dawną twórczością artystyczną 

w sztuce współczesnej 

dr Tomasz Mikołajczak 

 
Powroty zainteresowania twórczością 

artystyczną minionych epok 

wyznaczały w przeszłości istotne 

punkty zwrotne historii sztuki. Liczne 

odmiany „renesansów” przywracały 

twórczości klasyczne 

ideały sztuki antyku, zaś 

dziewiętnastowieczny historyzm 

podniósł do rangi obowiązującej 

zasady odwoływanie się do 

dziedzictwa minionych epok.  



Dopiero dwudziestowieczne 

doświadczenie modernizmu, 

koncentrujące się na wielkim 

projekcie reformatorskim świata, 

radykalnie odrzuciło ciążący balast 

przeszłości. Jednakowoż, od lat 70.  

XX w. w sferze twórczości obserwuje 

się powrót do figuracji, narracji, 

ornamentu, podmiotu, ekspresji  

i harmonii. Nowa perspektywa 

ponowoczesności pozwoliła artystom 

na „przepracowanie” (Lyotard) 

przeszłości i konstruowanie nowych 

układów z martwych i przebrzmiałych 

historycznych konwencji, form  

i języków. 



dr Tomasz Mikołajczak  

pracownik Akademii Sztuk Pięknych 

we Wrocławiu, gdzie prowadzi 

zajęcia z zakresu historii sztuki i kultury 

oraz problemów sztuki współczesnej. 

Zajmuje się śledzeniem relacji 

pomiędzy sztuką a polityką w różnych 

okresach historycznych oraz 

zagadnieniem dziedzictwa 

kulturowego mniejszości 

wyznaniowych, interesuje się także 

historią wnętrz i historią  

sztuki użytkowej, szczególnie okresu 

dwudziestolecia międzywojennego. 



fot. Paulina Murzyniak 



„Dekonstrukcja” malarstwa 

dr Andrzej Jarosz 

 
Od początku XX w. i okresu abstrakcji 

heroicznej malarstwo oraz obraz 

doznały wielu przewartościowań. 

„Dekonstrukcja” klasycznej postaci 

dzieła malarskiego, jako formy 

reprezentacji rzeczywistości, 

rozpoczęta została już przez 

suprematyzm Kazimierza Malewicza  

i neoplastycyzm Pieta Mondriana. 

Zróżnicowane nurty, takie jak np.: 

dadaizm, art brut, spacjalizm, 

malarstwo Grupy „Cobra”, pop-art  

i te, które prowadziły do abstrakcji po-

malarskiej oraz całkowitego zaniku 

przedstawienia w epoce 

konceptualizmu, mimo że posługiwały 

się obrazami, zawierały w sobie 

destrukcyjne dla gatunku pierwiastki.  



Również postmodernistyczna  

i transawangardowa reakcja na 

nieobecność dzieła malarskiego  

w świecie sztuki współczesnej była 

kolejnym sposobem redefinicji jego 

struktury, funkcji i istoty. Powrót do 

warsztatu malarskiego − a jednocześnie 

jego brutalizacja − tylko na chwilę 

prowadził w latach 80. XX w. do 

rezurekcji obrazu jako tworu 

materialnego. Epoka informatyzacji  

i hegemonia obrazu cyfrowego 

zasadniczo zmieniła zaś dzisiejszą kulturę 

wizualną, doprowadzając do 

przesunięcia balansu  

z obrazu − przedmiotu kultu, 

formalnego, modernistycznego 

konstruktu oraz postmodernistycznego 

obiektu ikonicznej fleksji − na rzecz  

jego digitalnych fantomów.   

Czy było warto?      



dr Andrzej Jarosz  

adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki  

Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki  

Uniwersytetu Wrocławskiego. Redaktor 

naczelny serii „Wrocławskie Środowisko 

Artystyczne” (wyd. Akademia Sztuk 

Pięknych im. Eugeniusza Gepperta  

we Wrocławiu), sekretarz Kwartalnika 

Naukowego „Quart”. Autor m.in. 

książek Józef Hałas (2007), Jan 

Chwałczyk (2010), Malarstwo Alfonsa 

Mazurkiewicza (1922-1975)  

(2011), Zbigniew Karpiński (2012) 

oraz Zdzisław Nitka (2014,  

w przygotowaniu). Kurator wystaw  

i współautor publikacji poświęconych 

sztuce wrocławskiej. W latach 2000-2002 

zastępca dyrektora BWA we Wrocławiu 

ds. programowych. 



fot. Kamil Gągała 



O działalności artystycznej 

dr Marek Kulig 

 
„…Jednym z kilku źródeł 

inspirujących autora – inicjujących 

w głównej mierze powstawanie,  

a także cały rozwój strony 

formalnej jego realizacji – jest krąg 

zagadnień związanych  

z archeologią, a w szczególności 

pochodną kwestią odkrywek: 

artefakty piśmiennictwa – 

manuskrypty, fragmenty starych 

ścian, budowli, epitafia, 

relikwiarze, wykopaliska itp...” 



dr Marek Kulig  

urodzony w 1971 r. w Twardogórze. Studiował 

w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu  

w latach 1991 – 1996, do piątego roku  

w pracowni Malarstwa i Rysunku prof. 

Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego.  

Dyplom uzyskał w pracowni Rzeźby prof. 

Leona Podsiadłego. Od 2001 r. jest 

pracownikiem macierzystej uczelni  

w pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Mariana 

Wołczuka. W 2010 r. uzyskał stopień doktora  

w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie 

sztuk pięknych. Współpracuje z Wyższą Szkołą 

Humanistyczną we Wrocławiu. W 2013 r. pełnił 

funkcję kuratora 11. Konkursu Gepperta. 

Zajmuje się malarstwem, rzeźbą  

i projektowaniem. Jest laureatem kilku 

nagród. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt 

wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju  

i za granicą (m.in. Austria, Niemcy, Włochy, 

Belgia, Chorwacja, Emiraty Arabskie, USA). 
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Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki 
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