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FOOTNOTE 12: NO MEDIUM
Footnote 12: No Medium to „przypis” do obchodów 10-lecia Wydziału Sztuki Mediów Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Został przygotowany z absolwentami WSM (Olgą Kowalską, 
Magdaleną Łazarczyk, Grzegorzem Stefańskim, Maciejem Szczęśniakiem) specjalnie z tej 
okazji, jako dwunasty odcinek cyklu. Projekt będzie rozwijany w różnych odsłonach przez 
kolejne dwa lata, we współpracy z Casa São Roque – Centro de Arte (CSR) w Porto. No Medium 
odnosi się bezpośrednio do książki Craiga Dworkina (2013), który analizuje w niej artystyczne 
gesty redukcji, wymazywania i wyzerowania, przywołując dzieła Marcela Duchampa, Roberta 
Rauschenberga, Johna Cage’a, Nicka Thurstona, Kena Friedmana, Nam June Paika. Dworkin 
zapytuje, czy dzieło może w ogóle zrezygnować z „medium”? Co konstytuuje materialność 
medium i możliwość przekazu? Okazuje się, że medium istnieje tylko w kontekście społecz-
nym: w splocie relacji i działań. W odpowiedzi na 10-lecie Wydziału Sztuki Mediów oraz traktat 
Dworkina, absolwenci wydziału przygotowali nowe prace, proponując własne interpretacje 
medialności.
 Dokładnie w 50. rocznicę wystawy TV as a Creative Medium, w swojej instalacji wi-
deo na dwa monitory telewizyjne (thus), Grzegorz Stefański rozprawił się ze znaną adaptacją 
filmową, dosłownie wymazując postaci głównych bohaterów i ich relację, pozostawiając nam 
tylko pejzaż i głos bohatera próżno nawołującego: „Camille!… Camille!…” Jest to podwójna 
redukcja Pogardy – dekonstrukcja zarówno filmu Jean-Luc Godarda, jak i powieści Alberto 
Moravii. Stefański, w geście niezgody na panujące w nich relacje przedefiniował archiwum 
kina, zauważając, że szczęśliwie „po wymazaniu tego typu zależności społecznych zostaje 
architektura, natura i ruch kamery, czyli spojrzenie”. 
 Maciej Szczęśniak w instalacji Eksponat upozorował modelową prezentację ważnego 
kulturotwórczo dzieła – dzieła, które przeszło do historii jako „pierwszy obraz nieprzedstawia-
jący”. Czarny kwadrat na białym tle, namalowany w 1915, owiany legendami, był kilkukrotnie 
„reprodukowany” przez samego Malewicza jeszcze w latach dwudziestych, i jak sam o nim 
pisał: „Nie wystawiłem »pustego kwadratu«, lecz wrażenie bezprzedmiotowości”. W instalacji 
Szczęśniaka dzieło Malewicza zostało odtworzone mechanicznie z zachowaniem wszystkich 
danych oryginału, zreprodukowane na tanim płóciennym podłożu. Poprzez sfabrykowany 
konglomerat artysta-dzieło-instytucja-odbiorca Szczęśniak podważył autentyczność samego 
medium, napięcie to dopełniając teatralno-muzealną barierką i zatrudnieniem profesjonalnej 
ochrony „dzieła”. Dwóch pracowników agencji ochrony odgrywało samych siebie, oferując 
publiczności interakcje, zaczepki, udzielanie informacji – stając się bardzo widocznym per-
formansem pilnowania sfabrykowanego dzieła.
 Magdalena Łazarczyk zaproponowała wizualizację pojęcia medium: jest to węzeł. 
W filmowej projekcji Wieczny jest błękit nieba obraz splątanego ogrodowego węża, z którego 
sączy się woda, sugeruje stan zatrzymania przepływu. Według artystki prosty gest zaciśnięcia 
węża odbiera medium to, co najważniejsze – możliwość przekazu. „Pozbawione tej funkcji 
medium, którego filmową metaforą staje się wąż, okazuje się pustym, zapętlonym obrazem 
samego siebie, podobnie jak wiecznie trwający błękit nieba”.
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 Aby doświadczyć przepływu energii, podczas wernisażu poddawaliśmy się Seansowi 
technoterapeutycznemu Olgi Kowalskiej – performerki i specjalistki od „nowych mediów”. Jej 
tonizujące i delikatne działanie pomogło nam skupić się na zjawiskach, których obecność 
wyczuwaliśmy, ale nie mogliśmy dojrzeć w sferze materialnej. Kowalska wystąpiła w roli 
pośrednika między publicznością a „innym wymiarem”, wcielając się w rolę „medium” poma-
gającego rozwiązać nasze problemy i przekazującego energię. Po tym ulotnym wydarzeniu 
zostawiła ledwo zauważalny materialny ślad: swoje pełne energetycznego ładunku buty 
z mrugającymi światełkami, zawieszone na sznurowadłach pod sufitem.

Footnote [Przypis] to projekt Barbary Piwowarskiej rozpoczęty w 2010 roku, który korzystając 
z „metodologii marginesu” komentuje zastane sytuacje, instytucje i zjawiska w formie wystaw 
i interwencji. Dotychczas odbyło się jedenaście odsłon: Footnote 1: Phantom Limb, CSW Zamek 
Ujazdowski, Warszawa; Footnote 2: Correction, Silberkuppe, Berlin; Footnote 3: Andrea Fraser, 
Galeria Foksal, Warszawa; Footnote 5: Screening Space, MUMOK, Wiedeń; Footnote 6: As Model, 
Miguel Abreu Gallery, Nowy Jork; Footnote 10: Museum of the Unknown, Centre Pompidou, 
Paryż; Footnote 11: Volodymyrskyi Market, Kyiv Art Week, Kijów.

Footnote 12: No Medium is a project accompanying 10th anniversary of the Faculty of Media 
Arts (Wydział Sztuki Mediów – WSM) at the Academy of Fine Arts in Warsaw. It was organized 
with the WSM graduates (Olga Kowalska, Magdalena Łazarczyk, Grzegorz Stefański and Maciej 
Szczęśniak) especially for this occasion as the twelfth episode of the series. The project will be 
developed in various iterations over the next two years, in collaboration with Casa São Roque 
– Centro de Arte (CSR) in Porto. No Medium refers directly to the book by Craig Dworkin (2013), 
in which he examines artistic gestures of reduction, erasure and zeroing, invoking the works 
of Marcel Duchamp, Robert Rauschenberg, John Cage, Nick Thurston, Ken Friedman and Nam 
June Paik. Dworkin asks if the work can give up the “medium” entirely. What constitutes the 
materiality of the medium and the possibility of communication? It turns out that the medium 
only exists in a social context: in the weave of relationships and actions. In response to the 
10th anniversary of the Faculty of Media Art and Dworkin’s treatise, graduates of the faculty 
prepared new works proposing their own interpretations of mediality.
 Exactly on the 50th anniversary of the TV as a Creative Medium exhibition, in his video 
installation for two television monitors (thus), Grzegorz Stefański dealt with the well-known 
film adaptation, literally erasing the main characters and their relationship, leaving us only the 
landscape and the voice of the protagonist calling in vain: “Camille! ... Camille! ....” This is a double 
reduction of Contempt – a deconstruction of both the film by Jean-Luc Godard and the novel 
by Alberto Moravia. In a gesture of disagreement with the relationships they depict Stefański 
redefined the cinema archives, pointing out that “after erasing this type of social dependence, 
there remain the architecture, nature and movement of the camera – namely „the gaze.”
 In the installation Eksponat [Exhibit], Maciej Szczęśniak simulated a model presen-
tation of an important culture-creating artwork – an artwork that went down in history as “the 
first non-representational painting”. Black Square, painted in 1915 and shrouded in legend, was 
“reproduced” by Malevich himself in the 1920s several times, and as he wrote about it: “what 
I exhibited, was not an empty square, but rather the feeling of non-objectivity.” In Szczęśniak’s 
installation, Malevich’s work was mechanically reproduced with all original data preserved; 
duplicated as printout on a cheap canvas. Through a fabricated conglomerate artist-work-insti-
tution-viewer, Szczęśniak questioned the authenticity of the medium itself, having complemen-
ted this tension with a museum or theater-like cord barrier and having employed professional 
guards to protect the “artwork”. Two employees of the security company played themselves, 
offering interactions, interruptions, or providing information to the audience, becoming a very 
visible performance of guarding the fabricated work.
 Magdalena Łazarczyk proposed a visualization of the concept of medium as a node. In 
the film projection Wieczny jest błękit nieba [The Blue of the Sky is Eternal], the image of a tangled 
garden hose from which water is trickling, suggests a state of stopped flow. According to the 
artist, a simple gesture of tightening the hose deprives the medium of what is the most important 
– the possibility of communication. “A medium deprived of this function, whose metaphor is the 
hose, turns out to be an empty, looped image of itself, just like the eternally blue sky.”

FOOTNOTE 12: NO MEDIUM
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 During the exhibition opening, in order to experience the flow of energy, we took part 
in Seans technoterapeutyczny [Techno-therapeutic Session] by Olga Kowalska – a performer 
and specialist in “new media”. Her toning and gentle action helped us focus on phenomena 
whose presence we sensed, but could not see in the material sphere. Kowalska acted as an 
intermediary between the audience and the “other dimension”, playing the role of a “medium” 
that helps solve our problems and transfers energy. After this elusive event, she left a barely 
noticeable material trace: her shoes full of energetic charge with flashing lights, hung on the 
laces from the ceiling.

Footnote is a project by Barbara Piwowarska that commenced in 2010, which employs a “me-
thodology of the margin”, commenting on existing situations, institutions and phenomena in 
the form of exhibitions and interventions. The past iterations include: Footnote 1: Phantom Limb, 
Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw; Footnote 2: Correction, Silberkuppe, 
Berlin; Footnote 3: Andrea Fraser, Foksal Gallery, Warsaw; Footnote 5: Screening Space, MUMOK, 
Vienna; Footnote 6: As Model, Miguel Abreu Gallery, New York; Footnote 10: Museum of the 
Unknown, Centre Pompidou, Paris; Footnote 11: Volodymyrskyi Market, Kyiv Art Week, Kiev.
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Grzegorz Stefański
thus, dwukanałowa instalacja wideo, dźwięk, 0’45”
thus, two-channel video installation, sound, 0’45”
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BIOGRAFIA

‹— Maciej Szczęśniak
Eksponat, instalacja (obraz na płótnie, barierka, agencja ochrony)
Exhibit, installation (painting on canvas, barrier, security agency)
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Magdalena Łazarczyk
Wieczny jest błękit nieba, wideo, dźwięk, 4’30”
The Blue of the Sky is Eternal, video, sound, 4’30”
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Olga Kowalska
Seans technoterapeutyczny, performance, 20'
Techno-therapeutic Session, performance, 20’
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Bachelor’s degree and heart at the Academy of Fine Arts in Krakow. Master’s degree and perfor-
mance I Will Be a Mother Q&A realized at Mirosław Bałka’s Studio of Spatial Activities, Academy 
of Fine Arts in Warsaw. Winner of the Second Prize, Hestia Artistic Travel 2016, nominated for 
the Młode Wilki [Young Wolves] Festival 2016; she performed at WRO, Narrations, in Glamour 
magazine and in several other interesting places. She showed her buttocks in VOGUE magazine. 
Lover of conspiracy theories (especially those about reptilians), shepherd dogs and exhibition-
-opening scandals. Her art practice focuses on performance and video.
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Studia licencjackie i serce na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studia magisterskie oraz 
performans dyplomowy Będę mamą Q&A zrealizowane w Pracowni Działań Przestrzennych 
Mirosława Bałki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Laureatka II nagrody Artystycznej 
Podróży Hestii 2016, nominowana do Festiwalu Młode Wilki 2016; wstępowała na WRO, 
Narracjach, w magazynie „Glamour” i w kilku innych ciekawych miejscach. Pokazała pośladki 
w magazynie „VOGUE”. Miłośniczka teorii spiskowych (szczególnie tej o reptilianach), owczarków 
i skandali wernisażowych. Zajmuje się głównie performansem i wideo. 
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Born in Białystok in 1985, her art practice includes video, photography, installation and perfor-
mative activities. A graduate of Photography at the University of Arts in Poznań (2013) and Media 
Art at the Academy of Fine Arts in Warsaw, where she prepared her master’s degree at Mirosław 
Bałka’s Studio of Spatial Activities (2015). Her degree piece was awarded at the Coming Out 
2015 exhibition for the most interesting realization in the field of new media art, and received 
the main prize at the (NIE)OBECNOŚĆ exhibition organized by Labirynt Gallery in Lublin (2017). She 
is a finalist of Hestia Artistic Travel (2014), Youth Art Biennale „Rybie Oko” (2013) and laureate 
of the Award of the Minister of Culture and National Heritage (2015). She has participated in 
numerous exhibitions in Poland and internationally. She lives and works in Warsaw.
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Urodzona w 1985 roku w Białymstoku. Zajmuje się wideo, fotografią, instalacją, działaniami per-
formatywnymi. Absolwentka fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (2013) i Sztuki 
Mediów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni Działań Przestrzennych Mirosława 
Bałki (2015). Jej praca dyplomowa została nagrodzona na wystawie Coming Out 2015 za najcie-
kawszą realizację w dziedzinie sztuki nowych mediów oraz otrzymała główną nagrodę w wystawie 
(NIE)OBECNOŚĆ zorganizowaną przez Galerię Labirynt w Lublinie (2017). Jest finalistką Artystycznej 
Podróży Hestii (2014), Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko” (2013) oraz laureatką Nagrody Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015). Brała udział w wielu wystawach w kraju i za granicą. 
Mieszka i pracuje w Warszawie.
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Born in Człuchów in 1983, he lives and works in Warsaw and London where he is currently an 
artist in residence at Sarabande Foundation. Author of video installations, films, photographs 
and performances. His art practice situates itself at the nexus of psychology, performance 
and film, and is primarily concerned with identity and the politics of embodiment. The themes 
he has investigated include postpatriarchal masculinity, memory, vulnerability, micro-choreo-
graphies of violence and care, and the legacy of European cinematography. Before attending 
art school, he earned his Master’s degree in philosophy, ran a music radio show and made his 
artistic debut with a solo exhibition during Krakow Photomonth Festival in 2010. He concluded 
his art education at The Slade School of Fine Art in London and Mirosław Bałka’s Studio of 
Spatial Activities in Warsaw. In 2017 he won the Ivan Juritz Prize in London and the Grand Prix 
at the Biennale of Young Art „Rybie Oko” in Słupsk. He has exhibited his works at the Louvre 
Museum in Paris (2019), Museum of Modern Art in Warsaw (2018), Whitechapel Gallery in London 
(2018), Manifesta 11 in Zurich (2016), Haus der Kulturen der Welt in Berlin (2019), Centre for 
Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw (2018) and the NY Art Book Fair at MoMA PS1 in 
New York (2010), among others.
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Urodzony w 1983 roku w Człuchowie, mieszka i pracuje w Warszawie i w Londynie. Jego prak-
tyka artystyczna sytuuje się na granicy filmu, choreografii i psychologii. Dotyka przede wszyst-
kim tożsamości i polityki ucieleśnienia. Tematy, które podejmuje obejmują dialektykę troski i prze-
mocy, męskość postpatriarchalną, pamięć i dziedzictwo europejskiej kinematografii.  Zanim podjął 
studia artystyczne, uzyskał tytuł magistra filozofii, prowadził audycję muzyczną i zadebiutował 
wystawą indywidualną podczas Miesiąca Fotografii w Krakowie w 2010. Edukację artystyczną 
ukończył w Slade School of Fine Art w Londynie i w Studio Działań Przestrzennych Mirosława 
Bałki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2017 roku zdobył Nagrodę im. Ivana Juritza 
w Londynie i Grand Prix na Biennale Młodej Sztuki „Rybie Oko” w Słupsku. Swoje prace wystawiał 
m.in. w Luwrze w Paryżu (2019), Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2018), Whitechapel 
Gallery w Londynie (2018), podczas Manifesta 11 w Zurychu (2016), w Haus der Kulturen der Welt 
w Berlinie (2019), Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (2018) i podczas 
NY Art Book Fair w MoMA PS1 w Nowym Jorku (2010). 
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Born in Krakow in 1989. Graduate of the Faculty of Media Art, Academy of Fine Arts in Warsaw 
(2016). Currently a PhD candidate at the Faculty of Art, Pedagogical University of Krakow. Co-
founder of Opcja Gallery and Piotrowska/Szczęśniak atelier. Primitive tattoo artist. Lives and 
works in Krakow and Warsaw. Participant of The Krakow Art Salon (2019) and Sejsmograf III 
(2018), laureate of Young Art Biennale Rybie Oko 9 (2017); finalist of Spilman Award (2014). 
Individual exhibitions: Artwork of the Future (Piotrowska/Szczęśniak atelier, 2019), Impetuous, 
Rough in Manners, Prone to Authoritarianism (Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, 2018), 
12 minutes to symmetry (CLB Berlin, 2017). Selected group exhibitions: Whims (Rondo Sztuki 
Gallery, 2017), Myths and Harlots (Krakow Gallery Weekend, 2017), Be Sober! (Henryk Gallery, 
2015), Mimicry (National Ethnographic Museum, 2015), Lectures (Salon Akademii Gallery, 2015), 
Cold, Warm and Inhuman (BWA Sokół Gallery, 2014), Foehn is Coming (Opcja Gallery, 2013). 
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Urodzony w 1989 roku w Krakowie, absolwent Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie (2016). Obecnie doktorant na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. Współzałożyciel Galerii Opcja oraz Piotrowska/Szczęśniak atelier. Z zamiłowania ta-
tuator-prymitywista. Mieszka i pracuje w Warszawie oraz Krakowie. Uczestnik Krakowskiego Salonu 
Sztuki (2019) oraz Sejsmografu III (2018), laureat Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko” (2017) 
oraz konkursu Spilman Award (2014). Wystawy indywidualne: Artwork of the future (Piotrowska/
Szczęśniak atelier, 2019) Porywczy, szorstki w obejściu, ze skłonnościami do autorytaryzmu 
(Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, 2018), 12 minutes to symmetry (CLB Berlin, 2017). Wybrane 
wystawy zbiorowe: Widzimisię (Rondo Sztuki, 2017), Mity i ladacznice (Krakow Gallery Weekend, 
2017), Trzeźwymi Bądźcie (Galeria Henryk, 2015), Mimikra (Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 
2015), Lektury (Galeria Salon Akademii, 2015), Zimne, Ciepłe i Nieludzkie (Galeria BWA Sokół, 2014), 
Halny idzie (Galeria Opcja, 2013). 
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