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 Salon Akademii,  Czym się zajmujesz? (wystawa zbiorowa), Warszawa

To nazwa programu komputerowego, w którym projekt powstaje i zarazem nawiązanie 
do sygnatur malarzy, podpisów autorskich “ukradzionych” z muzeum. 
Zespół obrazów cyfrowych podsumowuje 2 letni okres zatrudnienia w Zbiorach Sztuki 
Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Prace porywane są z magazynów, 
niektóre wprost spod drzwidyrekcji. Choć obrazy nie są kopiami w dosłownym znacze-
niu tego słowa, pojawia się problem naśladownictwa, czy też falsyfikatu w rozumieniu 
prawa autorskiego. 

Sygnatura zawiera w sobie indywidualny gest i certyfikat autentyczności. Podpis arty-
sty poddany interpretacji malarskiej traci swój pierwotny sens. Oderwany od podłoża, 
zawieszony w przestrzeni cyfrowej odbywa długą drogę, by w końcu ponownie się 
zmaterializować. Ostatecznie naświetlony na przeźrocza jak cień dawnominionej 
świetności przybiera formę tyleż aktualną co nieoczywistą.
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Dorota Kozieradzka/Michał Szuszkiewicz,
studio Lapolka
kurator: Marcin Krasny
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Projekt intrdyscyplinarny obejmujący malarstwo, rysunek, kolaż, 
fotografię, design (Studio projektowe Lapolka) i publikację.

Artyści dokonali nie tylko przetworzenia tej estetyki, ale również 
jej aktualizacji, dołączenia jej najciekawszych skrawków do 
współczesnego zestawu zbiorowych wyobrażeń. "Fontaineb-
leau" przestało być tylko miejscem, czy nawet albumem, stając 
się eklektycznym - choć paradoksalnie spójnym - zespołem form 
przywodzących na myśl manierystyczne zabawy 
estetyką. "Pozornie eklektyczna zabawa formalna, ma być w 
rzeczywistości przemyślaną projekcją idei o połączeniu sztuk. 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury w ramach programu stypendialnego "Młoda Polska"
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NOWE ZIEMIE

Dorota Kozieradzka i Michał Szuszkiewicz -

wideo, instalacje, malarstwo, fotografia

museum-junge-kunst.de

Kurator: Wojciech Kozlowski

Co-Kurator: Armin Hauer

Punktem wyjścia dla wystawy było położenie galerii Packhof Museum Junge Kunst 
i Frankfurt/O jako miasto podzielone. Rzeka, która płynie wzdłuż budynku, dzie-
li przestrzeń podziałem historycznym, politycznym i mentalnym. Zakręty historii 
spowodowały, że powstały dwa miasta, których mieszkańcy komunikują się, ale na-
dal wiedzą o sobie niewiele. Ich relacje są podstawowe, mimo wielu prób niewiele się 
zmieniają.

Artyści posługują się formą baśni, tradycyjnego podania, aby odnieść się do całego ob-
szaru niejasności, nieporozumień, niedopowiedzeń w historii. Nie dają rozwiązań, nie 
opowiadają zdarzeń realnych, próbują jedynie odtworzyć pole nieporozumień, różnice 
w dziedzictwie kulturowym, a także badają swoje własne widzenie “niemieckości”.

Projekt zrealizowany w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015





















WizyTująca Galeria, Warszawa

„Możliwość osta tecznego zerwania z przed miotem, który znajduje się gdzieś poza 
obrazem, jest cały czas obecna w perspektywie malarstwa artysty, pojawia się raz 
dalej, to znów zupełnie blisko. Co by się jednak stało, gdyby do tego zerwania na-
prawdę doszło? (…) Przekroczenie granic abstrakcji byłoby zarazem jej końcem i 
początkiem czegoś nowego: narodzinami „obcej formy życia”.”
Stach Szabłowski z testu do wystawy
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kurator: Krzysztof Żwirblis

Galeria STUDIO PKiN Warszawa

Estetyczna podróż w głąb Pałacu Kultury, po którym oprowadzają nas 
artyści. Układ projekcji i fotografii w obu salach galerii przedstawia życie 
gmachu z jego własnymi obiegami energii i mediów. Zdjęcia pochodzą 
także z innych przytłaczających rozmiarami i formami architektoniczny-
mi budowli (fortyfikacje, filtry warszawskie, Teatr Wielki). Kontrastują 
perswazyjną siłę architektury Pałacu świadczącej o rzekomej potędze 
systemu jego budowniczych z lewicowym marzeniem, którego jest 
emanacją.

Program Stypendialny MKiDN “MŁODA POLSKA” na rok 2011









Kozieradzka/Szuszkiewicz, fragment instalacji prezentowanej na wystawie “Legenda” w Teatrze Studio, 2012







 

Bałtycka Galeria Sztuki, Man-Machine (wystawa zbiorowa) Słupsk

wideo 00:47:24, 2018; olej na papierze (3 strony z czasopisma)

W pracy „Ramię oporu” dokonuje się proces biologicznej transformacji. Narząd 
ruchu broni się przed nieuniknionym. Ostatecznie jednak ramię będzie musiało 
dostosować się do nowej roli i podjąć wyznaczone zadania, również takie, jakie 
stawia przed nim rzeczywistość wirtualna.
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