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   Pewnego dnia Michał Szuszkiewicz natrafił w rodzinnej bibliotece na archiwalne numery czaso-
pisma "In  Britain". To z pozoru banalne pismo, zawierało zarówno popularyzatorskie artykuły na 
temat przeszłości  Wysp Brytyjskich, malownicze ilustracje zamków, krajobrazu, jak również szereg 
reklam lokalnych produktów. Magazyn "In Britain", od pierwszego numeru, wydanego pod koniec 
lat 40 XX wieku, miał za cel promować dziedzictwo Wysp Brytyjskich, jednak w kształtowanym 
przez pismo wizerunku, nie było w ogóle wzmianki o imperialnym charakterze Wielkiej Bryta-
nii. Dla Michała Szuszkiewicza taki jednowymiarowy obraz dawnej potęgi kolonialnej stał się 
bezpośrednią inspiracją do stworzenia nowego cyklu obrazów. Artysta celowo nadał swojej pracy 
tytuł "Imperium", wystawiając na plan pierwszy sielankowe przedstawienia imperialnego Centrum.
Michał Szuszkiewicz zaprosił do projektu Konrada Schillera, który specjalizuje się w tematyce 
postkolonialnej. Dzięki tej współpracy chce on zbadać termin "Imperium" spoglądając na niego z 
szerszej perspektywy. Konrad Schiller przygotował kilka opowieści zarówno z czasu kolonialnego 
apogeum, jak również z okresu dekolonizacji kiedy polityka imperialna zaczęła stopniowo wygasać.
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One day, in his family library, Michał Szuszkiewicz has found the old issues of "In Britain" magazine. 
On first sight this periodical looked very trivial, it consisted of picturesque images of local land-
scapes and old castles as well as popularising articles about historical past of the United Kingdom, 
and last but not least a set of advertisements of local products. Since the first issue, in the late 1940s 
"In Britain" magazine have had one particular aim - to promote heritage of Great Britain abroad. 
However in the image shaped by the magazine, there was no mention about it's colonial past. For 
Michał Szuszkiewicz, that one-dimensional vision of the former colonial power became a direct in-
spiration for a new series of paintings. Artist deliberately named his work "The Empire". He wanted 
to expose the idyllic representations of the colonial Centre. 
Michał Szuszkiewicz invited Konrad Schiller, who specialises in postcolonial discourse, to take part 
in his project. Through their collaboration they want to explore the term "Empire" from the wider 
perspective. Konrad Schiller has prepared few stories from the colonial past as well as from the time 
of decolonisation, when imperial rules began to melt.


