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Iza Tarasewicz

TURBA, TURBO

2015, installation
titanium white, iron yellow, iron red, iron brown, iron black, chrome green, iron cobalt, ash, metal, cement, 
hemp fibre, resin, asphalt- rubber mass, water glass, plant glue, metal rope
1000 cm H x 1000 cm L x 150 cm W
25 metal hoops connected to 75 shelves / frames, supported by stranded wire hung from the ceiling.
A reconfigurable modular system, the structure can be mounted in different ways depending on space and needs 
(from the ceiling, on metal rails on the floor or as individual components on the floor and ceiling)
biel tytanowa, 7ółcień 7elazowy, czerwien 7elazowa, braz 7elazowy, czern 7elazowa, zielen chromowa, kobalt 
7elazowy, popiół, metal, cement, włókno konopne, 7ywica, masa asfaltowo-kauczukowa, szkło wodne, klej 
roślinny, lina metalowa
1000cm wys x 1000cm dł x 150 cm szer
25 metalowych obręczy połaczonych 75 półkami/ramkami umieszczone na konstrukcji lin metalowych z sufitu
System modularny umo7liwia monta7 w ró7ny sposób w zale7ności od potrzeby(od sufitu; na szynach metalowych na 
podłodze lub jako pojedyncze komponenty na podłodze i suficie)

Arena

2014, sculpture
hemp fibre, asphalt-rubber mass
rope in loop
500 cm L x 4 cm diameter
lina w pętli
włókno roślinne, masa asfaltowo-kauczukowa
500 cm dł x 4 cm śr



  



  

EN
NOTES of Iza Taraasewicz

I
Through strange associations that cross my mind during research, upon seeing a flower stand from the 1930s, I 
immediately thought of the world’s greatest accelerator: the Large Hadron Collider at CERN near Geneva. On the 
one hand, both ‘architectures’ are characterised by potential usefulness, on the other, their impact on our 
daily life is minute. I thought it was a paradox — in terms of science, economy, and the limits of human 
imagination. The Large Hadron Collider is a total absurdity, an abstraction that I cannot grasp, which is why I 
grew interested in it. Several such machines operate around the world, but this one is the largest: protons, 
invisible to the human eye, are accelerated in a tunnel 27 kilometres long. We travel with those protons with 
speed of light in a vacuum, 299,792,458 metres per second — can you imagine that? Do I know of any other 
machine operating across a surface of comparable size? I can only think of mycelia in Oregon, USA, covering an 
area of almost 1000 hectares, and then of an alleged huge anaconda mentioned in Exploration Fawcett, a 
speculated account of Colonel Percy Harrison Fawcett’s 1925 expedition to the Amazon in search of the mythical 
city of Z. All these share the themes of fascination with absurdity, incredulity, speculation, and most 
importantly, with the mystery at the heart of each of those things.

II The Birth of Physics
The project’s title has been borrowed from a book by Michael Serra. TURBA, TURBO deals with turbulences, chaos, 
and the paradox inherent therein. The figure of chaos is, firstly, a model of order, and secondly, of disorder 
emerging from organised rhythms. Physics at- tempts to explain how things and the world were naturally formed 
out of atomic chaos and how orders result from disorders. My interventions in solid matter simulate a passion 
for distributing elements from a nebula full of things. Turbulences and collisions are temporary encounters of 
qualities. Constant change is a positive value, not a cause for fear. A huge machine like the LHC makes it 
possible to understand small things. The collisions effected in it allow us to imagine the ‘beginning’ of the 
universe. Iron-based dyes leave visible traces of their transmutations on a metal frame. Formed com- positions 
drift towards dispersion, disintegration, because they are but temporary conjunctions. All everything returns 
to dust, void, where things don’t really work and where interaction doesn’t occur. It is only chaos that is a 
place for life.

TURBA, TURBO is a place for a temporary demonstration of macro-chaos amid the regular structure of the hoop.

III
A number of people have been involved in the production of TURBA, TURBO: metal hoops and shelves — Stelmet 
Białystok; pigment elements — Małgorzata and Iga Tarasewicz-Wosik; consultant for architecture and construction 
— Magda Siemienowicz; high-altitude assembly — Gustaw Gliwinski



  

PL
NOTATKI Izy Tarasewicz

I
Zgodnie z zasada dziwnych skojarzeń, które nieświadomie pojawiaja się u mnie w czasie researchu, kiedy 
natrafiłam na kwietnik z lat 30. (składajacy się z dwóch drewnianych obręczy połaczonych półkami na kwiaty) 
natychmiast przyszedł mi do głowy wielki akcelerator LHC (Large Hadron Collider) z ośrodka CERN w 
Szwajcarii. Z jednej strony obie „architektury” maja charakter potencjalnie u7ytkowy, a z drugiej, wpływ obu 
na nasze codzienne 7ycie jest znikomy. Pomyślałam, jaki to paradoks — w skali nauki, ekonomii i limitu 
ludzkiej wyobraPni — LHC jest totalnym absurdem, abstraktem, który nie mieści mi się w głowie, stad te7 
spontanicznie zajęłam się jego tematem.
Na świecie istnieje kilka akceleratorów, ale ten chyba jest największy: niewidoczne dla ludzkiego oka protony 
rozpędzane sa w tunelu o długości 27 km. Pędzimy z tymi protonami w pró7ni z prędkościa światła (czy mo7na 
to sobie wyobrazić: 299 792 458 m/s?). Czy znam jakieś inne machinarium działajace na podobnej powierzchni? 
Przypominam sobie tylko grzybnie w Oregonie w Stanach Zjednoczonych rozrośnięte na powierzchni niemal 1000 
ha, a potem jeszcze domniemana gigantyczna anakondę pojawiajaca się w Exploration Fawcett, spekulowanej 
opowieści z wyprawy w 1925 roku do Amazonii pułkownika Percy’ego Harrisona Fawcetta w poszukiwaniu mitycznego 
miasta “Z”. We wszystkim wspomnianych rzeczach pojawiaja się wspólne watki fascynacji absurdem, niedowie- 
rzaniem, spekulacja i, co najwa7niejsze, tajemnica tkwiaca w rdzeniu ka7dego z wymienionych elementów.

II. Narodziny fizyki
Tytuł najnowszego projektu został zaczerpnięty z ksia7ki The Birth of Physics Michaela Serry. TURBA, TURBO 
mówi o turbulencjach, chaosie oraz tkwiacym w nich paradoksie. Figura chaosu to w pierwszej kolejności model 
porzadku, a w drugiej nieporzadku wyłaniajacego się z rytmów naturalnie uformowane z atomicznego chaosu i jak 
porzadki wynikaja z nieporzadków. Moje interwencje w materii symuluja pasję dystrybuowania elementami z mgła- 
wicy pełnej rzeczy. Turbulencje i kolizje sa chwilowymi spotkaniami jakości. Nieustanna zmiennośc jest 
wartościa dodatnia, a nie powodem do strachu. Wielka maszyna, jaka jest LHC, daje mo7liwośc zrozumienia 
małych rzeczy. Kolizje w niej wywołane umo7liwiaja wyobra7enie sobie „poczatku” wszechświata. Barwniki na 
bazie 7elaza pozostawiaja dowody swoich przekształceń na metalowym szkielecie. Uformowane kompozycje dryfuja 
do rozrzutu, dezintegracji, poniewa7 sa tymczasowymi spójnikami. Wszystko powraca do pyłu, pustki, gdzie 
rzeczy właściwie nie działaja i gdzie nie zachodzi interakcja. To jedynie chaos jest miejscem na 7ycie.
TURBA, TURBO to miejsce na tymczasowe widowisko makrochaosu pośród regularnej struktury obręczy.

III
Produkcja wszystkich elementów TURBA, TURBO to efekt współpracy wielu osób:
metalowe obręcze i półki — Stelmet Białystok, produkcja elementów pigmentowych — Małgorzata i Iga Tarasewicz- 
-Wosik, nadzór architektoniczny i konstruktorski — Magda Siemienowicz monta7 alpinistyczny — Gustaw Gliwinski



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



Iza Tarasewicz

Collaborating Objects Radiating Environments, exhibition, Künstlerhaus Bethanien, 
Berlin, 2014
photo by Ivo Gretener

The Means, the Milieu, exhibition Procedures for the Head. Polish Art Today, 
Kunsthalle Bratislava, 2015

Oneness, exhibition Creature, National Museum Tbilisi, 2011
photo by Justyna Mielnikiewicz  

The Means, the Milieu, Objectif Exhibitions, Antwerp, 2014
photo by Isabelle Arthuis

In!inity Sign, 2008, exhibition Clinamen, The Xawery 
Dunikowski Museum of Sculpture in Królikarnia,  
Warsaw, 2013
photo by Piotr Żyliński

Iza Tarasewicz perceives the artistic pro-
cess as an instrument of knowledge, of its 
transformation and recycling. She creates 
objects and installations undergoing con-
stant transformations that provide new in-
formation. She works with physical matter 
that she explores, tests and experiments 
with: ‘Verging sometimes on hylozoism 
(the notion that all matter is actually ani-
mate), my works serve as temporary junc-
tion points of energies, place, time and 
ideas — assuming the character of events 
unfolding in the course of the successive 
interactions.’ She uses ‘humble’, ordinary, 
everyday materials, combining them with 
industrial ones such as steel, cement, 
hemp fibre, rubber or elastomer. She al-
ways starts with an idea, looking for the 
exactly right materials to express it; she 
makes numerous notes, drawings, mod-
els. She never uses ready-made solutions; 
making sure to observe the properties of 
materials, she learns their processing and 
production technologies, and her studio 
is a site of constant experimentation. 
Physical grappling with matter is uncom-
promising. For Tarasewicz, the process of 
production is a state of absolute creative 
freedom; it is unpredictable, and each 
decision entails successive steps in the 
process. The purpose is not to create 
a perfect form, but one that will preserve 
the ‘truth of the material’ while serving as 
an information medium.
 Tarasewicz’s work is based on a con-
stant exploration of the exact sciences, 
something that is already evident in her 
early works devoted to organic matter 
changing its properties and decomposing. 
In 2008, at Poznań’s Pies Gallery, her first 
solo exhibition took place, called Hand 
Made. It featured objects made of animal 
hides and horsehair (Mascots), and of 
fermenting pork formed into the shape of 
a dead wolf (Wolf). The show’s title referred 
to both the manual processing of meat 
and to the ‘ritual’ of animal slaying. The 
artist is interested in the process of chang-
es and the externalisation of inner things. 
She uses organic matter: animal hides and 
fats, intestines, wax, clay, para%in or yeast 
dough. Her 2008 solo exhibition at the Ar-
senał Gallery in Białystok, Brawn, featured 
a selection of works that were decompos-
ing, giving o' a stench and changing their 
form: Dirty Bomb (2008), an extremely 

obese figure made of animal fat and paraf-
fin; Sign of In!inity (2008), plaited with pre-
pared pig intestines; and Wounds (2008), 
made of pork bladders. Brawn (or head-
cheese) is the ‘luncheon meat obtained 
from the head of a pig after separating the 
brain, ears, tongue and eyes, treated as 
a second-rate food’. It can be a ‘metaphor 
of human self-aggression’. Tarasewicz’s 
works are about the human condition, 
about extreme psychological states; they 
relate to physiology, balancing between 
notions such as hunger and satiation, sur-
feit and want. Referring to personal expe-
riences, they are also archetypal; speaking 
in universal terms about human nature and 
objectified animality, they comment, using 
minimal means, on the human-animal rela-
tionship. Tarasewicz has been consistently 
treading this path and exploring ‘degraded’ 
materials, as reflected in her successive 
solo shows: the graduation-project Bread-
winner (2008), Nugget (2009) or Oneness 
(2011) at the Polish Institute in Budapest, 
featuring figurative sculptures: Kids and 
Animals, a series made of salt dough; 
Mother and Child; Connection; or Hand 
Made (drawings). These works deal with 
the ‘impossibility of drawing a clear line 
between play and risk, love and enslave-
ment, victim and perpetrator’.
 The artist draws also from the natural 
sciences. One of her key references are 
fungi, organisms that elude the grasp 
of knowledge. Tarasewicz is fascinated 
precisely by this arcaneness and myste-
riousness; she is interested in their com-
plex connections as a form, a pattern to 
be explored through art. She interprets 
fungi in the context of holism — the phil-
osophical notion that all phenomena are 
connected — and her studies of chaos 
theory. Everything is permitted, both er-
ror and coincidence; nothing is excluded. 
Fungi became the point of departure for 
the 2010 show Connection at the BWA 
Zielona Góra. The title refers to an imma-
nent connectedness between content and 
form, something that is characteristic for 
Tarasewicz’s art. The processing of basic 
materials leads to abstract outcomes.
 With time, the artist gradually reduces 
the materials she uses, a tendency that 
radicalises during her stay in Georgia: ‘Dur-
ing my residency in Georgia in 2011, I had 
a breakthrough. I decided to minimise 

my resources even more. I became very 
interested with the term “the architecture 
of emptiness”, that was certainly a result 
of my distinct feeling of loneliness. Five 
months in another country was a powerful 
moment that pushed me out of the familiar 
artist zone. Now I don’t necessarily feel 
like a sculptor’ [cf. culture.pl]. In Georgia, 
Tarasewicz accepts the restrictions and 
limitations that determine her creative pro-
cess and this, paradoxically, gives her a lot 
of artistic freedom. While there, she makes 
abstract works using organic materials 
such as plant dust, clay or animal skin. The 
reduction of the means of expression leads 
Tarasewicz to forsake figurativeness. This 
formal breakthrough becomes evident in 
the exhibition Creature (2011) at the Tbilisi 
History Museum. ‘If I were to choose my 
most important work, it would be One-
ness — a very quick sketch on cardboard. 
I brought this piece with me from Georgia. 
It is a very good representation of my pas-
sion for unity and the circulation of energy 
that bring on both positive and negative 
emotions, as well as experiences that shape 
us.’ [cf. culture.pl].
 The artist moved away from figurative-
ness and the anthropomorphic discourse. 
Important for her was an exhibition at 
Warsaw’s Królikarnia (the branch of Nation-
al Museum in Warsaw), called Clinamen 
(2013), which featured her works com-
bined with objects brought out from the 
storage rooms of the museum, such as the 
tools used by Xawery Dunikowski or post-
war photographs of the Królikarnia palace. 
The title, borrowed from Lucretius’ De 
rerum natura, denotes the ‘unpredictable 
swerve of atoms, introducing an element 
of randomness and unpredictability’. [cf. 
Iza Tarasewicz. Clinamen, Warsaw: Króli-
karnia, National Museum in Warsaw, 2013]. 
Tarasewicz explores the chaos-inducing 
collisionality and matter in constant move-
ment. ‘During production especially I try 
to bear in mind that things do not arise 
in the course of a rational organisation of 
elements but rather through constant tur-
bulences and bifurcations.’ 
 Her practice is interdisciplinary — she is 
the author of the performances e.g. Fungal 
Follies (2014), in which she returns to the 
theme of mushrooms, or of the series of 
analog photographs, Matrix (2013). Also 
in 2013 she published a vinyl record, ȪȕȡȚȢ�

ȠȡĮĲȠȡȓȠȣ/oratory of hubris/oratorium 
arogancji (ArtBazaar Records), featuring 
her experimental pieces performed by the 
sopranist Małgorzata Trojanowska, Rob-
ert Piernikowski and a traditional singing 
group from Białystok.
 Tarasewicz’s present artistic attitude 
crystallised during a year-long residency 
at the Künstlerhaus Bethanien in Berlin 
(2013/2014) and was manifested in the 
exhibitions Strange Attractors (Polish Insti-
tute in Berlin) and Collaborating Objects 
Radiating Environments (Künstlerhaus 
Bethanien). The artist keeps minimising her 
means of expression; she refers to abstract 
diagrams, graphs and charts used in the 
exact sciences to systemise knowledge, 
continuing her studies of chaos theory.
 Currently there has been a shift of ac-
cents as Tarasewicz began focusing on 
interpreting specific spaces and making 
art in relation to them; thus she opens up 
a field for the viewer’s potential interaction 
with the works. The purpose of her art is to 
put the recipient in an uncomfortable situ-
ation that will initiate reflection; it is aimed 
at communication with the viewer.
 The artist’s preoccupation with the ex-
act sciences and philosophy materialises 
in abstract forms. Unlike figurativeness, 
abstraction is unlimited. Inspired with the 
exact sciences, Tarasewicz makes works 
that mediate the knowledge derived from 
them. She is fascinated not just by infor-
mation itself, but also by speculation, the 
actual basis of science. Drawing on philos-
ophers’ sketches and logical-philosophical 
schemas, she writes/draws ‘diaries with 
numerous relationship graphs, inspired by 
the Pantheists and Pre-animists, and ulti-
mately by the Hylozoists’ [cf. dwutygodnik.
com]. She continues working with matter 
as before, but with a new logic, creating 
modular works, providing for repeated 
use, hence the important idea of workshop 
serial production. The project is open-end-
ed and geared towards further editions, 
which is why she refers to it as a ‘proposal’.
 The successive instalments of exhibi-
tions from a series started in 2014, present-
ing sets of works/tools relating to chaos 
theory, which Tarasewicz has been explor-
ing for several years now, include Through 
the Obvious Impossibility of the Arrange-
ment of Signs (Arsenał Gallery, Białystok, 
2014), The Means, the Milieu (Objectif 

Exhibitions, Antwerp, 2014) and Sorry for 
All the Ups and Downs (Syntax Projects, 
Lisbon, 2015). Their continuation is the lat-
est project, TURBA, TURBO (title borrowed 
from Michael Serres’s book La naissance 
de la physique dans le texte de Lucrèce, 
1977, English ed.: The Birth of Physics, 
2000), featured in Views 2015. The starting 
point here was a modernist round flower 
bed whose form the artist had associat-
ed with the Large Hadron Collider at the 
CERN near Geneva. Situated in a tunnel 27 
kilometres in circumference, the machine 
accelerates elementary particles to near 
speed of light and collides them with each 
other. A comparable surface area could 
be occupied by the famous fungal colo-
ny in Oregon or by the mythical city of Z, 
mentioned in Exploration Fawcett, a spec-
ulated account of Colonel Percy Harrison 
Fawcett’s 1925 expedition to the Amazon 
(he never returned from the trip, so the 
author’s identity remains unknown). An 
important role is also played here by the 
motif of a huge anaconda, the shape of 
which the form of Tarasewicz’s installation 
relates to. Woven through all this is the 
theme of fascination with absurdity, of in-
credulity, speculation and mystery present 
in each of the elements. Tarasewicz’s work 
is an abstract equivalent of a collision of 
particles, resulting in chaos. TURBA, TUR-
BO has an open form and, like the artist’s 
recent works, will never be a finished 
project, allowing for its transformation 
into new configurations in the future, de-
pending on the site-specific context. In her 
successive projects the artist will ‘recycle’ 
the existing forms, combining them with 
a new set of sculptures/tools and thus 
realising a recycling economy. She views 
her artistic practice, which allows her to 
gain knowledge, as a great open project 
of constructing and deconstructing forms 
of infinite potential. (KK)



Iza Tarasewicz

Iza Tarasewicz traktuje proces twórczy jako 
narzędzie zdobywania wiedzy, jej transfor-
mowania i ponownego włączania w obieg. 
Tworzy obiekty i instalacje w przestrzeni, 
ulegające nieustannym przekształceniom 
dostarczającym nowych informacji. Pracuje 
z materią, którą testuje i podaje ekspery-
mentom: „Balansując nieraz na granicy 
hylozoizmu (poglądu uznającego, że wszel-
ka materia jest ożywiona), moje prace służą 
jako tymczasowe punkty zbiegu energii, 
miejsc, czasu i idei — przyjmując charakter 
wydarzeń rozgrywających się w toku kolej-
nych interakcji”.
 Używa „nieszlachetnych”, zwykłych, 
codziennych materiałów, łącząc je z prze-
mysłowymi, jak stal, cement, włókno ko-
nopne, guma, kauczuk izolacyjny. Wycho-
dzi od idei, do realizacji której szuka wła-
ściwych tworzyw. Wykonuje wiele notatek, 
rysunków, modeli. Nie stosuje gotowych 
rozwiązań; dbając o zachowanie właści-
wości materiałów, uczy się ich obróbki, 
technologii produkcji, a jej pracownia 
to miejsce nieustannych eksperymentów. 
Fizyczne zmaganie się z materią jest bez-
kompromisowe. Proces produkcji jest dla 
niej stanem absolutnej wolności twórczej, 
jest nieprzewidywalny, a każda decyzja 
pociąga za sobą kolejne aktywności. Ce-
lem nie jest stworzenie formy perfekcyjnej, 
ale takiej, która zachowując „prawdę ma-
teriału”, będzie jednocześnie nośnikiem 
informacji.
 Twórczość Tarasewicz opiera się na nie-
ustannym eksplorowaniu nauk ścisłych, 
co jest widoczne już we wczesnych jej 
pracach poświęconych materii organicz-
nej zmieniającej swoje właściwości i ulega-
jącej rozkładowi. W 2008 roku w poznań-
skiej Galerii Pies odbyła się pierwsza solo-
wa wystawa artystki, zatytułowana Hand 
Made. Zaprezentowane obiekty wykonane 
były ze zwierzęcych skór i włosia końskie-
go (Maskotki) oraz z fermentującego wie-
przowego mięsa uformowanego w kształt 
martwego wilka (Wilk). Tytuł wystawy od-
nosi się zarówno do ręcznej obróbki mięsa 
(rękodzieła), jak i do rękoczynu rozumiane-
go jako rytuał zabijania zwierząt. Artystkę 
interesuje proces przemian i uzewnętrz-
niania tego, co wewnętrzne. Używa materii 
organicznej: skór i tłuszczy zwierzęcych, 
jelit, wosku, gliny, parafiny czy ciasta 
drożdżowego. Prace ulegające rozkłado-
wi, wydzielające fetor i zmieniające swoją 

formę: Dirty Bomb (2008) — monstrualnie 
otyła postać wykonana z tłuszczu zwie-
rzęcego i parafiny; Znak niesko!czono"ci 
(2008) upleciony z wypreparowanych jelit 
wieprzowych oraz Rany (2008) — obiekty 
wykonane z wieprzowych pęcherzy pre-
zentowane były w ramach indywidualnej 
wystawy artystki zatytułowanej G#owizna 
w Galerii Arsenał w Białymstoku (2008). 
Głowizna to „mięso otrzymywane ze świń-
skiej głowy po oddzieleniu mózgu, uszu, 
języka, oczu, traktowane jako potrawa 
drugiej kategorii. Potrawka z głowy może 
być metaforą autoagresji psychiki człowie-
ka”. Prace Tarasewicz traktują o kondycji 
ludzkiej, skrajnych stanach psychicznych; 
odnoszą się do fizjologii, balansując po-
między pojęciami takimi jak głód i nasyce-
nie, nadmiar i niedostatek. Odwołując się 
do osobistych przeżyć, są jednocześnie 
archetypiczne; traktują w sposób uniwer-
salny o naturze człowieka, o uprzedmio-
towionej zwierzęcości, a w konsekwencji, 
przy użyciu minimum środków, poruszają 
kwestię relacji człowiek–zwierzę. Tarase-
wicz konsekwentnie kontynuuje tę tema-
tykę i zgłębia „zdegradowaną” materię, 
czego wyrazem są kolejne indywidualne 
wystawy: dyplomowa $ywicielka (2008), 
Samorodek (2009), Oneness (2011) w In-
stytucie Polskim w Budapeszcie, w ramach 
której pokazane zostały figuratywne 
rzeźby: Dzieci i zwierz%ta — cykl wykonany 
z masy solnej; Matka i dziecko; Zrost; Hand 
made (rysunki). Prace te „dotyczą niemożli-
wości wyznaczenia granicy między zabawą 
a sytuacją zagrożenia, miłością a zniewole-
niem, oprawcą a ofiarą”.
 Artystka czerpie też z nauk przyrodni-
czych. Jednym z ważnych dla niej punktów 
odniesienia są grzyby, które wymykają się 
możliwości poznania; Tarasewicz fascynu-
je właśnie ta niewiedza i tajemniczość. Ich 
skomplikowana sieć połączeń interesuje 
ją jako forma, wzór do eksplorowania 
w twórczości. Grzyby odczytuje poprzez 
pryzmat holizmu — poglądu, według 
którego wszelkie zjawiska tworzą układy 
całościowe — oraz poprzez teorię cha-
osu. Wszystko jest dozwolone, zarówno 
błąd, jak i przypadek; nic się nie wyklucza. 
Grzyby stały się punktem wyjścia wystawy 
Zrost (2010) w BWA w Zielonej Górze. Tytuł 
odnosi się do immanentnego połączenia 
treści z formą, co jest znamienne dla 
sztuki Izy Tarasewicz. Przetwarzanie pod-

stawowych materiałów w efekcie prowadzi 
do abstrakcyjnych rozwiązań.
 Z upływem lat w twórczości artystki do-
chodzi do stopniowej redukcji używanych 
materiałów, a tendencja ta radykalizuje 
się podczas jej pobytu w Gruzji: „Kiedy 
byłam na rezydencji w Gruzji w 2011, na-
stąpił jakiś przełom. Postanowiłam jeszcze 
bardziej zminimalizować środki. Zaintere-
sowałam się wtedy pojęciem »architektury 
pustki«, co wyniknęło z mojej olbrzymiej 
tam samotności. Pięć miesięcy w innym 
kraju stały się mocnym momentem, który 
wytrącił mnie z potocznej roli artystki. 
Teraz nie do końca czuję się rzeźbiar-
ką”. W Gruzji Tarasewicz zaakceptowała 
ograniczenia i limity, jakie determinują jej 
proces twórczy i paradoksalnie to dało 
jej wolność w tworzeniu. Realizuje tam 
abstrakcyjne prace z wykorzystaniem 
organicznych materiałów, takich jak pył 
z roślin, glina, skóra. Redukcja środków 
doprowadza do porzucenia figuratywno-
ści. Ten przełom formalny stał się widocz-
ny na wystawie Creature (2011) w Muzeum 
Historycznym w Tbilisi. „Jeśli miałabym 
wymienić moją najważniejszą pracę, była-
by to Jedno"& — szybki szkic na tekturze. 
To praca, którą przywiozłam z Gruzji. Bar-
dzo dokładnie oddaje moją pasję dotyczą-
cą jedności i cyrkulacji energii, która przy-
nosi pozytywne i negatywne emocje oraz 
doświadczenia nas kształtujące” [cyt. za: 
culture.pl].
 Artystka odeszła od figuratywności i an-
tropomorficznego dyskursu. Ważna dla 
Tarasewicz była wystawa w warszawskiej 
Królikarni (oddział Muzeum Narodowego) 
zatytułowana Clinamen (2013), na którą 
składały się jej dotychczasowe realiza-
cje zestawione z obiektami wydobytymi 
z magazynów muzeum, jak np. narzędzia 
używane przez Xawerego Dunikowskiego 
czy zdjęcia powojenne pałacu. Tytuł za-
czerpnięty z De rerum natura (O naturze 
wszechrzeczy) Lukrecjusza określa „spon-
taniczne odchylenia w ruchu atomów, 
wprowadzające element przypadkowości 
i nieprzewidywalności” [cyt. za: Iza Tara-
sewicz. Clinamen, Królikarnia, Muzeum 
Narodowe w Warszawie, Warszawa, 2013]. 
Tarasewicz bada tę kolizyjność, wprowa-
dzającą chaos oraz materię pozostającą 
w nieustannym ruchu.  „Szczególnie pod-
czas produkcji staram się pamiętać, że 
rzeczy nie powstają w toku racjonalnego 

porządkowania elementów, lecz raczej po-
przez nagłe zawirowania i rozszczepienia”.
 Działa interdycyplinarnie — jest autorką 
performansów m.in. Fungal Follies (2014), 
w którym powraca temat grzybów, czy 
serii fotografii analogowych Matrix (2013). 
W tym samym roku wydała płytę winylową 
ȪȕȡȚȢ�ȠȡĮĲȠȡȓȠȣ/oratory of hubris/oratorium 
arogancji (ArtBazaar Records) ze swoimi 
eksperymentalnymi utworami wykonanymi 
przez sopranistkę Małgorzatę Trojanowską, 
Roberta Piernikowskiego i grupę śpiewu 
tradycyjnego z Białegostoku.
 Zdefiniowanie obecnej postawy twór-
czej artystki dokonało się podczas roczne-
go pobytu stypendialnego w Künstlerhaus 
Bethanien w Berlinie (2013/2014) i było 
widoczne na wystawach: Strange Attrac-
tors (Instytut Polski w Berlinie), Collabo-
rating Objects Radiating Environments 
(Künstlerhaus Bethanien). Tarasewicz coraz 
bardziej minimalizuje środki; odwołuje 
się do abstrakcyjnych diagramów, grafów 
i wykresów, stosowanych w naukach ści-
słych do systematyzacji wiedzy, nawiązując 
wciąż do teorii chaosu.
 Obecnie doszło do przesunięcia akcen-
tów — artystka zaczęła koncentrować się 
na odczytaniu konkretnej przestrzeni i two-
rzyć w relacji do niej; w ten sposób otwiera 
widzowi pole dla potencjalnych interakcji 
z pracami. Sztuka Tarasewicz ma na celu 
wprowadzenie odbiorcy w dyskomfortową 
sytuację, która z kolei zainicjuje refleksję; 
jest skierowana na komunikację z widzem.
 Zainteresowanie artystki naukami ści-
słymi i filozofią materializuje się w abstrak-
cyjnej formie. W przeciwieństwie do figu-
ratywności abstrakcja jest nieograniczona. 
Inspirując się naukami ścisłymi, Tarasewicz 
tworzy prace będące nośnikiem czerpa-
nej z nich wiedzy. Artystkę fascynuje nie 
tylko sama informacja, ale i spekulacja, 
na której de facto bazuje nauka. Odwo-
łując się do szkiców filozofów i logiczno-
filozoficznych schematów, pisze/rysuje 

„dzienniki z licznymi grafami zależności, 
inspirowanymi panteistami i przedanimi-
stami, a w końcu hylozoistami” [cyt. za: 
dwutygodnik.com]. Kontynuuje dotychcza-
sowy sposób pracy z materią, ale nowością 
jest logika jej użycia. Tworzy zestawy prac 
o charakterze modułowym, zakładając ich 
wielokrotne wykorzystanie, stąd tak istotna 
jest idea warsztatowej seryjnej produkcji. 
Projekt ma charakter otwarty i jest nasta-

wiony na dalsze odsłony, dlatego określa 
go mianem „propozycji”.
 Kolejne odsłony wystaw z cyklu zapo-
czątkowanego w 2014 roku, prezentują-
cych zestaw prac — narzędzi odnoszących 
się do teorii chaosu, to Przez oczywist' 
niemo(liwo"& aran(acji znaków (Galeria Ar-
senał, Białystok, 2014), The Means, the Mi-
lieu (Objectif Exhibitions, Antwerpia, 2014), 
Sorry for All the Ups and Downs (Syntax 
Projects, Lizbona, 2015). Kontynuację sta-
nowi najnowszy projekt TURBA, TURBO 
(tytuł zaczerpnięty został z książki Michela 
Serresa La naissance de la physique dans 
le texte de Lucrèce, 1977) prezentowany 
na wystawie Spojrzenia 2015. Punktem 
wyjścia był tu modernistyczny okrągły 
kwietnik, którego formę artystka skojarzyła 
z Wielkim Zderzaczem Hadronów w ośrod-
ku CERN pod Genewą. Ten pracujący 
w pętli liczącej 27 km długości akcelator 
rozpędza w przeciwnych kierunkach 
cząstki elementarne do prędkości bliskiej 
prędkości światła i zderza je ze sobą. Po-
równywalną powierzchnię mogą zajmować 
słynne grzyby w Oregonie czy też mitycz-
ne miasto Z, pojawiające się w Exploration 
Fawcett, spekulowanej opowieści z wypra-
wy do Amazonii w 1925 roku pułkownika 
Percy’ego Harrisona Fawcetta (nie powró-
cił on nigdy z tej wyprawy, stąd nie wia-
domo, kto rzeczywiście jest autorem tej 
historii). Ważny jest również motyw ogrom-
nej anakondy, do której kształtu nawiązuje 
forma instalacji Tarasewicz. Wszystko 
to łączy wątek fascynacji absurdem, niedo-
wierzaniem, spekulacją i tajemnicą tkwiącą 
w każdym z wymienionych elementów. 
Praca Tarasewicz jest abstrakcyjnym 
ekwiwalentem kolizji cząstek prowadzą-
cej do chaosu. TURBA, TURBO ma formę 
otwartą i podobnie jak ostatnie prace 
artystki nigdy nie będzie ukończonym 
projektem, co umożliwi jej transformację 
w nowe konfiguracje w przyszłości, zależ-
ne od kontekstu miejsca. Przy następnych 
projektach artystka podda istniejące formy 
recyklingowi, łącząc je z nowopowstają-
cym zestawem kolejnych rzeźb-narzędzi 
i urzeczywistniając tym samym ekonomię 
odzysku. Swoją aktywność twórczą, po-
zwalającą jej na zdobywanie wiedzy, trak-
tuje jako wielki otwarty projekt polegający 
na konstruowaniu i dekonstruowaniu form 
o nieskończonym potencjale. (KK)

Collaborating Objects Radiating Environments, widok wystawy, Künstlerhaus 
Bethanien, Berlin, 2014
fot. Ivo Gretener

The Means, the Milieu, widok wystawy Dzia#ania na g#ow%. Polska sztuka dzisiaj, 
Kunsthalle Bratislava, 2015

Jedno"&, widok wystawy Creature, National Museum, Tbilisi, 2011
fot. Justyna Mielnikiewicz 

The Means, the Milieu, widok wystawy Dzia#ania na g#ow%. Polska sztuka dzisiaj, 
Kunsthalle Bratislava, 2015

Znak niesko!czono"ci, 2008, widok wystawy 
Clinamen, Muzeum Rzeźby im. Xawerego 
Dunikowskiego w Królikarnii, Warszawa, 2013
fot. Piotr Żyliński



WHPDW\�ʏ]\NL�L�DEVWUDNFML�EDUG]R�VLÙ�ĂÅF]Å��ZSURZDG]DMÅ�
PQLH�QD�WURFKÙ�LQQ\�SR]LRP�P\ěOHQLD���
Spekulacji?
7DN��6SHNXODFMD�MHVW�EDUG]R�ZDļQÅ�F]ÙěFLÅ�QDV]HM�U]HF]\-
ZLVWRěFL��.LHG\�ZV]\VWNR�NRQWUROXMHP\��GREU]H�UREL�QDP�
RGURELQD�ZÅWSOLZRěFL�� MDNDě�DOWHUQDW\ZD��-HěOL�FKRG]L�
R�&(51��WR�GR�WHM�SRU\�QLH�ZLDGRPR��F]\�RQL�QLH�QDELMD-
MÅ�QDV�Z�EDORQD�]�W\P�UR]ELMDQLHP�SURWRQ³Z��,QWHUHVXMH�
PQLH�IDNW��ļH�WR�MHVW�SR�SURVWX�ZLHOND�PDV]\QHULD��Z�RVĂX-
SLHQLH�ZSURZDG]DMÅ�PQLH�MXļ�VDPH�DEVWUDNF\MQH�VXP\�
Z\GDQH�QD�NRQVWUXNFMÙ�L�ROEU]\PLD�VNDOD�WHJR�DNFHOHUD-
WRUD��6FLHQFH�ʏFWLRQ�L�DEVXUG�DEVWUDNFML�SRMDZLDMÅ�VLÙ�WHļ�
Z�PRMHM�LQVWDODFML��&R�ZLÙFHM��Z�&(51�SURZDG]RQH�VÅ�
EDGDQLD�QDG�QRZ\PL�WHFKQRORJLDPL��QDG�SU]\VSLHV]HQLHP�
FDĂHJR�ěZLDWD��7R�EDUG]R�G]LZQH��ER�F]\�P\�QDSUDZGÙ�
SRWU]HEXMHP\�V]\EV]HJR�ļ\FLD"�:�PRMHM�SUH]HQWDFML�]D-
OHļ\�PL�QD�W\P��ļHE\�UR]ĂRļ\Ç�ZV]\VWNR�GR�PDWHULDĂ³Z�
SRGVWDZRZ\FK��VLÙJQÅÇ�GR�UHʐHNVML�SRGVWDZRZHM�R�QDV]HM�
F]DVRSU]HVWU]HQL��'ODWHJR�ZDļQÅ�LQVSLUDFMÅ�VÅ�GOD�PQLH�
GLDJUDP\�]�GDQ\PL�SXEOLNRZDQ\PL�QD�VWURQLH�&(51��
Interesuje cię metodologia naukowa? 
7DN�� DOH� RF]\ZLěFLH�� QD� LOH� WR�PRļOLZH�� GEDP� WDNļH�
R� WUHěÇ��NW³UD�]DZV]H�MHVW�SXQNWHP�VWDUWRZ\P��&KRÇ�
ZLDGRPR��ļH�IRUPD�WR�ZDELN�SU]\FLÅJDMÅF\�XZDJÙ��0RMH�
RVWDWQLH�SURMHNW\�VÅ�RVDG]RQH�Z�DEVWUDNFMDFK�JUDI³Z�
F]\�GLDJUDP³Z�Ȇ�]�MHGQHM�VWURQ\�EDUG]R�HVWHW\F]Q\FK��
D�]�GUXJLHM�]DSHĂQLRQ\FK�NRQNUHWQ\PL� LQIRUPDFMDPL��
7UXGQR� MHVW� QDP�SRMÅÇ�Z� FRG]LHQQHM� NU]ÅWDQLQLH�� ļH�
:LHONL�:\EXFK�U]HF]\ZLěFLH�E\Ă�SRF]ÅWNLHP�ZV]HFK-
ěZLDWD��,QVSLUXMH�PQLH�Z\PLHV]DQD�VNDOD�ZLHONLFK�L�PD-
Ă\FK�SHUVSHNW\Z��&]\WDMÅF�R�SRZVWDQLX�ZV]HFKěZLDWD��
MHVWHP�Z�VWDQLH�Z\REUD]LÇ�VRELH�WR�Z�PQLHM�OXE�EDUG]LHM�
NRěODZ\�VSRV³E��DOH�P\ěOÙ��ļH�OXG]LH�WHQ�SRF]ÅWHN�WĂX-
PDF]Å�VRELH�QD�U³ļQH�VSRVRE\��'OD�MHGQ\FK�WR�MHVW�%³J��
GOD�GUXJLFK�WR�MHVW�SR�SURVWX�1LF��D�GOD�LQQ\FK�ʏ]\ND��
W jaki sposób widz może wejść w interakcję z twoimi pra-
cami?
&KFLDĂDE\P� SU]HGH�ZV]\VWNLP�� DE\�ZSURZDG]LÇ�ZL-
G]D�Z�G\VNRPIRUWRZÅ�V\WXDFMÙ��ļHE\�SRF]XĂ�VLÙ�QD�W\OH�
]DLQWU\JRZDQ\��ļH�]DF]QLH�R� W\P�ZV]\VWNLP�P\ěOHÇ��
8ļ\WHF]QRěÇ�V]WXNL�QD�W\P�VLÙ�ZĂDěQLH�]DVDG]D��QD�XUX-
FKRPLHQLX�UHʐHNVML��3DPLÙWDP�WDNÅ�V\WXDFMÙ�QD�PRMHM�
SLHUZV]HM�Z\VWDZLH�R�WHRULL�FKDRVX�Strange Attractors 
Z�,QVW\WXFLH�3ROVNLP�Z�%HUOLQLH��.WRě�PL�SRZLHG]LDĂ��
ȏ1LH�ZLHP��R�FR�FKRG]L��DOH�PQLH�VLÙ�WR�WDN�SRGRED��0\ěOÙ�
R�W\P�FLÅJOH�Ȏ��L�WR�E\Ă�QDSUDZGÙ�QDMOHSV]\�NRPSOHPHQW��
:DļQH�� DE\� ]DWU]\PDÇ�XZDJÙ� L� GODWHJR� DVSHNW�PDWH-
ULDOQ\�PRLFK�SUDF�MHVW�EDUG]R�LVWRWQ\��3RPDJD�OXG]LRP�
XFKZ\FLÇ�VLÙ�F]HJRě�NRQNUHWQHJR��
Stosujesz ekonomię odzysku. Czy masz już jakieś plany do-
tyczące instalacji TURBA, TURBO? 
7DN�� EÙG]LH� SRND]\ZDQD� Z�0HHW� )DFWRU\� Z� 3UDG]H�
Z������URNX�L�SRGGDQD�LQWHUZHQFML�LQQ\FK�DUW\VW³Z��2G�
MDNLHJRě�F]DVX�]DF]ÙĂDP�WDN�SUDFRZDÇ��DE\�MHGQD�SUDFD�
PLDĂD�ZLHOH�PRļOLZRěFL�PRQWDļRZ\FK��=DOHļ\�PL�QD�
SHZQHM�]PLHQQRěFL��SRWHQFMDOQHM�RWZDUWRěFL� V\WXDFML��

:V]\VWNLH�HOHPHQW\�LQVWDODFML�XNĂDGDMÅ�VLÙ�Z�URG]DM�U\-
VXQNX��'�
Instalację TURBA, TURBO dopełnia praca Arena, która pre-
zentowana była na wystawie Collaborating Objects Radia-
ting Environments w Künstlerhaus Bethanien w  Berlinie. 
Arena�WR�SÙWOD�]URELRQD�]�ZĂ³NLHQ�NRQRSQ\FK�L�NDXF]XNX��
]DZV]H�SRND]\ZDQD�Z�RNUÙJX��ER�WR�URG]DM�VFHQ\�GOD�
FDĂHM�V\WXDFML��,QVSLUDFMÅ�GOD�QLHM�E\Ă�WHļ�WHDWU�JUHFNL��WH�
ZV]\VWNLH�U\QNL��NW³UH�E\Ă\�VFHQÅ��JG]LH�Z\GDU]\ĂD�VLÙ�
SLHUZV]D�GHPRNUDFMD��SLHUZV]D�NRPXQLNDFMD��'OD�PQLH�
OLQD�MHVW�REUDPRZDQLHP��RVDG]D�FDĂÅ�NRPSR]\FMÙ��'DMH�
WHļ�GREU\�SU]HNU³M��7HQ�VDP�SU]HNU³M�EÙG]LH�ZLGRF]Q\�
SRSU]H]�WH�REUÙF]H��7R�URG]DM�GZXZ\PLDURZRěFL��NW³UD�
SU]HFKRG]L�Z�WU³MZ\PLDURZRěÇ��.RPSR]\FMD�WD�]DZV]H�
]PLHQLD�VLÙ�ZUD]�]�ZLG]HP��*G]LHNROZLHN�VWDQLHV]��]D-
ZV]H�Z\JOÅGD�RQD�LQDF]HM��-D�WHQ�JÅV]F]�NRQWUROXMÙ��WHQ�
FKDRV�PD�VZ³M�SRU]ÅGHN��7DN�QDSUDZGÙ�QDMPQLHM�NRQWUR-
OL��FR�EDUG]R�OXELÙ��MHVW�SRGF]DV�SURGXNFML��'ODWHJR�URELÙ�
EDUG]R�GXļR�WHVW³Z�SU]HG�SURGXNFMÅ�
Efekt uboczny także cię fascynuje?
-DN�QDMEDUG]LHM��ʀʀʀ

Katarzyna Kołodziej, Magdalena Komornicka: What is the 
purpose of your art?
Iza Tarasewicz:�)RU�PH��DUW�LV�D�WRRO�WKDW�SURGXFHV�LQ-
IRUPDWLRQ�DQG�NQRZOHGJH��,W�LV�D�PHGLXP�IRU�FRPELQLQJ�
GLIIHUHQW�ʏHOGV��FXOWXUH�DQG�VFLHQWLʏF�LQVSLUDWLRQV��ZKLFK�
DUH�LPSRUWDQW�IRU�PH��WKRXJK�,�GRQȊW�SUHWHQG�WR�EH�D�VFL-
HQWLVW��,�DP�VLPSO\�LQVSLUHG�E\�WKH�H[DFW�VFLHQFHV�
Where did you get the idea of your latest installation TURBA, 
TURBO?
,�ʏUVW�VWDUWHG�WKLQNLQJ�DERXW�WKLV�SURMHFW�ZKLOH�RQ�D�UHVL-
GHQF\�DW�WKH�.¼QVWOHUKDXV�%HWKDQLHQ�LQ�%HUOLQ��,�PDGH�
WKHUH�D�VHW�RI�WRROV�Ȇ�ZRUNV�UHIHUULQJ�WR�FKDRV�WKHRU\��
ZKLFK�,ȊYH�EHHQ�H[SORULQJ�IRU�VHYHUDO�\HDUV�QRZ��7KLV�LV�
D�ORQJ�WHUP�SURMHFW�WKDW�,ȊOO�QRZ�EH�DEOH�WR�VKRZ�RQ�D�DUJH�
VFDOH��VRPHWKLQJ�,ȊYH�DOZD\V�GUHDPW�DERXW��
Where did the direct inspiration come from?
)URP�D�PRGHUQLVW�FLUFXODU�ʐRZHU�VWDQG�IURP�WKH�����V�
WKDW�,ȊG�IRXQG�RQ�WKH�,QWHUQHW�
Were you searching for something speci(c?
1R��,�ZDVQȊW��,�FRQVWDQWO\�FROOHFW�DOO�NLQGV�RI�PDWHULDOV�
DQG�LQIRUPDWLRQ��$W�WKH�VDPH�WLPH��,ȊP�DZDUH�WKDW�,ȊP�
QHYHU�UHDG\��ZKLFK�LV�ZK\�,�WUHDW�P\�SUDFWLFH�DV�RQH�
JUHDW�SURMHFW�
So it was the form of a modernist )ower stand that inspired 
you?
7KDWȊV�ULJKW��7KURXJK�VWUDQJH�DVVRFLDWLRQV�WKDW�FURVV�P\�
PLQG�GXULQJ�UHVDUFK��XSRQ�VHHLQJ�D�ʐRZHU�VWDQG�IURP�
WKH�����V��,�LPPHGLDWHO\�WKRXJKW�RI�WKH�ZRUOGȊV�JUHDWHVW�
DFFHOHUDWRU��WKH�/DUJH�+DGURQ�&ROOLGHU�DW�&(51�QHDU�
*HQHYD��2Q�WKH�RQH�KDQG��ERWK�ȉDUFKLWHFWXUHVȊ�DUH�FKDU-
DFWHULVHG�E\�SRWHQWLDO�XVHIXOQHVV��RQ�WKH�RWKHU��WKHLU�LP-
SDFW�RQ�RXU�GDLO\�OLIH�LV�PLQXWH��,�WKRXJKW�LW�ZDV�D�SDUD-
GR[�Ȇ�LQ�WHUPV�RI�VFLHQFH��HFRQRP\��DQG�WKH�OLPLWV�RI�
KXPDQ�LPDJLQDWLRQ��7KH�/DUJH�+DGURQ�&ROOLGHU�LV�D�WRWDO�

Katarzyna Kołodziej, Magdalena Komornicka: Jaki jest cel 
twojej sztuki?
IZA TARASEWICZ :�7UDNWXMÙ�V]WXNÙ�MDNR�QDU]ÙG]LH�
SURGXNFML�LQIRUPDFML�L�ZLHG]\��-HVW�WR�URG]DM�PHGLXP�GR�
ĂÅF]HQLD�U³ļQ\FK�REV]DU³Z��NXOWXU\�L�LQVSLUDFML�QDXNÅ��
FR�MHVW�GOD�PQLH�ZDļQÅ�VSUDZÅ��FKRÇ�QLH�XGDMÙ��ļH�MHVWHP�
QDXNRZFHP��1DXNL�ěFLVĂH�SR�SURVWX�PQLH�LQVSLUXMÅ��
Skąd pomysł na najnowszą instalację TURBA, TURBO?
3LHUZV]\� UD]� ]DF]ÙĂDP�P\ěOHÇ� R� W\P� SURMHNFLH� SRG-
F]DV�SRE\WX�VW\SHQGLDOQHJR�Z�.¼QVWOHUKDXV�%HWKDQLHQ�
Z�%HUOLQLH��=URELĂDP�WDP�]HVWDZ�QDU]ÙG]L�Ȇ�SUDF�RG-
QRV]ÅF\FK�VLÙ�GR�WHRULL�FKDRVX��NW³UÅ�]DMPXMÙ�VLÙ�MXļ�RG�
NLONX�ODW��7R�GĂXJRIDORZ\�SURMHNW��NW³U\�WHUD]�EÙGÙ�PR-
JĂD�SRND]DÇ�Z�ZLHONLHM�VNDOL��R�F]\P�]DZV]H�PDU]\ĂDP�
Co było bezpośrednią inspiracją dla tej instalacji?
2NUÅJĂ\�PRGHUQLVW\F]Q\�NZLHWQLN�]�ODW�WU]\G]LHVW\FK��
NW³U\�]QDOD]ĂDP�Z�LQWHUQHFLH��
Szukałaś czegoś konkretnego?
1LH��1LHXVWDQQLH�NROHNFMRQXMÙ�U³ļQH�PDWHULDĂ\�L�LQIRU-
PDFMH��-HGQRF]HěQLH�PDP�ěZLDGRPRěÇ��ļH�QLJG\�QLH�
MHVWHP�JRWRZD��GODWHJR�WUDNWXMÙ�VZRMÅ�WZ³UF]RěÇ�MDNR�
MHGHQ�ZLHONL�SURMHNW�
Czyli to właśnie forma modernistycznego kwietnika zain-
spirowała cię do dalszej pracy?
7DN��=DVDGÅ�G]LZQ\FK�VNRMDU]HĄ��NW³UH�QLHěZLDGRPLH�
SU]\FKRG]Å�GR�PQLH�Z�F]DVLH�UHVHDUFKX��QDWUDʏDMÅF�QD�
NZLHWQLN� ]� ODW� WU]\G]LHVW\FK�� QDW\FKPLDVW� SU]\V]HGĂ�
PL�GR�JĂRZ\�QDMZLÙNV]\�QD�ěZLHFLH�DNFHOHUDWRU��:LHO-
NL�=GHU]DF]�+DGURQ³Z�]�&(51�Z�*HQHZLH��=�MHGQHM�
VWURQ\�RELH�ȏDUFKLWHNWXU\Ȏ�FKDUDNWHU\]XMH�SRWHQFMDOQD�
Xļ\WHF]QRěÇ��D�]�GUXJLHM�ZSĂ\Z�REX�QD�QDV]H�FRG]LHQ-
QH�ļ\FLH�MHVW�]QLNRP\��3RP\ěODĂDP��MDNL�WR�SDUDGRNV�
Ȇ�Z�VNDOL�QDXNL��HNRQRPLL�L�OLPLWX�OXG]NLHM�Z\REUDĺ-
QL��:LHONL�=GHU]DF]�+DGURQ³Z�MHVW�WRWDOQ\P�DEVXUGHP��
DEVWUDNWHP��NW³U\�QLH�PLHěFL�PL�VLÙ�Z�JĂRZLH��GODWHJR�
VLÙ�W\P�]DMÙĂDP��1D�ěZLHFLH�LVWQLHMH�NLOND�DNFHOHUDWR-
U³Z��DOH�WHQ�MHVW�QDMZLÙNV]\��QLHZLGRF]QH�GOD�OXG]NLHJR�
RND�SURWRQ\�UR]SÙG]DQH�VÅ�Z�WXQHOX�R�GĂXJRěFL����NP��
3ÙG]LP\�]�W\PL�SURWRQDPL�]�SUÙGNRěFLÅ�ěZLDWĂD�Z�SU³ļ-
QL�������������P�V�Ȇ�F]\�PRļQD�WR�VRELH�Z\REUD]LÇ"�
7HQ�DNFHOHUDWRU�VWZRU]RQR�E\�ZSURZDG]LÇ�NROL]MÙ�F]Å-
VWHF]HN��F]\OL�FKDRV��ļHE\�]ELHUDÇ�HIHNW\�WHJR�]GHU]HQLD�
L�UHMHVWURZDÇ�]ZLÅ]DQH�]�QLP�PHFKDQL]P\��6Å�WDP�U³ļQH�
HOHPHQW\��PDJQHV\��VXSHUPDWHULDĂ\��NW³UH�ĂDSLÅ�SRV]F]H-
J³OQH�SDUDPHWU\��:�PRMHM�LQVWDODFML�HIHNWDPL�ʏ]\F]Q\PL�
L�ZL]XDOQ\PL�NROL]ML�VWDQÅ�VLÙ�RELHNW\��NW³UH�VNRPSRQXMÙ�
QD�S³ĂNDFK�ĂÅF]ÅF\FK�REUÙF]H��.RQVWHODFMH�EÙGÅ�HIHNWHP�
NROL]ML�PDWHULDĂ³Z�SRGF]DV�SUDF\�Z�ZDUV]WDFLH�
Przybiorą one formy drobnych abstrakcyjnych rzeźb?
7DN��,QVSLUXMÅFH�MHVW�WR��ļH�VÅ�RQH�U³ZQLHļ�QDU]ÙG]LDPL�
R�NRQNUHWQ\P�G]LDĂDQLX��2VWDWQLR�ZLG]LDĂDP�Z�7DWH�0R-
GHUQ�IDMQÅ�Z\VWDZÙ�LFK�NROHNFML��SRG]LHORQÅ�QD�SRNRMH�
WHPDW\F]QH��0QLH�XMÅĂ�Structure and Clarity�RGQRV]ÅF\�
VLÙ�GR�NRQVWUXNW\ZL]PX��-HVWHP�VLOQLH�]ZLÅ]DQD�]�NRQ-
VWUXNW\ZL]PHP��D�WDNļH�]�IRUPÅ�IXWXU\VW\F]QÅ��DEVWUDN-
F\MQÅ��DUFKLWHNWXUÅ�L�IRUPDPL�SU]HP\VĂRZ\PL��&]XMÙ��ļH�
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1.  modernistyczny kwietnik, fot. archiwum Galerii Skowron, Poznań
2.   © CERN, 2012
3, 4.  szkice do instalacji TURBA, TURBO, 2015
5.   © CERN, 2014

1. modernist !ower stand, photo from Skowron Gallery archive, Pozna"
2.   © CERN, 2012
3, 4.  sketches for TURBA, TURBO installation, 2015
5.   © CERN, 2014

HPEHGGHG�LQ�WKH�DEVWUDFWLRQV�RI�JUDSKV�RU�GLDJUDPV��ZKLFK�DUH�KLJKO\�DHVWKHWLF�EXW�DOVR�
ʏOOHG�ZLWK�VSHFLʏF�GDWD��,Q�RXU�GDLO\�IXVV�DQG�ERWKHU��LWȊV�KDUG�WR�FRPSUHKHQG�WKDW�WKH�
%LJ�%DQJ�UHDOO\�ZDV�WKH�EHJLQQLQJ�RI�WKH�XQLYHUVH��,�DP�LQVSLUHG�E\�WKH�PL[HG�VFDOH�RI�
JUHDW�DQG�VPDOO�SHUVSHFWLYHV��5HDGLQJ�DERXW�WKH�RULJLQV�RI�WKH�XQLYHUVH��,�FDQ�LPDJLQH�
LW�PRUH�RU�OHVV�DZNZDUGO\��EXW�,�WKLQN�SHRSOH�XQGHUVWDQG�WKLV�EHJLQQLQJ�LQ�YDULRXV�
ZD\V��)RU�VRPH�LW�LV�*RG��IRU�RWKHUV�VLPSO\�1RWKLQJ��DQG�IRU�RWKHUV�VWLOO�LW�LV�SK\VLFV�
In what ways is it possible for the viewer to interact with your works?
)LUVW�RI�DOO��,ȊG�OLNH�WR�SXW�WKHP�LQ�DQ�XQFRPIRUWDEOH�SRVLWLRQ�VR�WKDW�WKH\�IHHO�LQWULJXHG�
HQRXJK�WR�VWDUW�WKLQNLQJ�DERXW�DOO�WKDW��7KLV�LV�SUHFLVHO\�WKH�SXUSRVH�RI�DUW��WR�PDNH�SHR-
SOH�WKLQN��,�UHPHPEHU�D�VLWXDWLRQ�IURP�P\�ʏUVW�H[KLELWLRQ�DERXW�FKDRV�WKHRU\��Strange 
Attractors��DW�WKH�3ROLVK�,QVWLWXWH�LQ�%HUOLQ��6RPHRQH�WROG�PH��ȉ,�GRQȊW�NQRZ�ZKDW�LWȊV�
DOO�DERXW��EXW�,�OLNH�LW��,�FDQȊW�VWRS�WKLQNLQJ�DERXW�LW�Ȋ�Ȇ�DQG�WKDW�ZDV�UHDOO\�WKH�EHVW�
FRPSOLPHQW��:KDWȊV�LPSRUWDQW�LV�WR�FDWFK�DWWHQWLRQ��ZKLFK�LV�ZK\�WKH�PDWHULDO�DVSHFW�
RI�P\�ZRUNV�UHDOO\�PDWWHUV��,W�JLYHV�SHRSOH�VRPHWKLQJ�FRQFUHWH�WR�KROG�RQ�WR�
You believe in a recycling economy. Do you have any plans regarding TURBA, TURBO instal-
lation?
<HV��LW�ZLOO�EH�SUHVHQWHG�DW�WKH�0HHW�)DFWRU\�LQ�3UDJXH�LQ������DQG�ZLOO�EH�VXEMHFWHG�
WR�LQWHUYHQWLRQV�E\�RWKHU�DUWLVWV��)RU�VRPH�WLPH�QRZ�,ȊYH�EHHQ�ZRUNLQJ�VR�WKDW�D�VLQJOH�
ZRUN�FDQ�EH�LQVWDOOHG�LQ�PDQ\�GLIIHUHQW�ZD\V��,ȊP�LQWHUHVWHG�LQ�D�FHUWDLQ�YDULDELOLW\��
D�SRWHQWLDO�RSHQQHVV�RI�WKH�VLWXDWLRQ��$OO�WKH�HOHPHQWV�RI�WKH�LQVWDOODWLRQ�DUUDQJH�WKHP-
VHOYHV�LQ�D�NLQG�RI��'�GUDZLQJ�
The installation TURBA, TURBO is coplemented by Arena, a work that was presented in the 
exhibition Collaborating Objects Radiating Environments at the Künstlerhaus Bethanien 
in Berlin.
Arena�LV�D�ORRS�PDGH�RI�KHPS�ʏEUHV�DQG�UXEEHU��DOZD\V�VKRZQ�LQ�D�FLUFOH��IRU�LWȊV�
D�NLQG�RI�VWDJH�IRU�WKH�ZKROH�VLWXDWLRQ��,W�ZDV�DOVR�LQVSLUHG�E\�*UHHN�WKHDWUH��DOO�WKRVH�
PDUNHWSODFHV�WKDW�ZHUH�D�VWDJH�RI�WKH�ʏUVW�GHPRFUDF\��WKH�ʏUVW�FRPPXQLFDWLRQ��)RU�
PH��WKH�URSH�LV�D�IUDPH��LW�JURXQGV�WKH�ZKROH�FRPSRVLWLRQ��,W�DOVR�RIIHUV�D�JRRG�FURVV�
VHFWLRQ��7KH�VDPH�FURVV�VHFWLRQ�ZLOO�EH�YLVLEOH�WKURXJK�WKH�ORRSV��,WȊV�D�NLQG�RI�WZR�
GLPHQVLRQDOLW\�WKDW�WXUQV�LQWR�WKUHH�GLPHQVLRQDOLW\��7KH�FRPSRVLWLRQ�DOZD\V�FKDQJHV�
ZLWK�WKH�YLHZHU��:KHUHYHU�\RX�VWDQG��LW�DOZD\V�ORRNV�GLIIHUHQWO\��,�FRQWURO�WKLV�WKLFNHW��
LWȊV�D�FKDRV�WKDW�KDV�LWV�RUGHU��,Q�IDFW��WKH�SURGXFWLRQ�VWDJH�LV�ZKHQ�WKHUH�LV�OHDVW�FRQWURO��
DQG�,�ORYH�LW��7KDWȊV�ZK\�,�DOZD\V�GR�PDQ\�SUH�SURGXFWLRQ�WHVWV�
Are you also fascinated by the side e"ect?
$EROXWHO\��ʀʀʀ

DEVXUGLW\��DQ�DEVWUDFWLRQ�WKDW�,�FDQQRW�JUDVS��ZKLFK�LV�ZK\�,�JUHZ�LQWHUHVWHG�LQ�LW��6HY-
HUDO�VXFK�PDFKLQHV�RSHUDWH�DURXQG�WKH�ZRUOG��EXW�WKLV�RQH�LV�WKH�ODUJHVW��SURWRQV��LQYLV-
LEOH�WR�WKH�KXPDQ�H\H��DUH�DFFHOHUDWHG�LQ�D�WXQQHO����NLORPHWUHV�ORQJ��:H�WUDYHO�ZLWK�
WKRVH�SURWRQV�ZLWK�VSHHG�RI�OLJKW�LQ�D�YDFXXP��������������PHWUHV�SHU�VHFRQG�Ȇ�FDQ�
\RX�LPDJLQH�WKDW"�7KH�&(51�DFFHOHUDWRU�ZDV�EXLOW�WR�FROOLGH�SDUWLFOHV��WKDW�LV��WR�FUHDWH�
FKDRV��LQ�RUGHU�WR�REVHUYH�WKH�HIIHFWV�RI�WKLV�FROOLVLRQ�DQG�WR�UHFRUG�WKH�PHFKDQLVPV�
DVVRFLDWHG��7KHUH�DUH�YDULRXV�HOHPHQWV�WKHUH��PDJQHWV��VXSHU�PDWHULDOV�WKDW�PHDVXUH�
WKH�GLIIHUHQW�SDUDPHWHUV��,Q�P\�LQVWDOODWLRQ��WKH�SK\VLFDO�DQG�YLVXDO�HIIHFWV�RI�FROOLVLRQ�
DUH�REMHFWV�WKDW�,�DUUDQJH�RQ�WKH�VKHOYHV�FRQQHFWLQJ�WKH�ORRSV��7KHVH�FRQVWHOODWLRQV�ZLOO�
EH�DQ�HIIHFW�RI�WKH�FROOLGLQJ�RI�PDWHULDOV�GXULQJ�VWXGLR�ZRUN�
In the form of small-scale abstract sculptures?
7KDWȊV�FRUUHFW��:KDWȊV�DOVR�LQVSLULQJ�LV�WKDW�WKH\�DUH�WRROV�RI�D�VSHFLʏF�IXQFWLRQ��,�UH-
FHQWO\�VDZ�D�QLFH�H[KLELWLRQ�RI�ZRUNV�IURP�WKH�7DWH�0RGHUQ�FROOHFWLRQ��GLYLGHG�LQWR�
WKHPHG�URRPV��,�HVSHFLDOO\�OLNHG�Structure and Clarity��ZKLFK�ZDV�DERXW�&RQVWUXFWLY-
LVP��,�IHHO�D�VWURQJ�FRQQHFWLRQ�ZLWK�&RQVWUXFWLYLVP��EXW�DOVR�ZLWK�WKH�IXWXULVWLF��DE-
VWUDFW�IRUP��ZLWK�DUFKLWHFWXUH�DQG�LQGXVWULDO�IRUPV��,�IHHO�WKDW�SK\VLFV�DQG�DEVWUDFWLRQ�
KDYH�D�ORW�LQ�FRPPRQ��DQG�WKH\�EULQJ�P\�WKLQNLQJ�WR�D�GLIIHUHQW�OHYHO�
Of speculation?
<HV��6SHFXODWLRQ�LV�D�YHU\�LPSRUWDQW�DVSHFW�RI�RXU�UHDOLW\��:KHQ�ZH�FRQWURO�HYHU\WKLQJ��
LWȊV�JRRG�WR�KDYH�VRPH�GRXEWV��DQ�DOWHUQDWLYH�RI�VRUWV��$V�IRU�&(51��LWȊV�VWLOO�QRW�FOHDU�
ZKHWKHU�WKH\ȊUH�QRW�GXSLQJ�XV�ZLWK�WKRVH�SURWRQ�FROOLVLRQV��,ȊP�LQWHUHVWHG�LQ�WKH�IDFW�WKDW�
LWȊV�VLPSO\�D�KXJH�PDFKLQH��WKH�DEVWUDFW�DPRXQWV�RI�PRQH\�VSHQW�RQ�LWV�FRQVWUXFWLRQ�DQG�
WKH�DFFHOHUDWRUȊV�JLDQW�VFDOH�DPD]H�PH��6FLHQFH�ʏFWLRQ�DQG�WKH�DEVXUGLW\�RI�DEVWUDFWLRQ�
DUH�DOVR�SUHVHQW�LQ�P\�LQVWDOODWLRQ��0RUHRYHU��&(51�FRQGXFWV�UHVHDUFK�RQ�QHZ�WHFKQROR-
JLHV��RQ�VSHHGLQJ�XS�WKH�ZKROH�ZRUOG��7KDWȊV�YHU\�VWUDQJH��IRU�GR�ZH�UHDOO\�QHHG�D�IDVWHU�
SDFH�RI�OLIH"�,Q�P\�SUHVHQWDWLRQ��,�ZDQW�WR�UHVROYH�HYHU\WKLQJ�LQWR�EDVLF�PDWHULDOV��WR�
UHDFK�IRU�D�EDVLF�UHʐHFWLRQ�RQ�RXU�VSDFH�WLPH�FRQWLQXXP��7KDWȊV�ZK\�WKH�GDWD�GLDJUDPV�
SXEOLVKHG�RQ�WKH�&(51�ZHEVLWH�KDYH�EHHQ�DQ�LPSRUWDQW�LQVSLUDWLRQ�IRU�PH�
Are you interested in scienti#c methodology?
,�DP��EXW��RI�FRXUVH���,ȊP�DOVR�FRQFHUQHG�DV�IDU�DV�SRVVLEOH�ZLWK�FRQWHQW��ZKLFK�LV�DOZD\V�
WKH�VWDUWLQJ�SRLQW��(YHQ�LI�IRUP�LV�WKH�ȉEDLWȊ�GUDZLQJ�DWWHQWLRQ��0\�UHFHQW�SURMHFWV�DUH�
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