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Projekt prezentacji działań artystycznych Teresy Tyszkiewicz, która swoją sztuką                      
w intuicyjny i niezwykle sensualny sposób dawała wyraz kobiecemu doświadczaniu świata.                        
Przesłaniem projektu jest wgląd w praktyki artystyczne skłaniające do ponownego 
przemyślenia granic między naturą a kulturą, człowiekiem a jego otoczeniem, między 
psychiką i światem zewnętrznym, ciałem i umysłem, między rzeczywistością i jej 
reprezentacją.  
 
Powracająca obecnie i przywołana w tytule figura czarownicy dostarcza odniesień tradycjom 
kobiecym i staje się inspiracją dla współczesnej ekologii, łączy emancypacyjny potencjał           
z aktualizacją kobiecych mocy twórczych. Pokaz nieżyjącej od roku artystki będzie 
eksponował to, co z punktu widzenia czarowania świata i wskrzeszania praktyk magicznych 
ma być sposobem na odnawianie więzi z naturą. Wystawa skonstruowana z obrazów, filmów, 
fotografii i obiektów, daleka od chronologii, będzie wydobywała  procesualność, cielesność                
i organiczność jej sztuki. Radykalnie subiektywną wyobraźnię, która sytuowała jej praktykę 
artystyczną poza kartezjańskim dualizmem oddzielającym to, co subiektywne, od tego, co 
obiektywne. Emocjonalna i intuicyjna, oparta na psychofizycznym przeżyciu, często  
ekstatyczna sztuka Tyszkiewicz realizowana była w zespoleniu ciała z substancjalną 
realnością natury. 

Na scenę artystycznej awangardy wkroczyła na przełomie lat 70. i 80. jako autorka 
eksperymentalnych filmów. Zajmowała się performensem, fotografią, malarstwem, 
rysunkiem, tworzyła obiekty przestrzenne i rzeźby. Jej  monumentalne obrazy wykonane   
były zazwyczaj z użyciem szpilek. Nabijając nimi płótna, papiery, fotografie, blachy, różne 
obiekty, artystka wypracowała własny, bardzo indywidualny styl i to, co jest udziałem 
niewielu twórców – wręcz natychmiastową rozpoznawalność jej prac. W sposób ich 
powstawania wpisana jest procesualność, czasochłonny wysiłek łączący metodyczną 
powtarzalność wbijania szpilek z ekspresją gestu przekłuwania różnych materii. Rodzaj 
rytuału odprawianego codziennie przez wiele lat, mającego kontynuację w pisaniu wierszy                 
i dokamerowych, zazwyczaj improwizowanych inscenizacjach utrwalanych na seriach zdjęć. 

Autorka spektakularnych i niezwykle atrakcyjnych wizualnie obrazów wyprowadza 
doświadczenie odbiorców poza percepcję wzrokową a tym samym kulturowo dyscyplinowane 
widzenie. Materie, których używała domagają się dotyku: kłujące szpilki, kolczaste druty, 
miękkie waty, puszyste pierza, osypujące się ziarna, twarde kamienie, zimne metale, kleiste 
substancje. Nabrzmiewające, organiczne formy, pęczniejące materie abstrakcyjnych obrazów 
uruchamiają nieracjonalne, niemal magiczne moce transformowania materii i energii. Prace 
artystki nie są ani narracyjne ani mimetyczne, nie opowiadają żadnych historii, uwalniają siły 
pozwalające, by historie opowiedziały się same. Czarowanie świata w jej sztuce to 
odkrywanie innej logiki i racji innych od ustalonych istniejącym „porządkiem rzeczy”. 



Obrazów artystki nie da się postrzegać poza związkiem z tworzącym je ciałem,            
fotografie i filmy pokazują sposób zakorzenienia w świecie w relacji ciała z materią     
ożywianą animistycznym brakiem rozróżnienia na ludzkie i nieludzkie, widzialne,              
dające się wytłumaczyć i nieświadome. W totemicznych formach czy uwięzionych kukłach 
nawiązywała do archetypicznych znaczeń i subiektywnych, niekiedy bardzo intymnych 
doświadczeń i przeżyć. Łączyła żywiołowość swojej sztuki z rytmami natury i uśmiechem 
meduzy. 

Pokaz ma ukazać prekursorską rolę polskiej artystki, która swoją sztuką prowokowała              
i otwierała pole do refleksji, które stają się wyzwaniem dla obecnych czasów. W odniesieniu 
do programu  przyszłorocznego Biennale projekt odpowiada formułowanym w nim 
potrzebom „wyobrażenia sobie innych sposobów współistnienia i transformacji                        
w wyimaginowanych podróżach  przez metamorfozy ciała i definicje człowieczeństwa”. 
Prezentacja Teresy Tyszkiewicz koresponduje z tematami Biennale i towarzyszącymi im 
wątpliwościami dotyczącymi sztuki, nauki i generowanych współcześnie mitów.  
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Scenariusz wystawy będzie wydobywał i łączył dwa wątki wiodące w twórczości Teresy 
Tyszkiewicz, z jednej strony przekładający się na praktykę artystyczną kobiecy sposób 
doświadczania świata, z drugiej, organiczne związki jej sztuki z naturą i materią otoczenia.   

Wystawa będzie skonstruowana z obrazów, obiektów, fotografii i filmów, w których przy 
użyciu różnych mediów artystka podejmowała podobną tematykę. Poszczególne prace mimo 
różnych technologii wykonania będą wchodziły w wyraźne relacje, zależności i napięcia. 
Materia obrazów powstających przy fizycznym (cielesnym) zaangażowaniu autorki będzie 
miała rozwinięcie w przedstawieniach fotograficznych jej ciała: oblepionego makaronem, 
przysypanego szpilkami, okutanego papierem, owiniętego folią, otulonego watą.  
Niekonwencjonalne materie na powierzchniach płócien robionych m. in. z ryżu czy owsa 
będą ożywały w sekwencjach ruchomych obrazów filmowych, rejestracjach ciała nurzającego 
się w ziarnie czy tarzającego w puszystym pierzu. Organiczne jakby nabrzmiewające formy w 
kształtach kokonów wyłaniających się z wielowarstwowych struktur obrazów będą miały 
kontynuacje w filmowych ujęciach zagadkowych czynności wykonywanych dłońmi artystki 
m. in. zagłębiającymi się w miękkie futra czy formującymi obłe kształty z gęstych, kleistych 
substancji.  

Odbiorca znajdujący się wewnątrz pawilonu będzie z czterech stron otoczony obrazami 
odnoszącymi się do rytuałów odnawiania więzi z materią otoczenia i organicznością natury. 
W fotograficznych i filmowych przedstawieniach będących zapisem bardzo subiektywnych 
przeżyć nie zawsze poddających się logicznej racjonalizacji widoczne będą odniesienia do 
archetypicznych znaczeń. Sensualność obrazów będzie przemawiała do percepcji zmysłowej, 
ich fizyczna materialność będzie się otwierała na wymiar metafizyczny i przede wszystkim na 
niemal somatyczne odczucia wobec cielesnego doświadczania świata. 

Na ścianie frontowej na wprost wejścia pokazane będą monumentalne obrazy z lat 80. 
Wielkie płachty płócien, papierów, nabijane szpilkami, owijane drutami, z kawałami 
surowego drewna, w których artystka kontynuowała nieustający zapis własnych emocji. 
Niezwykle ekspresyjne kompozycje łączą mięsistość materii skłębionych tkanin i stężałej 
farby z niemal fizycznie odczuwalną ostrością metalowych szpilek i drutów. Obrazy 
malowane, spawane, nabijane a nawet wyrąbywane siekierą noszą w sobie ślady fizycznego 
wysiłku, zmagania z ich materią. Setki tysięcy rytmicznie połyskujących szpilek wizualizują 
połączenie rytualnej, wręcz metodycznej powtarzalności z ekspresją obsesyjnie powtarzanego 
gestu przekłuwania różnych materii  

Na ścianie wejściowej zaprezentowane będą wczesne obrazy, w których artystka 
eksperymentowała z użyciem różnych materii oraz fotograficzne rejestracje dokamerowych 
działań, w których jej ciało było obszarem emocjonalnego i fizycznego testowania własnej 
podmiotowości w zetknięciu z realnością tych materii. Obrazom i zdjęciom będą 



towarzyszyły obiekty. Klatki z uwięzionymi wewnątrz oszpilkowanymi kukłami aktualizują 
uwikłania w kulturowe wyparcia tkwiące w symbolicznych sprzecznościach modernistycznej 
kraty. Totemiczne formy, akcesoria odwetu czarownic, otwierać będą pola dla interpretacji w 
kategoriach magicznych praktyk.  

Zapętlone projekcje na dwóch bocznych ścianach pawilonu będą domykały przestrzeń 
wystawy, otwierając ją jednocześnie iluzją trójwymiarowych, ruchomych obrazów.                       
Na ścianie po lewej stronie od wejścia projekcja w formacie 4:3 będzie obejmowała 
fragmenty czterech filmów: Obraz i gry (1981),  Oddech (1981), Dzień po dniu (1980), 
Ziarno (1980). Na ścianie po prawej stronie od wejścia projekcja w formacie 16:9 będzie 
obejmowała fragmenty dwóch filmów: Stadium (1982) i Arta (1984). Wybrane fragmenty 
będą rozwinięciem przedstawień z obrazów i fotografii, ukazując w działaniu rytuały artystki 
doświadczającej ciałem różnych materii, żywiołów i substancjalnej realności natury.  

  

Wnętrze pawilonu nie będzie dzielone dodatkową architekturą, żeby zostawić otwartą 
przestrzeń i umożliwić oglądanie wystawy z punktu widzenia różnych osi perspektywicznych. 
Ściany zostaną pomalowane na jasny kolor (biel perłowa według wzornika RAL nr 9001), 
jaśniejszą bielą zostaną pomalowane pola projekcji obrazów filmowych na dwóch bocznych 
ścianach pawilonu, o wymiarach 300 x 400 cm po lewej stronie i 225 x 400 cm po prawej 
stronie. Dwa boczne świetliki zostaną zasłonięte zamontowanymi w pawilonie roletami. Dla 
oświetlenia obrazów, obiektów i fotografii zostanie zamontowane dodatkowe oświetlenie.                               
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Scenariusz wystawy będzie wydobywał i łączył dwa wątki wiodące w twórczości Teresy 
Tyszkiewicz, z jednej strony przekładający się na praktykę artystyczną kobiecy sposób 
doświadczania świata, z drugiej, organiczne związki jej sztuki z naturą i materią otoczenia.   

Wystawa będzie skonstruowana z obrazów, obiektów, fotografii i filmów, w których przy 
użyciu różnych mediów artystka podejmowała podobną tematykę. Poszczególne prace mimo 
różnych technologii wykonania będą wchodziły w wyraźne relacje, zależności i napięcia. 
Materia obrazów powstających przy fizycznym (cielesnym) zaangażowaniu autorki będzie 
miała rozwinięcie w przedstawieniach fotograficznych jej ciała, oblepianego makaronem, 
przysypanego szpilkami, okutanego papierem, owiniętego folią, otulonego watą.  
Niekonwencjonalne materie na powierzchniach płócien robionych m. in. z ryżu czy owsa 
będą ożywały w sekwencjach ruchomych obrazów filmowych, rejestracjach ciała nurzającego 
się w ziarnie czy tarzającego w puszystym pierzu. Organiczne jakby nabrzmiewające formy    
w kształtach kokonów wyłaniających się z wielowarstwowych struktur obrazów będą miały 
kontynuacje w filmowych ujęciach zagadkowych czynności wykonywanych dłońmi artystki 
m. in. zagłębiającymi się w miękkie futra czy formującymi obłe kształty z gęstych, kleistych 
substancji.  

Odbiorca znajdujący się wewnątrz pawilonu będzie z czterech stron otoczony obrazami 
odnoszącymi się do rytuałów odnawiania więzi z materią otoczenia i organicznością natury. 
W fotograficznych i filmowych przedstawieniach będących zapisem bardzo subiektywnych 
przeżyć nie zawsze poddających się logicznej racjonalizacji widoczne będą odniesienia do 
archetypicznych znaczeń. Sensualność obrazów będzie przemawiała do percepcji zmysłowej, 
ich fizyczna materialność będzie się otwierała na wymiar metafizyczny i przede wszystkim na 
niemal somatyczne odczucia wobec cielesnego doświadczania świata. 

Na ścianie frontowej na wprost wejścia pokazane będą monumentalne obrazy z lat 80. 
Wielkie płachty płócien, papierów, nabijane szpilkami, owijane drutami, z kawałami 
surowego drewna, w których artystka kontynuowała nieustający zapis własnych emocji. 
Niezwykle ekspresyjne kompozycje łączą mięsistość materii skłębionych tkanin i stężałej 
farby z niemal fizycznie odczuwalną ostrością metalowych szpilek i drutów. Obrazy 
malowane, spawane, nabijane a nawet wyrąbywane siekierą noszą w sobie ślady fizycznego 
wysiłku, zmagania z ich materią. Setki tysięcy rytmicznie połyskujących szpilek wizualizują 
połączenie rytualnej, wręcz metodycznej powtarzalności z ekspresją obsesyjnie powtarzanego 
gestu przekłuwania różnych materii. 

Na ścianie wejściowej zaprezentowane będą wczesne obrazy, w których artystka 
eksperymentowała z użyciem różnych materii oraz fotograficzne rejestracje dokamerowych 
działań, w których jej ciało było obszarem emocjonalnego i fizycznego testowania własnej 
podmiotowości w zetknięciu z realnością tych materii. Obrazom i zdjęciom będą 



towarzyszyły obiekty. Klatki z uwięzionymi wewnątrz oszpilkowanymi kukłami aktualizują 
uwikłania w kulturowe wyparcia tkwiące w symbolicznych sprzecznościach modernistycznej 
kraty. Totemiczne formy, akcesoria odwetu czarownic, otwierać będą pola dla interpretacji                   
w kategoriach magicznych praktyk.  

Zapętlone projekcje na dwóch bocznych ścianach pawilonu będą domykały przestrzeń 
wystawy, otwierając ją jednocześnie iluzją trójwymiarowych, ruchomych obrazów.                       
Wybrane fragmenty będą rozwinięciem przedstawień z płócien i fotografii, ukazując                       
w działaniu rytuały artystki doświadczającej ciałem różnych materii, żywiołów                       
i substancjalnej realności natury.  

 

 



Ściana na wprost wejścia

The wall in front of the entrance





Ściana z wejściem

The wall with an entrance





Widoki wystawy

Exhibition views











Kadry z projekcji na lewą boczną ścianę

Frames from the projection on the left side wall







Kadry z projekcji na prawą boczną ścianę

Frames from the projection on the right side wall







Zdjęcia poszczególnych prac

Photos of individual works



Dwa drewna, 1988, drewno, szpilki, akryl i olej na płótnie, 202 x 235 cm

Two Woods, 1988, wood, pins, acrylic and oil on canvas, 202 x 235 cm



Worek, 1988, drewno, szpilki, akryl i olej na płótnie, 250 x 180 cm

Sac, 1988, wood, pins, acrylic and oil on canvas, 250 x 180 cm





Złoty, 1986, szpilki i akryl na płótnie, 185 x 300 cm

Golden, 1986, pins and acrylic on canvas, 185 x 300 cm





Szpilka i metal, 1988, szpilki, blacha cynkowa, płótno, 300 x 160 cm

Pin and Metal, 1988, pins, zinc sheet, canvas, 300 x 160 cm



Surowy, 1983, szpilki, drut na płótnie, 300 x 150 cm

Raw, 1983, pins, wire on canvas, 300 x 150 cm





Czarny, 1984, szpilki, drut, papier na płótnie, 300 x 150 cm

Black, 1984, pins, wire, paper on canvas, 300 x 150 cm





Szpilki, 1981, szpilki, sznurek, olej na kartonie, 68 x 98 cm

Pins, 1981, pins, string, oil on cardboard, 68 x 98 cm





Ziarno, 1979, ryż, owies, akryl, olej na płótnie, 70 x 100 cm

Grain, 1979, rice, oats, acrylic, oil on canvas, 70 x 100 cm





Totemy, 1989, drewno, płótno, szpilki, akryl, olej, wysokość od 390 do 405 cm

Totems, 1989, wood, canvas, pins, acrylic, oil, height from 390 to 405 cm







Z serii Kopyto, 1981, fotografia, 100 x 100 cm

From the Hoof series, 1981, photography, 100 x 100 cm



Aseret W, 1983, szpilki, drut cynkowy, karton, papier, akryl, olej na płótnie, 147 x 155 cm 

Aseret W, 1983, pins, zinc wire, cardboard, paper, acrylic, oil on canvas, 147 x 155 cm







Z serii Kluski, 1984, fotografia, 150 x 100 cm

From the Noodles series, 1984 photography, 150 x 100 cm



Z serii Szpilki, 1984, fotografia, 150 x 100 cm

From the Pins series, 1984 photography, 150 x 100 cm



Z serii Papier, 1982, fotografia, 150 x 100 cm

From the Paper series, 1982 photography, 150 x 100 cm



Z serii Wata, 1981, fotografia, 150 x 100 cm

From the Cotton Wool series, 1981 photography, 150 x 100 cm



Z serii Folia, 1982, fotografia, 150 x 100 cm

From the Foil series, 1982, photography, 150 x 100 cm



Klatki, 1990, drewno, metal, płótno, szpilki, akryl, 315 x 140 x 67 cm

Cages, 1990, wood, metal, canvas, pins, acrylic,  315 x 140 x 67 cm







Projekcja na lewą boczną ścianę

Left side wall projection





Projekcja na prawą boczną ścianę

Right side wall projection
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