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Projektując własny katalog, 
miałem komfort dobrania 
takich środków, które zwykle 
są poza estetyką wydawniczą. 
Zadałem sobie pytanie, czy 
świadomie mogę przełamać  
te standardy, dlatego po raz 
pierwszy zastosowałem:
kolor różowy
grubą i szeroką odmianę kroju 
pisma (Extended)
znaki przypominające arabskie 
pismo

When designing my own catalog, 
I had a comfort of choosing 
such means of expression which 
are usually beyond editorial es-
thetics. I asked myself if I could 
deliberately break the rules. 
Therefore, I decided to use for 
the first time:
pink colour
extended font
signs resembling Arabic letters
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W projektowaniu książek 
główny nacisk kładę na uży-
teczność i funkcjonalność.  
Do niestandardowych rozwią-
zań typograficzno-graficznych 
odnoszę się równie nieufnie, 
co i powściągliwie — ich użycie 
musi być zasadne. Przyglądam 
się tekstowi, badam go i szu-
kam form graficznych najlepiej 
z nim współgrających. Słowa 
zamieniam w obraz. Z uporem 
szukam skrótu, niedopowie-
dzenia i sugeruję ich znacze-
nia. W ten sposób identyfikuję 
problem, koduję wiadomość 
i rozmawiam z czytelnikiem.

In book design, I focus on usefulness and functionality. I treat non-

-standard typographic and graphic solutions with both suspicion 

and aloofness – their use must be justified. I look at the text, study it 

and Iook for the graphic forms which interact with it in the best way. 

I change words into pictures. I persistently search for shortcuts, un-

derstatements and suggest their meanings. This is the way I identify 

the problem, code the message and talk to the Reader.
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Culture, the art of discourse. Andrzej P. Bator

As far as culture is concerned, we should state that it 
is a kind of a human niche — we are homeless beyond 
it and, what is more important, perceived as intrud-
ers by nature. Thus, culture is our home. Even though 
it gives us shelter, it happens at times that, instead of 
filling us with pride, it can become a source of shame 
and even disgrace, as such cases have been unfor-
tunately recorded in human history. The address of 
one of culture premises at — Boo-o[k/x-s] should be 
a source of pride and — what is more — a convincingly 
justified reason to stop being a pessimist and think-
ing that we are dominated by the world which not 
only almost entirely became a commodity but also 
appears less and less attractive for its consumers; 
nothing but ostensible functionality, conservatism 
and standardized aesthetic relish (bland although 
trendy leftover from the departed taste).

Boo-o[k/x-s] is a building of a complex structure, un-
der continuous construction, but its form — which 
is a characteristic of only good architecture — is not 
only clear at the first sight but when we take a closer 
look at it, it gives us a lot of intellectual and aesthetic 
satisfaction. Its author, and for me also a cicerone in 
the growing but also deepening structure and tex-
ture of artwork — which I consider a great pleasure and 
honour — is Artur Skowroński. The honour is not only 
a kind phrase but a statement of fact that the Art-
ist has recognized me as a viewer and debater of his 
works which are not only based on the artist’s propri-
ety but also on his talent and exceptional skill of dis-
cursive reasoning. The subject of our discussion was 
language with its semantic and graphic meanings, re-
lations, intellectual and emotional entanglements. As 
great thinkers teach us, the originally human nature 
of language is at the same time the originally linguis-
tic nature of humans and the linguistic and creative 
energy expresses the basic form of their spontaneity 
(W. von Humbolt) and A person who speaks a language 

Skoro o kulturze mowa, to trzeba stwierdzić, że jest 
ona naszą ludzką niszą — poza nią jesteśmy bezdom-
ni, co więcej, natura postrzega nas jako intruzów. Do-
mem natomiast, jeśli nawet zapewnia nam schronie-
nie, to zdarza się, że zamiast napawać nas dumą, może 
być powodem naszego wstydu, a nawet hańby, bo 
niestety i takie przypadki notuje człowiecza historia. 
Adres jednej z siedzib kultury — Boo-o[k/x-s] to po-
wód do chwały, co więcej, przekonywająco uzasad-
niona przyczyna, by porzucić pesymizm i twierdzić, 
że wokół dominuje świat, który nie dość, że niemal 
bez reszty stał się towarem, to jawi się konsump-
cyjnie jako coraz mniej atrakcyjny; nic, tylko pozorna 
funkcjonalność, zachowawczość i zestandaryzowa-
ny estetyczny smaczek (mdła pozostałość, jedna-
kowoż trendy, po niegdysiejszym smaku). 

Boo-o[k/x-s] to gmach o złożonej konstrukcji, w cią-
głej budowie, ale jego forma, co jest cechą wyłącz-
nie dobrej architektury, jest nie tylko czytelna już 
w pierwszym jej oglądzie, ale przy bliższym pozna-
niu serwuje szereg satysfakcji intelektualnych i es-
tetycznych. Jej autorem, a dla mnie również od kil-
kunastu lat cicerone po rozrastającej się, ale i gęst-
niejącej konstrukcji i strukturze dzieła jest Artur 
Skowroński, co poczytuję sobie niezmiennie nie tylko 
za osobistą przyjemność, ale i zaszczyt. Ów zaszczyt 
to nie uprzejma fraza, a stwierdzenie faktu, że Arty-
sta dostrzegł we mnie odbiorcę i dyskutanta swo-
ich dzieł, u których podstaw legły nie tylko kultura 
osobista twórcy, ale i nieprzeciętne zdolności rozu-
mu dyskursywnego i talent. Przedmiotem nasze-
go dyskursu był język i jego znaczeniowo-obrazo-
we notacje, zależności i intelektualno-emocjonal-
ne uwikłania. Bo, jak nauczają nas wybitni myśliciele, 
pierwotnie ludzki charakter języka to jednocześnie 
pierwotnie językowy charakter człowieka, a energia 
językowo-twórcza wyraża podstawową formę jego 
spontaniczności (W. von Humbolt) oraz Kto mówi  
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incomprehensible to anyone else does not speak at 
all. Speaking means talking to others. (H.-G. Gadamer). 
Considering the above and following Gadamer’s indi-
cations, we have to agree that any interpretation of 
a text, also a graphic one, must involve some language 
game where first its verification takes place and af-
ter that its adequate expression is established. Thus, 
on the one hand we cannot drift away from linguistic 
conventions without the risk of losing its subjective 
accessibility (from which language draws its mean-
ing), and on the other hand the individualization of lin-
guistic means of expression determines the direct-
ness and evocation. The latter fact plays a significant 
role in the work of art and that challenge had to be 
faced by Artur Skowroński when he created the ar-
tistic form of more than twenty issues of art and ac-
ademic journal “Dyskurs” which involved, as he put it, 
taking over the responsibility for its “graphic nature”. 
It is truly all about nature, not only about its extrin-
sic image — by perceiving graphic interpretations we 
actually enter some intellectual construct, not an un-
conditioned image of object reality which a book has 
never been and will never become. 

A conscious artist like Skowroński, when updating his 
artistic practice, respects the fact that a piece of art 
in its act assumes awareness of the previously ac-
quired knowledge about the pre-cultural and cultural 
context of language-text-image as well as it influ-
ences the viewer’s suprarational intuition, imagination, 
will and emotions. The form of the message is not just 
to contrast, but to create a new whole with the con-
veyed content. Skowroński’s language of visual expres-
sion comprises specific distillates of graphic signs of 
a metaphor which is as expressive as persuasive but, 
rather than commenting on the content of the book, 
they become the artist’s own discourse on it. This 
concerns both the cover and the inside of the book. 
“Dyskurs” evolves, tweaking the size of text, leading, 
white spaces and each issue gives a new perspective 
on the text structure which is never fixed. The display 
plays an exclusively organizational role, contrasting 
with the body text. Acting as a navigator it sets a bor-
der between chapters. Sign, freed from its semantic 
frames, begins to oppose its linguistic connotations 
(e.g. a shark’s fin ripping the red depth of a Polish flag 
on the cover of issue 21/2016 which was dedicated to 
connections between art and politics), taking on a new 
acceptation, meaning or relation of meanings. It gives 
the right meaning to Nietzsche’s statement Minimum 
in Zahl — maximum in der Energie der Zeichen, as well as 

językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie 
mówi w ogóle. Mówić — to mówić do kogoś (H.-G. Ga-
damer). Idąc tym tropem, a ściśle rzecz ujmując za 
wskazaniami Gadamera, należy się zgodzić, że wszelka 
interpretacja tekstu, również graficzna, musi podjąć 
grę językową, w niej bowiem dopiero dochodzi do we-
ryfikacji, a później ustalenia właściwego jej wyrazu. 
Struktura tworu językowego, jak stwierdza filozof 
z wrocławską kartą w życiorysie, nie da się opisać po 
prostu ze względu na korespondencję i wymienial-
ność pojedynczych wyrażeń [...] stosunki ekwiwalencji 
nie są dane raz na zawsze; pojawiają się, znikają i także 
w tej zmianie semantycznej z dziesięciolecia na dzie-
sięciolecie odzwierciedla się duch epoki. I tak, z jednej 
strony, nie sposób oddalić się od konwencji języko-
wej bez ryzyka utraty intersubiektywnej dostępno-
ści (z której język czerpie swój sens), z drugiej zaś, to 
indywidualizacja językowych środków wyrazu prze-
sądza o bezpośredniości i ewokacji. Ten drugi fakt ma 
szczególne znaczenie dla dzieła sztuki i temu właśnie 
wyzwaniu musiał sprostać Artur Skowroński, kreując 
plastyczną formę ponad dwudziestu numerów pisma 
naukowo-artystycznego ,,Dyskurs”, czyli jak sam 
mówi, przejąć odpowiedzialność za jego ,„naturę gra-
ficzną”. Bo i o naturę, a nie wyłącznie jej zewnętrzny  
obraz tu chodzi — percypując rozwiązania graficzne, 
wchodzimy w konstrukt intelektualny, a nie w niczym 
nieuwarunkowany obraz rzeczywistości przedmiotu, 
jakim książka nigdy nie była i nie będzie.

Świadomy artysta, jakim niewątpliwie jest Skow-
roński, aktualizując praktykę artystyczną, respek-
tuje fakt, że dzieło sztuki w swym akcie zakła-
da świadomość wypracowanej uprzednio wiedzy 
o przedkulturowym i kulturowym kontekście języ-
ka-tekstu-obrazu, jak również na ponadracjonalną 
intuicję, wyobraźnię, wolę i emocje odbiorcy swo-
jego dzieła. Forma przekazu ma nie tyle kontrasto-
wać, co tworzyć nową całość z przekazywaną tre-
ścią. Język wypowiedzi wizualnej Skowrońskiego 
to swoiste destylaty graficznych znaków o równie 
ekspresyjnej, co perswazyjnej metaforze, ale te nie 
tyle komentują treść książki, co stanowią własny 
na jej temat wykład. Dotyczy to zarówno okładki, 
jak i całego wnętrza wydawnictwa. ,,Dyskurs” ewo-
luuje, cyzelując stopień pisma, interlinii, świateł, 
a każdy numer przynosi nowe spojrzenie na struk-
turę tekstową, która nigdy nie jest stała. Tekst 
akcydensowy pełni funkcję organizacyjną, kontra-
stując z tekstem dziełowym. Pełniąc rolę nawi-
gatora, wyznacza granicę pomiędzy rozdziałami. 
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Gadamer’s ascertainment that the language of art in-
cludes the surplus of meaning included in the work of 
art itself. The masterfully played game of oppositional 
syntheses “reality — fiction”, “truth — illusion”, “possi-
ble — inadequate” proves that graphic design as art is 
not deprived of the function of representation what-
soever. Its unity, organicity and intrinsic contents are 
presented in a specific combination of forms. With-
out losing its qualities and newly acquired values, it 
plays a role which is not only as significant as the text 
itself, but ultimately disavowing the obligatory gram-
matical dependence between the subject and the 
object, it puts the graphic form in a new perspective 
of artistic message. 

Needless to say, “Dyskurs” is one of the many stages 
on which Artur Skowroński presents his art. His ar-
tistic output includes quite significant collection of 
posters (Get — a kto to?, Od Myjaka do Berdyszaka), 
catalogs (Musiałowicz/Cieślak, 5 muszkieterów czy 
Młoda grafika), graphic design of book releases (novels: 
Powstanie grudniowe, Ciąg or the perfectly designed 
Monte Silentii, and poetry, e.g. nie ma dobrych ludzi, 
Wszystko jest inaczej).

There is no doubt — Artur Skowronski’s discourse with 
art is the top-notch art!

Znak, uwolniony od ram semantycznych, przechodzi 
w opozycję wobec konotacji językowych (np. płe-
twa rekina rozcina czerwoną toń z polskiej flagi na 
okładce numeru 21/2016 poświęconego związkom 
sztuki i polityki), rozbłyskując nowym znaczeniem, 
sensem lub związkiem sensów, wypełnia właści-
wym znaczeniem zarówno nietzscheańskie stwier-
dzenie Minimum in Zahl — maximum in der Energie 
der Zeichen, jak i gadamerowską konstatację język 
sztuki zawiera nadwyżkę sensu zawartego w samym 
dziele. Mistrzowsko przeprowadzona gra opozycyj-
nych syntez „,realność — fikcja”, „,prawda — iluzja”, 
„,możliwe — nieadekwatne” udowadnia, że grafika 
projektowa jako sztuka, choć nie prezentuje przede 
wszystkim semantycznej funkcji przedmiotu, nie 
jest pozbawiona funkcji reprezentacji w ogóle. Swo-
ją jedność, organiczność i wewnętrzne treści przed-
stawia w specyficznym układzie form, a nie tracąc 
swych jakości i wartości nowego rzędu, odgrywa 
rolę nie tylko równie ważną jak tekst, ale ostatecznie 
dezawuując konieczną gramatyczną zależność pod-
miotu i orzeczenia, stawia formę graficzną w nowej 
perspektywie artystycznego komunikatu.

Rzecz jasna „,Dyskurs” to tylko jedna z wielu scen, na 
których Artur Skowroński prezentuje swój kunszt. 
W swoim dorobku Artysta posiada pokaźną kolekcję 
plakatów (Get — a kto to?, Od Myjaka do Berdysza-
ka), zbiór katalogów wystaw (Musiałowicz/Cieślak, 
5 muszkieterów czy Młoda grafika) i wiele wydaw-
nictw książkowych (powieści: Powstanie grudnio-
we, Ciąg czy fenomenalne opracowanie graficzne 
powieści Monte Silentii) oraz tomów poetyckich 
(np. nie ma dobrych ludzi, Wszystko jest inaczej).

Nie ma wątpliwości — dyskurs Artura Skowrońskie-
go z kulturą jest sztuką najwyższej próby!
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Jacek Bierut

Jacek Bierut

The emergence of a cover and graphic design of a book 
is usually a difficult experience for its author. Existence 
present in the realm of language, mentality and feelings, 
and at the same time placed in the continuously grow-
ing legacy of generations, suspended in the as yet non-
existent space between the creator and the potential 
audience, is suddenly reduced to a small ruthless ob-
ject often of a commercial nature. Moreover, this exis-
tence takes a form which is alien to its author. The pro-
cess of accepting this state of affairs usually involves 
some degree of suffering. My adventure with the works 
of Artur Skowroński was, however, different. It began in 
2009. He then designed one of my novels. He prepared 
some proposals, each of them resulting from the deep 
understanding of the text but also from the rare skill 
of “translating” it into an image and layout. The publish-
ing house did not choose the project which I deemed to 
be the best, just perfectly fitted in the language and 
structure of “Spojenia”. I still remember that design 
regretting it was not used. The image, the colours, and 
gesture conveying exactly what I meant in my novel. 

When I began to publish books of outstanding Polish 
writers myself, I dreamt of working with a graphic de-
signer who had such skills. I happened to meet Artur 
again, and that time we met in person. We began to 
cooperate and this cooperation have so far resulted in 
more than ten books. I believe many of them are yet to 
come. Each time it is an adventure. Each time a differ-
ent kind of adventure. 

This uniqueness only to small extent derives from the 
fact that I aim to publish groundbreaking books, which 
have not yet been written by anyone, books which open 
Polish literature to something new. It is mainly due to 
the approach to work taken by Artur Skowroński. I could 
not resist the impression that each book he worked 
on opened a new chapter in his artistic activity, that 
each book was treated by him individually but that he 
also set visual goals for himself. The cover and inside of 
a book not only becomes a place where the relative ex-
planation of literature can be seen most clearly, but also 
a place where literature literally “acquires its own body” 

Pojawienie się okładki i projektu graficznego książ-
ki to zazwyczaj dla jej autora zdarzenie trudne. Byt 
w sferze języka, mentalności i uczuć, a także umiej-
scowiony w stale rosnącym dorobku pokoleń, zawie-
szony w nieistniejącej jeszcze przestrzeni między 
twórcą a potencjalnym odbiorcą, zostaje sprowa-
dzony do brutalnego, niewielkiego przedmiotu o zna-
czeniu także komercyjnym. Co więcej, ten byt nabie-
ra ciała, które dla jego twórcy jest obce. Zazwyczaj 
proces akceptacji tego stanu rzeczy związany jest 
z cierpieniem. Moja przygoda z pracami Artura Skow-
rońskiego była jednak inna. Zaczęła się w 2009 roku. 
Opracował wówczas graficznie moją powieść. Przy-
gotował kilka propozycji i każda z nich wynikała nie 
tylko z głębokiego zrozumienia tekstu, ale i rzadkiej 
umiejętności ,„przełożenia” go w obraz i układ. Wy-
dawnictwo nie wybrało wówczas najlepszego według 
mnie projektu, idealnie wręcz wpasowanego w język 
i strukturę „,Spojeń”. Do dziś pamiętam tę propozycję 
i żałuję, że z niej nie skorzystano. Obraz, kolory i gest 
mówiące to, o co mi chodziło w tej powieści.

Kiedy sam zacząłem wydawać książki wybitnych pol-
skich autorów, marzyłem o pracy z grafikiem o takich 
umiejętnościach. Los zetknął mnie z Arturem po-
nownie, tym razem poznaliśmy się osobiście. Zaczę-
ła się nasza współpraca, owocem której do tej pory 
jest kilkanaście wydanych książek i jeszcze wiele, jak 
sądzę, przed nami. Za każdym razem to przygoda. I za 
każdym razem innego rodzaju.
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Ta wyjątkowość bierze się tylko trochę stąd, że sta-
ram się wydawać książki przełomowe, takie, których 
nikt do tej pory nie napisał, książki otwierające pol-
ską literaturę na coś nowego. Przede wszystkim jest 
ona zasługą podejścia Artura Skowrońskiego do pra-
cy. Z każdą książką miałem nieodparte wrażenie, że 
to nowy rozdział w jego aktywności twórczej, że nie 
tylko traktuje każdą książkę indywidualnie, ale też, 
że sam sobie wyznacza nowe cele wizualne. Okładka 
i wnętrze książki staje się u niego nie tylko tym miej-
scem, gdzie najwyraźniej widać relatywny komentarz 
do literatury, ale też miejscem, gdzie literatura do-
słownie „,nabiera ciała własnego” i żyje realnym ży-
ciem, „,dzieje się”.

Co więcej, Artur Skowroński myśli o jeszcze jednej 
ważnej osobie biorącej udział w tym fenomenie, ja-
kim jest książka literacka. O odbiorcy. I nie chodzi 
tu tylko o komunikatywność, dbałość o optymalną 
wielkość stopnia pisma i komfort czytania (choć-
by bardzo nietypowy, lecz jak się okazuje niezwykle 
wygodny w odbiorze układ typograficzny z kolum-
ną tekstu skrajnie oddaloną od linii grzbietu). To coś 
znacznie więcej. To podjęcie roli dyskretnego prze-
wodnika, który niczego nie narzuca, ale pojawia się 
w kluczowych momentach.

and lives a real life. A place where literature “happens”. 
What is more, Artur Skowroński thinks of another 
important person taking part in the phenomenon 
of a literary book. The reader. And it is not only about 
communicativeness, ensuring the optimal font size 
and comfort of reading (even if quite unorthodox — 
but as it appears very convenient for the reader — 
column of the text away from the spine). This is taking 
a role of a discreet guide who does not impose any-
thing but emerges at crucial moments. 
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The selection of books shown 
in Domek Miedziorytnika is not 
random. In 2012 I had a chance 
to design the catalog and post-
er GET — A kto to? It presented 
works on Eugeniusz Get Stan- 
kiewicz’s oeuvre created by the 
students of Academy of Fine 
Arts in Wroclaw. Bearing in mind 
that event I decided to start my 
catalog with that publication. 
The other books are presented 
in chronological order. 

Wybór książek prezentowanych 
w Domku Miedziorytnika nie jest 
przypadkowy. W 2012 roku mia-
łem okazję opracować katalog 
i plakat GET — A kto to? Znalazły 
się w nim prace studentów 
wrocławskiej ASP na temat 
twórczości i osoby Eugeniusza 
Geta Stankiewicza rok po Jego 
śmierci. Mając w pamięci tamto 
wydarzenie, swój katalog roz-
poczynam od tamtej publikacji. 
Pozostałe książki ułożone są 
w porządku chronologicznym.
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GET — A KTO TO? 
Akademia Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu 
Wrocław, 2012
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DYSKURS. 
PISMO NAUKOWO-
-ARTYSTYCZNE 
ASP WE WROCŁAWIU 
NR 13/14
Akademia Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu 
Wrocław, 2012fo
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Zeszyty Naukowo-Artystyczne 
ASP we Wrocławiu 
nr 1 3 / 1 4 / 2 0 1 2
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DYSKURS. 
PISMO NAUKOWO-
-ARTYSTYCZNE 
ASP WE WROCŁAWIU 
NR 15
Akademia Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu 
Wrocław, 2013

Pismo Naukowo-Artystyczne 
ASP we Wrocławiu 
nr 1 5 / 2 0 1 2 / 2 0 1 3
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DYSKURS. 
PISMO NAUKOWO-
-ARTYSTYCZNE 
ASP WE WROCŁAWIU 
NR 16
Akademia Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu 
Wrocław, 2013

Pismo Naukowo-Artystyczne 
ASP we Wrocławiu 
nr 1 6 / 2 0 1 3
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MUSIAŁOWICZ/
CIEŚLAK
Galeria Miejska 
we Wrocławiu 
Wrocław, 2013

Wystawa malarstwa 

i form przestrzennych 

Henryka Musiałowicza 

i fotografii 

Macieja Cieślaka

Musiałowicz      Cieślak



31 30 

C

Ą

I

G

Andreas P. Rotab

CIĄG
Andreas P. Rotab
Fundacja na rzecz Kultury 
i Edukacji im. Tymoteusza 
Karpowicza 
Wrocław, 2014



33 32 

DYSKURS. 
PISMO NAUKOWO-
-ARTYSTYCZNE 
ASP WE WROCŁAWIU 
NR 18
Akademia Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu 
Wrocław, 2014

Pismo Naukowo-Artystyczne 
ASP we Wrocławiu 
nr 1 8 / 2 0 1 4



35 34 

DYSKURS. 
PISMO NAUKOWO-
-ARTYSTYCZNE 
ASP WE WROCŁAWIU 
NR 19
Akademia Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu 
Wrocław, 2015

Pismo Naukowo-Artystyczne 
ASP we Wrocławiu 
nr 1 9 / 2 0 1 5



37 36 

DYSKURS.  
PISMO NAUKOWO-
-ARTYSTYCZNE 
ASP WE WROCŁAWIU 
NR 20
Akademia Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu 
Wrocław, 2015

Pismo Naukowo-Artystyczne 
ASP we Wrocławiu 
nr 2 0 / 2 0 1 5



39 38 

L E K K I 
C H Ł Ó D

H A N N A 
J A N C Z A K 

LEKKI CHŁÓD
Hanna Janczak
Wydawnictwo Igloo
Wrocław, 2015



41 40 

MŁODA GRAFIKA
Galeria Miejska 
we Wrocławiu
Wrocław, 2015



4 3 42 

W S Z Y S T K O 
J E S T  I N A C Z E J

E W A  
O L E J A R Z 

WSZYSTKO 
JEST INACZEJ
Ewa Olejarz
Fundacja na rzecz Kultury 
i Edukacji im. Tymoteusza 
Karpowicza 
Wrocław, 2016



4 5 4 4 

ewa                                                                      

jarocka                                                                 

                                                      

         

nie ma             
dobrych           
ludzi                

NIE MA DOBRYCH 
LUDZI
Ewa Jarocka
Fundacja na rzecz Kultury 
i Edukacji im. Tymoteusza 
Karpowicza 
Wrocław, 2016



47 46 

HARKAITZ 
CANO

K T O Ś  C H O D Z I  
P O  D R A B I N I E 
P R Z E C I W P O Ż A R O W E J

KTOŚ CHODZI  
PO DRABINIE 
PRZECIWPOŻAROWEJ
Harkaitz Cano
IMPART
Wrocław, 2016



49 48 

K A R T O G R A F I A

RIKARDO 
ARREGI 
DIAZ DE 
HEREDIA

KARTOGRAFIA
Rikardo Arregi 
Diaz de Heredia
IMPART
Wrocław, 2016



51 50 

DYSKURS. 
PISMO NAUKOWO-
-ARTYSTYCZNE 
ASP WE WROCŁAWIU 
NR 21
Akademia Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu 
Wrocław, 2016

Pismo Naukowo-Artystyczne 
ASP we Wrocławiu 
nr 2 1 / 2 0 1 6



53 52 

DYSKURS. 
PISMO NAUKOWO-
-ARTYSTYCZNE 
ASP WE WROCŁAWIU 
NR 22
Akademia Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu 
Wrocław, 2016

Pismo Naukowo-
Artystyczne 
ASP we Wrocławiu 
nr 2 2 / 2 0 1 6



55 54 

W Y S T A W A  2 5  A U T O R Ó W  N A  2 5 - L E C I E  G A L E R I I

25/25. 
WYSTAWA 
25 AUTORÓW  
NA 25-LECIE GALERII
Galeria Miejska 
we Wrocławiu 
Wrocław, 2016



57 56 

SILVESTER

LAVRIK

ZU
Silvester Lavrik
Fundacja na rzecz Kultury 
i Edukacji im. Tymoteusza 
Karpowicza 
Wrocław, 2016



59 58 

ZDJĘCIE  
INACZEJ ZABIĆ
Aleksander Wenglasz
Fundacja na rzecz Kultury 
i Edukacji im. Tymoteusza 
Karpowicza 
Wrocław, 2016



61 60 

Wybór, przekład i opracowanie  
    JACEK GUTOROW

  WYGNANI Z RAJU

WYGNANI Z RAJU
wybór, przekład, 
opracowanie Jacek 
Gutorow
Fundacja na rzecz Kultury 
i Edukacji im. Tymoteusza 
Karpowicza 
Wrocław, 2016



63 62 

S Z E

P T Y

I   

S Z Y

K I T

K A M I L  Z A J Ą C

SZEPTY I SZYKI
Kamil Zając
Fundacja na rzecz Kultury 
i Edukacji im. Tymoteusza 
Karpowicza 
Wrocław, 2016



65 64 

POWSTANIE BIERUT

JACEK

POWSTANIE 
GRUDNIOWE
Jacek Bierut
Fundacja na rzecz Kultury 
i Edukacji im. Tymoteusza 
Karpowicza 
Wrocław, 2017



67 66 

BYCIE I LU!
Tamara Bołdak-Janowska

BYCIE I LU
Tamara Bołdak-Janowska
Fundacja na rzecz Kultury 
i Edukacji im. Tymoteusza 
Karpowicza, 
Wrocławskie Wydawnictwo 
WARSTWY
Wrocław, 2017



69 68 

M o n t e      S i l e n t i i

a n d r e a s  p .  r o t a b

MONTE SILENTII
Andreas P. Rotab
Oficyna Wydawnicza 
ATUT
Wrocław, 2017



71 70 

J A C E K  
G U T O R O W

M O N A T E N

MONATEN
Jacek Gutorow
Fundacja na rzecz Kultury 
i Edukacji im. Tymoteusza 
Karpowicza 
Wrocław, 2017



73 72 

D O M I N I K  B I E L I C K I

P A W I L O N Y

D O M I N I K  B I E L I C K I

P A W I L O N Y

PAWILONY
Dominik Bielicki
Fundacja na rzecz Kultury 
i Edukacji im. Tymoteusza 
Karpowicza 
Wrocław, 2017



75 74 

D n o  c e k i n a 
E W A  J A R O C K A

DNO CEKINA
Ewa Jarocka
Fundacja na rzecz Kultury 
i Edukacji im. Tymoteusza 
Karpowicza 
Wrocław, 2017



7 7 76 

J U L I A  
F I E D O R C Z U K

P S A L M Y
( 2 0 1 4 – 2 0 1 7 )

PSALMY  
(2014—2017)
Julia Fiedorczuk
Fundacja na rzecz Kultury 
i Edukacji im. Tymoteusza 
Karpowicza 
Wrocław, 2017



79 78 

PREZENTACJA PRAC REKTORÓW UCZELNI 
ARTYSTYCZNYCH KADENCJI 2012–2016

OD MYJAKA
DO BERDYSZAKA

OD MYJAKA  
DO BERDYSZAKA
Akademia Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu 
Wrocław, 2017



80 Wystawa / Exhibition
BOO-O[K/X-S]
ARTUR SKOWROŃSKI
15.02.2018—8.03.2018

Kurator wystawy, kustosz Domku Miedziorytnika / 
Exhibition Organiser, Gallery Director
Marek Stanielewicz

Koncepcja, opracowanie graficzne katalogu / 
Graphic Design of the Catalog
Artur Skowroński
artur-skowronski.pl

Korekta tekstów polskich / Polish proofreading
Daria Durczewska

Tłumaczenie / Translation
Marta Podrecka

Korekta tekstów angielskich / English proofreading
Paulina Łotoczko

Wydawca / Publisher
Domek Miedziorytnika
ul. Świętego Mikołaja 1
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Druk / Print
Libra-Print
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+48 86 473 42 09, www.libra-print.pl
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