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Prezentacja prac

Na dzieło Triumphzug odwrócony składa się  cykl gra-
fik oraz instalacja. Pierwsza część  cyklu wystawiana 
była w Galerii Foksal w Warszawie, przy okazji wysta-
wy Miejsce w 2016 roku. Składały się na nią dwie gra-
fiki prezentowane w czarnych ramach, zaaranżowane 
w taki sposób, by odbijała się w nich przestrzeń galerii.

Główna część cyklu była eksponowana w  Galerii 
Arsenał w  Poznaniu i  obejmowała 28 prac. Seria zo-
stała zaprezentowana na wystawie indywidualnej za-
tytułowanej tak jak seria grafik Triumphzug odwrócony 
w 2016 roku. 

Podobnie jak w Galerii Foksal, prace były prezen-
towane w  ramach z  szybami tradycyjnymi, ale tym 
razem grafiki były umieszczone niemal przy samej 
podłodze. Chciałam zrezygnować z  panoramicznej 
paradności, podkreślić, że był to „antypochód”, który 
maksymalnie zniżony, zarażony był odbiciami podło-
ża i  przechadzających się po  nim widzów. Podobny 
sposób eksponowania grafiki był przeze mnie zaaran-
żowany w przypadku pracy poświęconej Rafałowi Wo-
jaczkowi na wystawie Łęgi (tam prace nie były zawie-
szone, a jedynie oparte o ścianę i podłogę). Taki rodzaj 
ekspozycji uruchamia zupełnie inną czujność widza, 
szczególnie gdy musi on fizycznie pochylić się nad 
pracą. To, co znajduje się poniżej nas, a także to, co się 
skrywa, potrzebuje subtelności oraz szczególnej uwa-
gi, by być właściwie odczytane czy nawet dostrzeżone. 

W tym układzie, grafiki były eksponowane w nie- 
regularnych blokach. Rozdzielenie fragmentów orsza-
ku w  układzie panoramicznym było koniecznym za- 
biegiem wystawienniczym, podkreślającym częściowe  
oswobodzenie prac z regularnej rytmiki pochodu.

Do grafik dołączony był obiekt zatytułowany Za- 
trute impluvium. W  szklanej gablocie zostały umiesz-
czone stare końskie uprzęże i  uzdy. Były kluczowym 
mechanizmem w  pochodach, które najczęściej cią-
gnęły konie. W  skórzane pasy zostały wpisane wersy 
wiersza. Całość tworzy dość nieregularną formę, która 
początkowo miała mieć charakter formy porzuconej, 
bezwładnej, potem jednak zaczęłam ją układać tak, 
by niektóre fragmenty były bardziej widoczne, a inne 
schowane. Postanowiłam je dopasować za pomocą 
czarnej  taśmy  izolacyjnej, modelując bezwładną  for-
mę. Skąd w  tytule termin impluvium? Pojawia się 
w tym miejscu nawiązanie do architektury starożytnej 
willi rzymskiej. Impluvium było basenem na deszczów-
kę znajdującym się w atrium, a także rodzajem gospo-

darczego rezerwuaru wody dla domowników. Na-
wiązując do tej roli, impluvium staje się zgłębieniem, 
gdzie język jest narzędziem ciągle szukającym formy.

Trzecia część wystawy obejmowała dwie prace 
pokazane w  Galerii Bunkier Sztuki w  Krakowie w  ra-
mach wystawy Węże, sztylety, płatki róż. Wszystkie pra-
ce zostały pokazane w 2016 roku. 

W serii grafik, które stanowią moje dzieło habili-
tacyjne, nawiązuję do motywu i serii grafik Albrechta 
Dürera pt. Triumphzug. Pierwszą część tytułu pozosta-
wiam w języku niemieckim, tak by widoczny był punkt 
wyjścia –  inspiracji grafikami Dürera. Dlaczego w  ty-
tule pracy pojawia się słowo „odwrócony”? Na końcu 
mojego cyklu nie ma wozu triumfalnego, widzimy 
jedynie jego wyrwane segmenty, jakby uwolnione ze 
struktury porządku pochodu, jakby uczestnicy pocho-
du uciekli z niego lub też zostali wyrwani i uwolnieni. 
Szerzej idea pracy jest omówiona poniżej.

Zródła idei motywu  
prezentowanej pracy

Koncepcja pracy powiązana była z  wierszem z  mo-
jej ostatniej książki Pascha, gdzie pojawia się  obraz 
dwóch symbolicznych pochodów, które są metaforą 
naszego stosunku do rzeczywistości (tekst wiersza 
dołączam na koniec). Triumphzug to klucz intelektu-
alny do tej wystawy. Motyw ten pojawia się nie tylko 
w sztuce, ale także w literaturze pięknej. Jedną z wy-
korzystanych inspiracji poetyckich był wiersz Triumph 
of life Percy’ego Shelleya. Orszak triumfalny jest tak 
naprawdę  orszakiem zniewolenia. Wcześniej wspo-
minałam o innej inspiracji, jaką była seria grafik połą-
czonych w panoramiczną całość, autorstwa Albrechta 
Dürera o tytule Triumphzug. Dürer stworzył na zamó-
wienie cesarza Maksymiliana miedzioryty ukazujące 
wizję zwycięskiego pochodu dynastii Habsburgów. 
Mistrz z  Norymbergi podszedł do tego tematu ze 
specyficznym dla siebie sposobem budowania mate-
rii graficznej, pełnej detali i  wielowątkowej narracji. 
Moją uwagę przykuło zderzenie materii rysunkowej ze 
słowami, które zostały wypisane na poszczególnych 
symbolicznych fragmentach orszaku: Zwycięstwo (Vi- 
ctoria), Sprawiedliwość (Iustitia), Wstrzemięźliwość 
(Temperantia), Roztropność (Prudentia) Wyrozumia-
łość (Clementia), Łagodność usposobienia (Mansuetu-
do), Prawda (Veritas), Bezstronność (Aequitas), Dobroć 
(Bonitas), Spokój ducha (Securitas), Pewność siebie 
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(Fidentia), Rozum (Ratio,) Majestat (Magnificentia), 
Dostojeństwo (Dignitas), Chwała (Gloria), Szlachetne 
pochodzenie (Nobilitas), Władza (Potentia), Przezor-
ność (Providentia), Użyteczność (Oportunitas), Żywot-
ność (Firmitudo), Wielkoduszność (Magnanimitas), 
Doświadczenie (Experientia). To połączenie i wpisanie 
w dekoracyjność pochodu słów, które są propagando-
wymi sloganami, było dla mnie pretekstem do rozwa-
żań nad naturą słowa uzupełniającego grafikę. Oczy-
wiście takie połączenia mają bardzo długą  tradycję. 
Słowo wpisane w  rysunek i  grafikę stanowiło formę 
szczególnego pogłębienia samego rysunku. Jednak 
w  tym kontekście słowo nie ma charakteru poszuki-
wań duchowych czy pogłębienia, jest ono wpisane 
tylko dla dekoracji, jest estetycznym naddatkiem, co 
we współczesnej wersji bliskie byłoby choćby politycz-
nej reklamie. To bezkrytyczna apoteoza siły, wzniosło-
ści, bogactwa i porządku, za którą stoi historia dynastii. 
Nawiązuje ona do rzymskich pochodów zwycięskich 
armii. We współczesnym rozumieniu pochody zwycię-
stwa powiązane są z  przemocą, konsumpcjonizmem 
i poczuciem wyższości nad innymi. Podstawą oderwa-
nia się od wszelkich pochodów oczywistego zwycię-
stwa jest czujność, nakierowana na wolność człowie-
ka. Wolność jest pojęciem filozoficznie szerokim, po-
jawiającym się  w polityce, ekonomii i innych sferach 
społecznych. Jednak wolność  ukierunkowana jest 
przede wszystkim na sytuacje wewnętrzne człowieka, 
intelektualne oraz duchowe. Wolność  powstaje tam, 
gdzie następuje sprzężenie refleksji z  wolą  wolności, 
pozwalające poznać i  wewnętrznie odrzucić  źródła 
zniewolenia. Niekiedy akt wewnętrznej wolności jest 
heroizmem, jednak w naszej codzienności staje się on 
wyborem powiązanym z woluntarystycznym włącze-
niem myślenia. Traktując Triumphzug jako powtarzają-
cy się w dziejach motyw zniewolenia człowieka, można 
by prześledzić jego zmieniającą się kulturowo postać. 
O  ile w  dawnych wiekach celem pochodów zwycię-
stwa było pokazanie władzy i posiadania, o tyle współ-
cześnie, w epoce konsumpcjonizmu, pochód ten ma 
charakter zarówno masowy, jak i zindywidualizowany. 
To już nie jest jednolity pochód, lecz spersonalizowany 
konsumpcjonizm, poprzez wyłączenie czujności i sfe-
ry myślenia prowadzący do ukrytej utraty wolności. 
Opracowując koncepcję odwróconego Triumphzugu, 
chciałam wskazać na możliwość refleksji artystycznej 
nad problemem mającym nie tylko długi rodowód ar-
tystyczny, zarówno symboliczny, jak i technologiczny, 
ale także na rolę sztuki w  tworzeniu krytyki społecz-

nej i  jej znaczenie w  wytwarzaniu nowych znaczeń 
dla naszej rzeczywistości. Wybierając język abstrakcji, 
mam silne poczucie powiązania go z aktywnością my-
ślenia i  wolnością – abstrakcja zawsze stawia twórcę 
i  widza przed problemem wyboru oraz interpretacji, 
powiązania tego, co pozajęzykowe, a w sztukach wi-
zualnych pozailustracyjne. Triumphzug odwrócony 
jest więc nie tylko refleksją  o  źródłach zniewolenia, 
ale także propozycją metody myślenia, jest świadomą 
rezygnacją z pościgu za tym, co jest jedynie sprytnie 
skonstruowaną ułudą, i  poszukiwania uwolnionego. 
W tym momencie następuje przekraczanie społecznej 
drogi myślenia i możliwe jest wejście na poziom roz-
ważania osobistego, a nawet intymnego. Rezygnacja 
z  logiki Triumphzugu oznacza zatem odwrócenie się 
od myślenia masowego, powtarzania konsumpcyj-
nych, masowych wzorców, ale przede wszystkim jest 
aktem wolności, w  którym szczególną  rolę  odgrywa 
sztuka, wywołująca inspirację i zachętę do samodziel-
nego myślenia.

Idea  
Triumphzugu odwróconego

Artystyczna parafraza pochodu zwycięstwa stała się 
dla mnie punktem wyjścia w określeniu współczesnej 
wersji pochodu złotego cielca. Pochody zwycięstwa 
zwykle pojawiają  się w  okresach wojny – w  jednym 
z  wierszy podaję przykład nazistowskiego pochodu 
zwycięstwa. Tłem dla moich rozważań były słowa, któ-
re Eichmann wypowiedział podczas swojego procesu 
w  Jerozolimie: „Poczułem, że czeka mnie trudne, po-
zbawione przywódcy życie”. Tożsamość nazistowskie-
go, ale i  każdego innego totalitarnego przywództwa 
polegała na okazywaniu poniżającej mocy władzy wo-
bec drugiego, a także zupełnego ubezwłasnowolnie-
nia samodzielnego myślenia. W grafice Dürera kluczo-
wą rolę odgrywają konie, które są siłą całego ciężaru 
wozu triumfalnego – i nie chodzi tylko o siłę fizyczną. 
Mając uzdy na pyskach, prowadzą one nieznośny cię-
żar. Właśnie ta niewolnicza siła była dla mnie najważ-
niejszym elementem mechaniki takich pochodów. 
Czym jest współczesny Triumphzug, w rzeczywistości 
wolności, której mamy możliwość doświadczać? Co 
stanowi siłę pociągową takich pochodów dla współ-
czesnych, wysoko rozwiniętych społeczeństw? Od-
powiedzią  jest złoty cielec, generujący władzę, chci- 
wość, egoizm, przynoszący konsumpcyjne zniewole-
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nie. Z  motywem Triumphzugu zmagam się od kilku 
lat, a pierwszy raz zwerbalizowałam swoje szczególne 
zainteresowanie nim w Małej książce o rysunku1.

Triumphzug odwrócony to metafora tych części, 
które nie pasowały do pochodu pyrrusowego zwy-
cięstwa, pochodu siły i materialnego dobrobytu, któ-
re udało się  odwrócić z  pochodu zmierzającego do 
śmierci bardzo, bardzo materialnej. 

Tytułowe odwrócenie pochodu zwycięstwa od-
bywa się  nie tylko przez zmianę tytułu, ale przede 
wszystkim przez formę grafiki – odwrócenie pozytywu 
do negatywu. To, co stanowiło o „ciężarze” silnie zin-
tensyfikowanej kreski w pozytywie grafiki, staje się jej 
światłem, ucieczką w  negatywie. Technika cyfrowa, 
która pozwoliła mi na tę formułę pracy, miała bardzo 
istotne znaczenie. Została ona wybrana świadomie. 
Pracowałam, rysując pozytywy, które potem odwra-
całam i sprawdzałam, jak działają one w negatywach, 
by potem po raz kolejny powracać do pozytywów, 
wiedząc, jaki efekt graficzny chciałabym uzyskać w ne-
gatywie. Przypominało to pracę z  klasyczną matrycą 
graficzną i z kolejnymi próbami przekształceń. To na-
wiązanie do klasycznej formuły sprawdzania odbitki 
i matrycy było dla mnie niezmiernie istotne twórczo. 
Odwołując się w tym miejscu do opisu z katalogu nr 1, 
temat Triumpzugu próbowałam wcześniej rozrysowy-
wać w serii rysunków wystawionych w Galerii Bunkier 
Sztuki w 2015 roku, ale miały one odmienny charakter, 
chociaż ujawniała się w nich redukcja formy podkre-
ślająca mechanikę pochodu tryumfalnego. Rysunki są 
geometryczne i ujawniają się tylko w pozytywie, sta-
nowią jedynie fragment orszaku z wozem złotego ciel-
ca na końcu. Były jednak dla mnie istotnym powodem, 
by poszukiwać  nowatorskiej formy dla segmentów, 
które zamierzałam odwrócić i uwolnić od schematu.

Poprzez szkice i rysunki znalazłam formułę budo-
wania zredukowanej formy, która ma jednocześnie 
charakter zapożyczony w  cielesności (inspiracją były 
tu choćby zdjęcia zniszczonych pracą ciał niewolni-
ków, blizny), jak i widmowy charakter rozpraszania jej 
w niedosłownych krawędziach. Początkowo budowa-
łam te grafiki do momentu, gdy tkanka graficzna stała 
się jednocześnie ekspresyjna i  bardzo ciężka. Wobec 
takiego efektu postanowiłam odwrócić tytuł, grafiki 
i całą idee Triumphzugu na stronę, gdzie miała je cze-
kać zaskakująca wolność.

1 B. Rolando, Mała książka o rysunku, Galeria Foksal, War-
szawa 2013.

Strategia mierzenia się z grafiką od strony negaty-
wu była ciężarem formy budującym pamięć o niewoli 
(ekspresyjna analiza blizn nie tyle zewnętrznych, ile 
tych najgłębszych, niewidocznych, wewnętrznych). 
Bolesne ślady określające ciężar zmieniły się w światło, 
a nowe formy stały się widmowe i ulotne na ciemnym 
tle, które tę jasność tym bardziej podkreślały. Sprawia-
ło to wrażenie, jakby rysunek był wykonany za pomo-
cą światła, jakby rozpuszczał się w ciemności. 

Każda z  prezentowanych grafik jest nieco inna 
w  charakterze, ale tylko poprzez różnorodność na-
tężenia ekspresji kreski budującej i  osiągającej coraz 
to nowe formy wizualnego i słownego wyrazu. W ra-
mach bardzo delikatnej ingerencji pozwoliłam sobie 
dodać pojedyncze słowa lub wersy, które zostały ukry-
te poprzez zakreślenie ich znaczeń i  sprowadzenie 
do potencjalności graficznej plamy-słowa w poszcze-
gólnych odmianach graficznych Triumphzugu odwró-
conego. Zmienna jest również barwa światła budują-
cego formę od subtelnych i bardzo delikatnych, jakby 
ulegających zapomnieniu i ciemności, fragmentów do 
bardzo radykalnych, wydrapywanych, prawie ciętych 
linii budujących ostrość blizn, które te kształty definio-
wały. Prócz kreski elementem budującym widmowy 
nastrój jest plama, która została uzyskana przez do-
tknięcie wodą linii wykonanej czarnymi tuszami. W re-
akcji z wodą wytwarzała się misteryjna gra, gdzie pla-
ma rozpuszczała rysunek, poszukując swoim ciężarem 
zupełnie nowej krawędzi. W negatywie plama stawała 
się senną poświatą rozświetlającą czerń i  jej niuanse. 

Prace zostały wykonane w  formacie 100 × 70 cm 
w  technice druku cyfrowego na papierze, który za-
pewniał mi jednocześnie idealne odwzorowanie bar-
dzo ciemnego tła i matową głębię odbitek. Do uzyska-
nia takiego efektu wybrałam Epson Enhanced Matte 
Paper 194 gsm, zaś wydruki wykonano na Epson Sty-
lus Pro 9900, stosując atramenty pigmentowe Epson 
UltraChrom HDR.

Triumphzug odwrócony to seria grafik, która 
w  spójny sposób wpisuje się w  moją wcześniejszą 
twórczość. Zarówno formy graficzne, jak i  sposób 
ekspozycji tej serii jest związany z wcześniejszymi do-
świadczeniami budowania przestrzeni wystaw i prac.

To nieustanne łączenie języka poetyckiego z war-
stwą graficznej dynamiki, jaką daje linia rysunkowa, 
jest dla mnie ciągle pasjonujące i  na szczęście nie-
rozwiązywalne. Istotne są jedynie cząstkowe wnioski 
i autorefleksje z ukończonych już serii i wystaw. Budują 
one mój autorski słownik obrazów i istotnych metafor, 



poszerzając potencjalność kolejnych rozwiązań i pro-
blemów twórczych. Są ciągłym pogłębianiem poszu-
kiwań tego, co prawdziwe, dobre i piękne. 

Odwrócone grafiki stanowią próbę oderwania się 
od pochodu, ucieczkę, odwrócenie samego siebie do 
czego? Od ślepego zapatrzenia się w materializm do 
odwrotu w  kierunku poszukiwania wartości innych 
niż materialne, poszukiwanie sensu, zatrzymania się, 
ciągle czujnej i  samokrytycznej introspekcji, do za-
uważenia tego słabszego, któremu można pomóc, 
do momentu dostrzeżenia tego wszystkiego, co dla 

współczesnego konsumpcjonizmu jest porażką. Od-
wrócenie pochodu konsumpcyjnego, jego porażka 
to de facto zwycięstwo siły duchowości i  wrażliwo-
ści człowieka, który nie nosi w sobie pogardy wobec 
słabszego czy biedniejszego, wręcz odwrotnie – czę-
sto dostrzega w sytuacjach smutku i nędzy przestrzeń 
uświęconą na refleksję filozoficzną czy nawet religijną. 
Triumphzug musiał więc zostać odwrócony właśnie 
poprzez grafikę, która ma u  podstaw poszukiwanie 
nowych rozwiązań w  wielości odbitek kształtujących 
nową głębię.
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Presentation of the works

The work Reversed Triumphzug includes a  series of 
drawings and an installation. The first part of the se-
ries was presented at Foksal Gallery in Warsaw, dur-
ing the Miejsce [A Place] exhibition in 2016. It was two 
drawings in black frames, arranged so as to reflect the 
space in the gallery.

The main part of the series was exhibited in 
Arsenał Gallery in Poznań and was made up of 28 
works. The series was presented at an individual exhi-
bition in 2016, titled just like the series of drawings, 
Reversed Triumphzug. 

Like in Foksal Gallery, the works were showed 
in frames with traditional glass panes, but this time 
the drawings were placed almost at the floor level. 
I  intended to give up on panoramic grandeur and to 
emphasize that it was an “anti-march”, maximally low-
ered, infected with reflections of the floor and walking 
visitors. I arranged a similar way of presenting draw-
ings in the case of a work devoted to Rafał Wojaczek 
at the Łęgi exhibition, although there the work was 
not hanging but leaning against the wall and the floor. 
This kind of exposition stimulates a completely differ-
ent watchfulness of the viewer, especially when he or 
she needs to bend over the work. Whatever is below 
us, and whatever is hidden, requires subtlety and spe-
cial attention to be interpreted or even noticed. 

In this arrangement, the drawings were presented 
in irregular blocks. Separating fragments of the pro-
cession was a necessary approach to stress partial lib-
eration of the works from the regular rhythm of the 
march.

An object titled Zatrute impluvium [A Poisoned 
Impluvium] was attached to the drawings. Old horses’ 
harnesses and bridles were placed in a glass cabinet. 
They were the key mechanism in marches, which were 
usually drawn by horses. Poem verses were inscribed 
on leather straps. The whole of it makes a  rather ir-
regular form, which initially was intended to be aban-
doned and inert, but later I began to arrange it so as to 
make some fragments more visible, and others more 
hidden. I decided to adjust them with black insulating 
tape, modelling an inert form. Why the impluvium? 
This is a reference to the architecture of an ancient Ro-
man villa. An impluvium was a rainwater tank placed 
in the atrium, as well as a kind of reservoir of water for 
the household members. Referring to that role, the im-

pluvium becomes a hollow where language is a tool 
all the time looking for the form.

The third part of the exhibition included two 
works presented at Bunkier Sztuki gallery in Krakow 
during the exhibition Węże, sztylety, płatki róż [Snakes, 
Daggers and Rose petals]. All the works were exhibited 
in 2016. 

In my series of drawings which are the habilita-
tion work, I refer to the motif and series of drawings by 
Albrecht Dürer titled Triumphzug. I kept the first part 
of the title in German, in order to indicate the starting 
point: the inspiration with Dürer’s drawings. Why is the 
triumphzug “reversed”? There is no triumphal wagon 
at the end of my series. We can only see its fragments, 
as if liberated from the structure of the march order, as 
if the participants of the march had fled or had been 
drawn and liberated from it. Below, the idea of the 
work is discussed in detail.

Sources of the idea of the motif  
of the presented work

The concept of the work was associated with a poem 
from my latest book Pascha [Passover], where the im-
age of two symbolic marches appears, which are the 
metaphors of our attitude to the reality (the text of 
the poem is attached at the end of the summary of 
accomplishments. Triumphzug is the intellectual key 
to this exhibition. The motif is not only used in fine arts 
but also in literature. One of the poetic inspirations 
was the poem Triumph of life by Percy Shelley. A  tri-
umphal procession is actually a procession of enslave-
ment. I  have already mentioned another inspiration: 
a series of drawings by Albrecht Dürer, combined into 
a panoramic entirety titled Triumphzug. Upon request 
of emperor Maximilian, Dürer produced copperplates 
that showed an evocation of a triumphal march of the 
Habsburg dynasty. The Nuremberg artist approached 
the task with his characteristic way of building graphi-
cal matter full of details and intricate narrative. I was 
especially attracted to the clash between the drawing 
matter and the words inscribed in each symbolic frag-
ment of the procession: Victory (Victoria), Justice (Iusti-
tia), Moderation (Temperantia), Prudence (Prudentia), 
Clemency (Clementia), Mildness (Mansuetudo), Truth 
(Veritas), Impartiality (Aequitas), Goodness (Bonitas), 
Peace of mind (Securitas), Self-confidence (Fidentia), 
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Reason (Ratio), Magnificence (Magnificentia), Dig-
nity (Dignitas), Glory (Gloria), Noble origin (Nobilitas), 
Power (Potentia), Providence (Providentia), Usefulness 
(Oportunitas), Vitality (Firmitudo) Manganimity (Mag-
nanimitas), Experience (Experientia). This combination 
and inscription of words / propaganda slogans in the 
decorative plane of the march was a pretext for me to 
consider the nature of words supplementing graphics. 
Obviously, such combinations had a  very long tradi-
tion. A word inscribed in a drawing and graphics par-
ticularly deepened the drawing itself. But in this con-
text words do not have the nature of spiritual search 
or deepening; they are only inscribed there for decora-
tive purposes, they are an esthetic addition. Currently, 
we might compare it to political advertising. It is an 
uncritical apotheosis of power, grandeur, wealth and 
order, supported with the history of the dynasty. It 
refers to Roman marches of victorious armies. In the 
contemporary understanding, victory marches are as-
sociated with violence, consumerism, and the sense 
of superiority. The basis for rejection of any marches 
of obvious victory is watchfulness oriented at human 
freedom. Freedom is philosophically a  very broad 
term, present in politics, economy, or other public 
spheres. But freedom is predominantly oriented at 
internal, intellectual and spiritual situations of a  per-
son. Freedom appears wherever reflection is coupled 
with the will of freedom, making it possible to learn 
and internally reject the sources of enslavement. 
Sometimes an act of internal freedom is heroism, but 
in our everyday reality it is a  choice connected with 
voluntaristic use of thinking. Treating Triumphzug as 
a  motif of human enslavement recurring in history 
we may follow through its form changing in culture. 
Whereas in the past the goal of a triumphal march was 
to show power and possession, now – in the age of 
consumerism – this march is mass and individual at 
the same time. It is no longer a uniform march but it 
is personalized consumerism, which by switching off 
watchfulness and thinking leads to a  hidden loss of 
freedom. When designing the concept of reversed Tri-
umphzug, I also wanted to indicate the possibility of 
artistic reflection not only on a  problem that had its 
artistic (both symbolic and technological) origin long 
ago, but also on the role of art in the creation of public 
criticism and its importance in producing new mean-
ings for our reality. Choosing the language of abstract 
art, I have a strong sense of its connection with active 
thinking and freedom: abstract art always makes the 

artist and the viewer face the problem of choice and 
interpretation, making associations between what 
is non-linguistic, and in visual arts, non-illustrative. 
Thus, Reversed Triumphzug is not only a reflection on 
the sources of enslavement, but also a  proposal of 
a method of thinking, conscious resignation from the 
pursuit of what is only a craftily designed illusion, and 
free search. Here going beyond the popular way of 
thinking is revealed, and here it is possible to reach the 
level of personal, or even intimate, deliberation. Thus, 
giving up on the Triumphzug logic means turning 
back from mass thinking and repeating consumerist, 
mass patterns, but it is first of all an act of freedom, in 
which art plays a special role, evoking inspiration and 
encouragement to individual thinking.

The idea  
of Reversed Triumphzug

For me, artistic paraphrase of a  triumphal march be-
came the starting point for determining the contem-
porary version of golden calf march. Triumphal march-
es usually occur in war periods. In one of my poems 
I present an example of a Nazi triumphal march. The 
background for my consideration was Eichmann’s 
words uttered during his trial in Jerusalem: “I sensed 
I would have to live a leaderless and difficult individu-
al life.” The identity of, not only Nazi but actually each 
totalitarian leadership involved the expression of hu-
miliating force of power over others, but also incapaci-
tation of autonomous thinking. Of key importance in 
A. Dürer’s drawing are horses, which are the strength 
of the whole burden of the triumphal wagon – and 
not only physical strength. Bridled, they carry unbear-
able burden. That is why slave workforce was for me 
the most significant element of the mechanics of such 
marches. What is a contemporary Triumphzug, in the 
reality of freedom we experience? What is the driv-
ing force of such marches for contemporary, highly-
developed communities? The answer is a golden calf, 
generating power, greediness, egoism, and causing 
consumerist enslavement. I  have dealt with the mo-
tif of Triumphzug for several years. My special inter-
est in this subject was first verbalized in Mała książka 
o rysunku [A Little Book on Drawing]1.

1 B. Rolando, Mała książka o rysunku, Galeria Foksal, War-
szawa 2013.
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The Reversed Triumphzug is a  metaphor of the 
parts which did not suit a  march of Pyrrhic victory, 
a march of strength and material wealth, which were 
successfully turned back from the march that is head-
ing towards very, very material death. 

The title reversal of the triumphal march is not 
only achieved by a change of the title but first of all 
by the form of the drawing: reversing the positive and 
the negative. What determined the “weight” of intensi-
fied strokes in the positive of the drawing becomes its 
light and escape in the negative. The digital technol-
ogy that enabled me to apply this form of work was 
extremely important and chosen for a purpose. I drew 
the positives, which I then reversed and checked how 
they worked in the negatives, only to return to posi-
tives again, knowing what graphic effect I wanted to 
achieve in the negative. It was similar to work with 
a  classic graphic matrix and successive transforma-
tion attempts. And this reference to the classic form 
of checking the print and the matrix was extremely 
important for me from the artistic point of view. Re-
ferring here to the description from catalogue no. 1, 
I have already tried to present the subject of Triumph-
zug in a series of drawings exhibited at Bunkier Sztu- 
ki Gallery in 2015, but these were very different in 
character, although there was a  form reduction that 
stressed the mechanics of triumphal march. The draw-
ings are geometric and only visible in the positive; 
they are only a  fragment of the procession with the 
golden calf wagon at the end. However, they were an 
important motivation for me to look for an innovative 
form for the segments that I intended to reverse and 
free from the standard pattern.

Through sketches and drawings I  found the for-
mula to build a reduced form, which has a character 
borrowed from corporality (photos of work-worn 
slaves’ bodies or scars were the inspiration for this) 
and the spectral character of dispersion at obscure 
edges at the same time. Initially, I  was building the 
drawings until the graphic tissue became both expres-
sive and very heavy. When I achieved this effect, I de-
cided to reverse the title, the drawings and the whole 
idea of Triumphzug, and give them the surprising  
freedom.

The strategy of dealing with graphics from the 
point of the negative was the weight of form build-
ing the memory of enslavement (expressive analysis 
of scars, but not the external ones, only those that are 
the deepest, invisible, internal). Painful traces of bur-

den changed into light, and new forms became spec-
tral and ephemeral against dark light, which empha-
sized the lightness even more. This gave the impres-
sion as if the drawing had been made with light, as if it 
was dissolving in darkness. 

Each of the presented drawings is slightly differ-
ent in character, but only by the different intensity of 
expression of the stroke that builds and achieves new-
er and newer forms of visual and verbal expression. So 
as not to interfere too much, I only added single words 
or verses, which were hidden by highlighting their 
meanings and bringing down to the graphic poten-
tial of spots-words in different graphic versions of the 
Reversed Triumphzug. The light color building the form 
is also changing, from subtle and very delicate frag-
ments, seemingly forgotten and subject to darkness, 
up to very radical, carved, almost cut strokes build-
ing the sharpness of the scars defined by the shapes. 
Apart from stroke, another element building the spec-
tral mood is a spot, which is achieved by touching with 
water the strokes made with black inks. In a reaction 
with water, a  mystery game was created wherever 
a spot dissolved the drawing, looking for a completely 
new edge with its weight. In the negative, a spot be-
came dreamy glow lighting up the black and its spe-
cific nuances. 

The works were made in the 100x70 cm format 
using the digital printing technology on paper which 
ensured me both the ideal reproduction of very dark 
background and the matt depth of the copies. In order 
to achieve this effect, I chose Epson Enhanced Matte 
Paper 194 gsm, and an Epson Stylus Pro 9900 printer 
with Epson UltraChrom HDR pigment inks was used 
for printing.

The Reversed Triumphzug series of drawings is 
consistent with my previous artistic work. Both the 
graphic forms and the way of presenting the series are 
connected with previous experiences of building the 
space of exhibitions and works.

This incessant combination of poetic language 
with the graphic dynamics of the drawing strokes is 
constantly exciting for me, and luckily, unsolvable. 
What is important is only partial conclusions and self-
reflections concerning completed series and exhibi-
tions. They build my original dictionary of images and 
significant metaphors, expanding the potential of suc-
cessive solutions and artistic problems. They are con-
stant deepening of search for whatever is true, good, 
and beautiful. 



Reversed graphics are an attempt of breaking 
away from the march, an escape, and turning to... 
what? From blindly following the materialism to the 
withdrawal towards the pursuit of values other than 
material, towards looking for meaningfulness, stop-
ping, constant watchful and self-critical introspection, 
noticing the weaker one that can be helped, towards 
the moment of perceiving everything that the con-
temporary consumerism regards as a  failure. Revers-

ing the consumerist march, its failure, is de facto the 
victory of the strength of spirituality and sensitivity of 
a person who does not have contempt for the weaker 
or poorer one, but to the contrary: often perceives in 
the situations of sadness and poverty the space dedi-
cated to philosophical or even religious reflection. The 
Triumphzug had to be reversed by graphics, which is 
based on looking for new solutions in the number of 
copies forming the new depth.
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Triumphzug

(Dobrotliwość świergotu ich dziobów, gdy wchodzili w ścianę morza 
wcale nie zwiastowała ruiny klatki, wręcz odwrotnie, tym bardziej 
wykręcało się w ich ustach druciane popiskiwanie uzdy, śmierci)

Kamienne porzekadła wypełniły ziemię po brzegi 
Stary motyw bukranionu wraz ze zgnilizną girland 
dekorował resztki wejść do pierwszego schowka 
którego nędzę za wszelką cenę próbowano doświetlić
poprzez wykoślawione słowa (dawne łupiny strzeliste)
Czarne nadzienia czerpią z kwaśnej mogiły miotów 
a tłoczenie na ślepo odbywa się początkowo powoli 
Podnóżki bryły, tkanki miękiszowe, poprzez czas
przestrzeń, poprzez ciała urastają do rangi podwaliny 
Usztywnia strukturę ogon zdobny i wszczepiony głos 
Osiem par kartuszy, na których skute znaczenie 
motywów nieroślinnych (okalały je dawniej)
w nich wgłębienia pełne zębów i rozwarstwień, prucie 
Zmienia się język, konstrukcja napina się, ulega
gdy ma się pojawić jego cienki łańcuch oszustwa 
już prawie przebijający ciało, roślinę i zwierzę 
Piętrzy się zło, wnika w śpiewające chóry, wycina je
Oczy skrywa bielmo, ciała wrzucane są w groby
masowe wyrabianie mowy, nie przyzwyczajaj się! 
Oskarżyciel ma kształt, strzela kształtem kary 
doszczętnie wyniszczając, wszystko wokół gnije 
pożreć skoro tylko się narodzi i zamyka usta dziecku
Przechodzi, wślizguje się w czasie snów przyciasnych 
jego płaskorzeźby spoglądają na ciebie, zapowiadają 
nie tyle program jutrzejszej pożogi, ile ucisk czoła 
Przeżarci noszą jego znaki dodawani są do luster 
Wykrzywione twarze podług porządku Porzekadła
podcinają gardło żywego zwierzęcia parskającego
płaczem prawdziwym ową krwią najczystszą

i opowiada o tym sługom faraona, jego język sądzi 
Wóz władcy miażdży gardło, przejeżdża po słabym
toczy się bujnie w tej właśnie chwili, kiedy bity cichnie
Rozliczyli się z tobą? Handlowali cenną kością
jeszcze niewyjętą z ciebie, ale za chwilę pogoda się zmieni 
i wzejdzie ponownie łańcuch przeżerający brzuchy i łona
wyczyszczone z żywych pąków, nie ma i nie będzie łaski 
Są tylko rozliczenia, zadłużenie, kary, tłuste twarze
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odsuwające wzrok na bok, gdzie już stoi Ten, Co Sprząta
Wszyscy cię opuścili, o, ślepy bękarcie, kaleka z wozu! 
zawołały chóry na ulicach, warcząc, zbierając się
w coraz bardziej agresywne grupy i w koślawe słowa 
Usta złe w ciemności umoczone podnoszą otwór
do głośności, w końcu kolce brzuchów urodziły wrzaski 
bo ogon śpiewa, rozległ się szelest tak okrutny
że głowę kładąc między skały, czekałam na śmierć
I każda modlitwa byłaby mi osłodą, nawet gdybym ją 
podjęła na próżno
Wywleczono mnie jako tę, która już do niczego 
się nie nadaje, potrafi tylko mącić ciemne wody

mrużyłam oczy coraz mocniej ze strachu, płacząc skrycie
Pod wieczór dali mi do dyspozycji kromeczkę chlebusia 
drwiną i smołą zacieraną, bym nie słyszała przemów we śnie 
Jest prawo przezorne i złote cielaki, co łatwiej z nich doić Dosłowność
Oto jest nasz bóg widoczny i w usta można mu zajrzeć 
wróżąc sobie śmierć z jego niezwykle stabilnych parsknięć 
które dostrzegamy, dokarmiając go łojem
i powojem i widzimy i objąć go możemy 
złotym łańcuchem naszego wypasania!
Tu jest bardzo ciemno i wszyscy co noc macają cielca 
jego ciężkie przyrządy      Wyrywam się i nie chcę
z nimi iść         Uciekam najdalej
od tego zbiorowiska, od tych, co skrupulatnie liczą  
nocniki, ich pot, gdy nie brzmi ciężar ich niewoli, grzmi salwa! 
Długie palce rozcinają ostatnie żywe, które ciągnie ich określenie 
Prychanie, zazdrość i kłamstwa i pastwisko złotych cielców 
ustawiane po jeszcze większe dolepienia, przetapiają się
na wozy faraona pełne furii, płyną rynnami po kształt 
po kolejny tłuszcz, po kolejną stabilność jego krawędzi
na podobieństwo szkarłatnego wydziobania nowe wizerunki 
Odwieczne odwłoki stękają pieśń próżną (jaka śmiałość usterki) 
która została zaplanowana przez korporacje Behemota sp. z o.o. 
Wcielenie doskonałości i wiecznej walki o uzupełnienie żołądka 
skurczonego przyciskiem do papieru, ba, nawet i litery!
Wszak to widzą z przepowiedni, z tłustego lustra jego boku 
z którego wypływa niegodziwość i kłamstwo, widzą śmierć
Przedziwne dobroci losu, złoto w pachwinach, oszczędności!
Nasz bóg mierzy tylko parę cali i mieści się w twoim portfeliku 
ze skóry kozła wyciągniętego z ofiarnych wypróżnień, Dignitas! 
Oj, jakie my mamy podstawy, by składać sobie ofiary dla cielca 
trzeba mu kwiecistych przemów i powojów zwieńczonych ss
Zjawia się jego Triumphzug przedni, koła pełne gruzu niosą
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tych, co zostali rozgnieceni po utwardzenie przejazdu, Potentia!
O, teraz wjeżdżamy na ulicę pełną suchych języków, dlatego 
turbulencje mogą być większe, ale nasze zagłówki
zaprawdę karminowe zamortyzują nas ponownie, „kochani”! 
O, teraz DELIKATNY DYSKOMFORT (wrzask!), o, Noblilitas!
Co w triumfalnym wozie, co tak stuka i wygrywa dla nas niby 
to dźwięki, niby to podwyższenie, czy to już? (aplauz!)
Tak, tak, niech biją brawo, niech z zewnątrz przyklejają się 
do szyb i niech wielkie ich oczy pożądają bogactwa, ciał 
Wypłucze ich nasza wycieraczka, skrzypiąca, dokładna 
Dopiero teraz możemy zrelaksować się, skoro wydano, tj. 
wydymano wszystkich przyjaciół i kochanków rozmieniono 
na ciałka drobne białka, przetopiliśmy ich na medaliki
z ujęcia pyska cielca, ha! za kagańcem już idą (szarpnięcie)
Wspaniale unoszą nas w nowej karecie wraz z cielcem
w jego licznych żołądkach „dziesiąta rzesza niewolników” 
Jakie to podróże, jaka obsługa wycieńczonych, a piastujących 
utrzymujących ciężar, przecież właśnie dzięki nim fruniemy 
Gdy wór z żarłem, paszą ze słów mielonych wypełnia cię błogo
błyszczykiem na usta zalepimy wszystko, dawniej bolało?
Nasze odkrycia nowych lądów, gdzie zupełnie swojsko 
podadzą nam tłuszcz i dziewczęta zbrukamy chciwie
korzystając z narzędzi słyszalnej nadrzędności i pogardy 
Będziemy się śmiać z ich łez i z ich BEZSKUTECZNOŚCI 
One też pociągną nasz wóz i ciężar, może szybciej, 
znośniej choć i tak nam już stawać nie będzie, mało są wypięte
aby móc posilić się ofiarą na rzecz cielca złotego, wysłannicy? 
Śliskie włazidupki? Lizuski? Spoconymi głowami Potakujący 
chcą być dolepieni do dekoracji, ochotnicy, są już zuchy? 
I mrugnięcia tym oczkiem dawno wydłubanym (po złom)
Kremy na oczy, kochani, nawet wzdęcia wasze są cenne!
Przekupki nasze są blisko, one ukoić was raczą strychniną 
Urządza się takie przejażdżki, urządza się takie wyścigi
Kto da się jeszcze włożyć w ten przebieg rzeczy, gotówki
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Triumphzug odwrócony | dokumentacja prac

Triumhpzug odwrócony | widok wystawy Miejsce | Galeria Foksal, Warszawa 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 1 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 2 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 3 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 4 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016



| 22 |

Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 5 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 6 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016



| 24 |

Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 7 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 8 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 9 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 10 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 11 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 12 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 13 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 14 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 15 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 16 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 17 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 18 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 19 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 20 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 21 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 22 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 23 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 24 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 25 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 26 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 27 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 28 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 29 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | bez tytułu 30 | druk cyfrowy, 100 × 70 cm | 2016
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Triumhpzug odwrócony | widok wystawy | Galeria BWA Arsenał, Poznan 2016
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Triumhpzug odwrócony | widok wystawy | Galeria BWA Arsenał, Poznan 2016
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Triumhpzug odwrócony | widok wystawy | Galeria BWA Arsenał, Poznan 2016



| 51 |

Triumhpzug odwrócony | widok wystawy | Galeria BWA Arsenał, Poznan 2016



| 52 |

Triumhpzug odwrócony | widok wystawy | Galeria BWA Arsenał, Poznan 2016



| 53 |

Triumhpzug odwrócony | widok wystawy Weze, sztylety, płatki róz | Galeria Bunkier Sztuki, Kraków 2016  . .




