Grzegorz Zygier

OD AUTORA

Mija 40 lat od mojej pierwszej wystawy, bowiem w 1981 roku w ramach działalności grupy SEM pokazałem
fotografie na wystawie „Sytuacje irracjonalne”. Mija też 35 lat od rozpoczęcia pracy w Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Głęboko w mojej pamięci pozostają liczne ważne wydarzenia, które dokumentowałem aparatem lub
kamerą - wizyty światowych dostojników i przywódców państw, królów, prezydentów. To niezapomniane chwile,
to też lata wspaniałej współpracy z kustoszami, a owocem tego są liczne katalogi, etc.
Powracając do twórczości, to stan wojenny wyzwolił inny potencjał kreatywności, czego ślady z wykorzystaniem
różnych środków wyrazu pozostawiam w Kulturze Zrzuty, czy spuściźnie Stacji Pi. Stacji. Natomiast nurt fotografii,
który mnie pochłonął, bliski jest konceptualizmowi i analitycznemu spojrzeniu na nośnik zapisu. Negatyw pozwala mi
na niekończące się zgłębianie istoty materii fotografii. Tak też dzieje się w przypadku obszernego cyklu fotografii
nazwanego kilkanaście lat temu TWOONE. Czym on jest dla mnie? To rodzaj syntezy rzeczywistości – niby dwie,
a właściwie już jedna, nowa, zgeometryzowana struktura ze wspólną, zamkniętą pośrodku, nierozerwalną „materią”.
Pozorna zawodność rejestracji przez ”zaciągnięte kadry” to swoista estetyka błędu. Przenikające się kadry kreują inną
przestrzeń czy inne przedmioty, można rzec nie-miejsca, nie-obiekty.
Fotografie tego cyklu są kontynuacją „Zestawu autorskiego” zrealizowanego w latach 1986-87. Dwa kolejne
kadry, oddzielone od siebie technologiczną pionową przerwą, tworzą nowe spojrzenie. Zdajemy się nie dostrzegać
rozdzielającej czarnej linii, by w przekazie dać możliwość balansowania między iluzją a konceptualną analizą.
W „Zestawie autorskim” kadry stykają się ze sobą, a w „Twoone” zachodzą na siebie i tworzą pośrodku nierozdzielną
treść.
Wystawa z okazji 40-lecia mojej twórczości, przygotowana wspólnie przez Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego i Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Krakowski, nie jest podsumowaniem, nie jest
retrospekcją tego, co skromnie dokonałem. Mam nadzieję, że przyjdzie czas na takie rozliczenie. „Twoone next”
to kolejna, bardziej obfita, wielowątkowa prezentacja fotografii ostatnich lat. Tworzę „analogowo” i korzystam
z materiałów czarno-białych, daje mi to większą możliwość koncentracji na problemach formy. Proponuję świat iluzji,
w którym często dominują jako archetypy ascetyczne kształty, figury.
Grzegorz Zygier

FROM THE ARTIST

It has been 40 years since my first exhibition when, as a member of the SEM group, I showed my
photographs at the ‘Irrational Situations’ exhibition. Moreover, it has been 35 years since I took up employment in the
Jagiellonian University Museum. Many important events documented by my photo or video camera are deeply
engraved in my memory; visits of notable personages and country leaders, kings, presidents, all were unforgettable
moments, just as the years-long collaboration with museum custodians which resulted in numerous catalogs, etc.
Concerning my work, it was the martial law period which unleashed a different kind of creativity potential. I reflected
that new potential using different means of expression in Kitty Culture or the legacy of ‘Stacja Pi. Stacja’. By contrast,
the branch of photography which enthralled me is close to conceptualism and the analytic approach to the storage
medium allows me to endlessly explore the essence of photography. This is also the case of the expansive
photography cycle which was named TWOONE almost twenty years ago. What does it mean for me? It is a certain
synthesis of reality-seemingly two, but actually just one new geometrised structure with the common inseparable
‘matter’ enclosed in the centre. The ostensible unreliability of registration by ‘drawn out frames’ is a singular aesthetic
of error. Converging frames create another space or other objects, in a certain sense no-spaces and no-objects.
The photographs in that cycle are a continuation of the ‘Author’s Set’ which was realised in 1986-1987.
Two consequent frames, separated by a technological, vertical break, form a new perspective. We seemingly miss the
separating black line to enable balancing between illusion and conceptual analysis. Whereas in the ‘Author’s Set’
frames touch each other, in ‘Twoone’ they overlap and form an indivisible content in the centre.
The exhibition celebrating the 40th year of my artistic activity, made by the Jagiellonian University Museum
and the Cracow Branch of the Association of Polish Art Photographers is not a summary, not a retrospection on my
humble legacy, as a I hope there will be a more suitable time for this kind of recapitulation. ‘Twoone next’ means
a new, more abundant and multi-layered presentation of photographs made in the recent years. My approach to work
is ‘analog’ and I use black-white materials which enables a deeper focus on the questions of form. I offer a world
of illusions, often dominated by archetypes, ascetic shapes, figures.
Grzegorz Zygier

Zestaw autorski/Author`s Set #1-3, 1986-87

Zestaw autorski/Author`s Set #3-3, 1986-87
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Jeszcze raz o Twoone, czyli analizowanie naszego widzenia
Gdzie narodziły się idee?
Do powstania cyklu Twoone bezpośrednio przyczynił się Zestaw autorski Grzegorza Zygiera, który na
zasadzie dyptyków wzbudza „niepokój percepcyjny”, a w konsekwencji podważa wiarygodność fotografii jako
„mimetycznej pieczęci czasoprzestrzeni” (określenie własne). Termin ten oznacza fotograficzny realizm powstały przy
użyciu przezroczystej transpozycji fizycznego wyglądu obiektu na błonę fotograficzną za pomocą neutralnego
medium, czyli aparatu, oczywiście z wykorzystaniem światła. W ten sposób istotę fotografii pojmowali teoretycy z lat
60. i 70. XX wieku. Myślenie to zakładało refleksję w typie materialistycznym redukującym poglądy religijnomagiczne. Tę koncepcję teoretyczną rozpoczął Edgar Morin w książce Kino i wyobraźnia a kontynuowana była m.in.
w Polsce w czasie konceptualizmu w kręgach fotograficznych (Zbigniew Dłubak) i filmowo-fotograficznych (Warsztat
Formy Filmowej)1. Jej oddziaływanie czytelne było jeszcze u Viléma Flussera w wydawnictwie Ku filozofii fotografii
(Für eine Philosophie der Fotografie, European Photography, 1983) wydanym po polsku w 2005 roku. Dla Flussera
gest fotografowania odnosił się nawet do postawy myśliwego z czasów paleolitu, co oczywiście jest tylko częściowo
słuszne.
Zestaw autorski (1986-1987)
Cykl ten wyrósł z tradycji konceptualnej lat 70. kiedy zakładano, że fotografia jest strukturą ideową służącą
analizie przybliżającej się do empirycznego i semiotycznego poznania fragmentów rzeczywistości, a w konsekwencji
całego świata. Fotomedializm powstał na gruncie konceptualizmu, który postulował bezwzględny prymat idei nad
materializacją artystyczną, ale ograniczał pole eksperymentu do fotografii lub pogranicza z filmem, rzadziej z innymi
technikami, jak np. rysunek. Fotomedialiści wstępnie zakładali uwarunkowania wynikłe z zastosowania określonego
sprzętu (aparat, kamera, błona negatywowa).
Prace podejmujące problematykę fotomedialną zbliżoną do Zestawu autorskiego wykonywali wcześniej
np. członkowie Warsztatu Formy Filmowej (Ryszard Waśko, Andrzej Różycki, Wojciech Bruszewski), a zwłaszcza
bliscy Zygierowi artyści z końcowej fazy konceptualizmu: Zygmunt Rytka (Określenie miejsca. Spirala i Określenie
miejsca. Próba koła z 1978 roku) oraz Adam Rzepecki z grupy SEM, a od 1979 roku z Łodzi Kaliskiej
(Autoportret, 1979).
Zestaw autorski był zawsze dyptykiem, najczęściej powstałym z połączenia trzech par zdjęć. Artysta poprzez
różnego rodzaju manipulacje (obiektywy szerokokątne, odwrócenie negatywu, zróżnicowane oświetlenie oraz
kadrowanie) spowodował, że fotografowany pejzaż, architektura lub rzeźba ostatecznie nabrały surrealnego
charakteru. Pamiętajmy, że cykl ten powstał w czasach ludycznej Kultury Zrzuty, w której Grzegorz Zygier był
aktywnym uczestnikiem.

Z tego powodu w Zestawie autorskim oprócz bardzo dobrej jakości wizualnej można doszukać się ukrytych
ironicznych odniesień, co odróżnia ten cykl od większości dokonań z zakresu fotomedializmu, w którym wizualność
obrazu była na marginesie zainteresowań artystycznych.
Zastanawiamy się czy na dwóch podobnych zdjęciach w określonym dyptyku widzimy ten sam fragment
rzeczywistości? A może sięgnięto do fotomontażu? Ale tak nie jest, gdyż jest to wyrafinowana fotografia poddana
komplikacji formalnej mającej na celu udowodnienie, że nie jest ona wiarygodnym środkiem przekazu ani nie ukazuje
obiektywnej prawdy, choć jest z założenia obiektywnym środkiem przekazu, teoretycznie przezroczystym w relacji do
„balsamowanej” rzeczywistości. W dzisiejszej refleksji o fotografii zdecydowanie ważniejszą rolę pełni kontekst
i zastosowanie fotografii w określonym przekazie społeczno-politycznym, czego pionierami byli Michel Foucault, John
Tagg, Allan Sekula.
Grzegorz Zygier Zestawem autorskim, jak nikt inny wcześniej w fotografii polskiej zwrócił uwagę,
że podstawowe idee sztuki postkonceptualnej istnieją w użytym sprzęcie fotograficznym służąc do estetycznoartystycznej gry z widzem. A ostatecznym celem jest namysł nad ułomnością naszej percepcji, która poddawana jest
określonemu testowi znajomości praw tworzących obraz fotograficzny.
Twoone. Przemiany prowadzą do…?
Warto przyjrzeć się chronologii tego cyklu i zastanowić się, w jakim kierunku zmierza artysta? Już na
pierwszej wystawie Twoone w Muzeum UJ w Krakowie w 2007 roku pojawiło się kilka tendencji. W pierwszej niektóre
prace pokazywały prześwietlenie określonego ujęcia i jego przesunięcie względem innych obiektów, co było
kontynuacją myślenia z Zestawu autorskiego, ale też było paralelne z tendencją wizualizmu i tradycją „fotografii
elementarnej” z lat 80. XX wieku. Wyrażały to zdjęcia z upodobaniem ukazujące m.in. roślinność, cienie krzeseł.
Widać w nich swobodę ujęcia, by nie powiedzieć ekspresję prowadzącą ku chaosowi2.
Jednak druga tendencja okazała się bardziej żywotna i była kontynuowana w następnych latach.
Prezentowała ona fragmenty rzeczywistości, np. opony, bazę kolumny, detal architektoniczny, żelazny most na Wiśle,
słupki chodnikowe, czyli codzienne otoczenie, które posiada jednak określony kształt najlepiej sprawdzający się
w podwójnej ekspozycji tak, żeby ostateczny obraz był symetryczny, z geometryczną formą o tradycji abstrakcyjnej
(jakby matematycznym zbiorem) w środku3. Istotne jest, że ten rodzaj formy abstrakcyjnej intencjonalnie powstał
z samego efektu fotografowania i stał się integralną częścią pracy o tradycji konstruktywistyczno-konceptualnej
spajającej świat rzeczywisty z wyobrażeniowym. Moim zdaniem jest to bardzo ważny zabieg, który w nieznany
sposób łączy dawną tradycję mimesis z dwudziestowieczną abstrakcją. Jest to zupełnie inne podejście niż słynnego
artysty Andreasa Gursky’ego stosującego w fotografii cyfrowej wyrafinowany retusz komputerowy, czego przykładem
jest wielkoformatowa kolorowa praca Rhein II (1999). Jej ostateczny wyraz jest bardziej zunifikowany i oddziaływuje
zasadą „all over”.

W 2008 roku powstało kilka prac Twoone Land przedstawiających leśny pejzaż, zboże, trawę oraz tym
razem bezchmurne niebo. Wszystkie elementy zostały w różnorodny sposób zgeometryzowane i nałożone na siebie
w określonych fragmentach kompozycji. Są to zdjęcia o tradycji abstrakcji malarskiej, ale wyłącznie wykorzystujące
prawa optyki i naświetlania negatywu.
Grzegorz Zygier między 2009 a 2010 rokiem zrealizował cykl Twoone Sea, w którym unaoczniła się siła
i realność obrazu abstrakcyjnego. W układach diagonalnych artysta połączył spokój fal z harmonią nieba i wody.
Ważny jest też horyzont, który pojawia się na dole lub na górze pracy i zawsze w modernizmie wyznaczał jego
ideowe pole, czyli określony cel artystyczny. Tym różni się od postmodernizmu, w którym znika cel – określony
horyzont, a najczęściej oglądamy tylko zwielokrotnione odbicia i zatarcie realności.
Spoglądam na te prace widząc w nich panteistyczną siłę przyrody. Jej potencjał został jednak ujarzmiony
przez wizję artysty i sprowadzony do tradycji sztuki Kazimierza Malewicza i jego koncepcji malarstwa
suprematystycznego, zawartej m.in. w tekście Suprematystyczne zwierciadło, w którym stwierdził: „2. Jeśli stworzenie
świata to droga boga, a „jego drogi są nieprzeniknione”, to on i ta droga są równe zero”4. Grzegorz Zygier prezentuje
podobną, choć oczywiście nie tożsamą postawę, jak Malewicz.
W 2011 roku postało kilka prac pt. Twoone Moons ukazujących okrągły kształt i fakturę kuli (tytułowych
księżycy) przenikających się wzajemnie. Poprzez odpowiednie naświetlenie negatywu, w centrum uwypuklone
zostały przecinające się okręgi, tworzące „nową realność” czyli „autentyczną fikcję”. W tym miejscu należy
przypomnieć tytuł tekstu o Grzegorzu Przyborku, który jest ciekawym odniesieniem, ponieważ jego prace, choć ściśle
inscenizacyjne, są bliskie konceptualnym założeniom Grzegorza Zygiera5. Można też dopowiedzieć, że Twoone
Moons posiadają zawsze kompozycyjne centrum, będące też podstawową modernistyczną zasadą, co decyduje
o wyjątkowej jakości wizualnej tego cyklu.
W 2013 roku powstały Twoone Piramidi, w których artysta zastosował różne układy kompozycyjne:
od płaskiej geometrycznej struktury, poprzez układy piramid do diagonalnego rombu powstałego z zestawienia
piramid. Innym zagadnieniem jest pytanie, czym są tytułowe piramidy i gdzie się znajdują?
W 2018 roku pojawił się Twoone Ilk realizujący system „nowego widzenia” z pogranicza płaskorzeźby
i typografii6. Widzimy np. przenikające się litery NY będące odniesieniem do Nowego Jorku. Decydującą rolę odgrywa
tu półcień. W omawianym cyklu powstało więcej białych, abstrakcyjnych form/prześwitów niż we wcześniejszych,
przez co kompozycje są bardziej dynamiczne. Nasuwa się porównanie z alfabetem Władysława Strzemińskiego
i z innymi, podobnymi eksperymentami tego typu z okresu międzywojennego, kiedy zakładano, że idea sztuki tkwi
w języku i formach jego artykulacji.

Jaki jest cel?
Do czego zmierza Grzegorz Zygier? Można analizować i zastanawiać się, które prace są najbardziej wiarygodne
w sensie zakładanego celu i finalnego efektu? Tego do końca nie wiemy, gdyż obecnie opisywany eksperyment
wizualny zmierza w kierunku minimalizmu i puryzmu, których celem jest badanie naszego postrzegania, teoretycznie
wchłanianego przez ekran komputera. Artysta stawia widza w roli nieustannie uczącego się obserwatora, który poza
wrażeniami estetycznymi powinien określić swą znikomość wobec świata oraz ograniczenie dotychczasowej
percepcji, która wciąż się modyfikuje i rozwija pod wpływem kultury i przemian cywilizacyjnych.
Eksperyment wizualny w sztuce zintensyfikował się w momencie pojawienia się renesansowej perspektywy w nowy
sposób badającej postrzeganie, które ostatecznie załamało się w malarstwie w końcu XIX wieku, a jego poszukiwania
przejęły fotografia i film eksperymentalny. Status znaczenia przełomu renesansowego a także przekonanie,
że perspektywa z biegiem stuleci nabrała „form symbolicznych” przedstawił Erwin Panfosky w swym historycznym
studium Die Perspektive als symbolische Form (Perspektywa jako „forma symboliczna”)7, z którym oczywiście należy
się zgodzić. Pozostaje otwartym pytanie, na które nie odpowiedział Panofsky – jak intepretować „formę symboliczną”
będącą przesłaniem redukowanym w dominującym w kulturze przekazie postmodernistycznym? Myślę, że jedną
z dróg wskazał Grzegorz Zygier.
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Once again about Twoone, or analysing our perception
Where were the ideas born?
The direct impulse to create the Twoone series came from Grzegorz Zygier’s Author’s set which employs
double images to trigger a ‘perceptive unease’, effectively questioning the credibility of photography as the ‘mimetic
stamp of spacetime’ (my own definition). This term refers to the photographical realism achieved through
a transparent transposition of the physical image of an object onto photographic film with use of a neutral medium,
a photo camera, naturally also using light. This concept of the essence of photography was common among
theoreticians in the 1960s and 70s. It was based on materialist reflection which diminished religious and magical
views. The theoretical concept was initiated by Edgar Morin in his book entitled Cinema and Imagination
and cultivated i.a. in Poland during the conceptualism period among photographic (Zbigniew Dłubak) and filmphotographic circles (Film Form Workshop)1. Its influence could be found even in Vilém Flusser’s thought expressed
in the publication Towards a Philosophy of Photography published in Polish in 2005. According to Flusser, the gesture
of photographing is even related to the posture of a Palaeolithic hunter, a concept which obviously is only partially
true.
Author’s Set (1986–87)
This series was born from the conceptualist tradition of the 1970s which assumed that photography is an
ideal structure used for analysis approaching the empirical and semiotic recognition of fragments of reality,
and eventually the world as a whole. Photomedialism had its roots in conceptualism, the latter demanding an absolute
primacy of ideas over artistic materialisation, but it limited the area of experimentation to photography per se and its
crossovers with film, in rare cases with other techniques like drawing. Photomedialists formulated initial determinants
based on the choice of a specific gear (photo or film camera, negative film).
There were earlier works addressing the photomedial subject similar to the Author’s Set, such as those
created by the members of the Film Form Workshop (Ryszard Waśko, Andrzej Różycki, Wojciech Bruszewski) and
especially the artists from the late conceptualist period who approached the matter in a way closely similar to Zygier’s:
Zygmunt Rytka (Defining the Place. Spiral and Defining the Place. An Attempted Circle, 1978) and Adam Rzepecki,
a member of the SEM group and since 1979 the Łódź Kaliska group (Self-portrait, 1979).
The Author’s Set was always a diptych, most often composed of three pairs of images combined together.
The artist used various means of manipulation (wide-angle lens, reversed negative, differentiated lighting,
and framing) in order to achieve a surrealist character of the photographed landscape, architecture, or sculpture.
We should remember that the series was created in the time of the ludic Kitty Culture, of which Grzegorz Zygier was
an active participant.

For this reason, except the very good visual quality the Author’s Set reveals hidden, ironic references which set it
apart from the majority of photomedial works, because the latter show only marginal artistic interest in the visuality
of image.
We may wonder whether the two similar photographs in the same diptych show us the same fragment
of reality? Maybe it was photomontage? But this is not the case because we are dealing with sophisticated
photography subjected to formal complication with the goal of proving that it is not a reliable medium nor shows
objective truth, even though it is theoretically an objective instrument of communication, supposedly transparent in its
relationship with the 'perfumed reality'. Contemporary discourse on photography clearly prefers the context and
application of photography in a determined social and political message, a trend pioneered by Michel Foucalt, John
Tagg, or Allan Sekula.
Like no Polish photographer before, Grzegorz Zygier used his Author's Set to direct our attention towards the
fact that basic ideas of post-conceptual art are embedded in the photographic equipment and used to play
an aesthetic and artistic game with the viewer. The ultimate goal is a reflection about the defectiveness of our
perception which becomes subjected to a certain test of knowledge about the laws governing the creation
of a photographic image.
Twoone. Changes lead to...?
We should examine the chronology of this series and deliberate the direction taken by the artist. Already the
first exhibition which took place in Cracow JU Museum in 2007 revealed a few tendencies. In the first of them, some
works showed overexposure of the given frame and is shift from other objects, a continuation of the way of thinking
shown in the Author's Set, but also parallel with the visualist tendency and tradition of 'elementary photography' dating
back to the 1980s. It was expressed by photographs which concentrated on plants or shadows cast by chairs.
They clearly show a latitude of framing, or maybe even expression leading towards chaos2.
There was a second tendency, however, which turned out to be more prevalent and was continued in the
following years. It presented fragments of reality, such as car tires, a column base, an architectonic detail, in fact
everyday surroundings, but its specific shape required a double exposition to make the final image symmetrical, with
a geometric form rooted in the abstractionist tradition (in a certain sense, a mathematical set) in the centre3.
It is important to notice that this type of an abstract form was intentionally a result of the effect of photographing and
became an integral part of the work belonging to the constructivist and conceptualist tradition which cemented the real
world and the world of imagination. In my opinion, it was a very important decision which combined the historical
tradition of mimesis with the 20th-century abstraction in an unclear way. This approach stands in polar opposition
to the artist Andreas Gursky who applied a sophisticated computer re-touch to digital photography, as exemplified
in the large-format colour work Rhein II (1999).

The final effect is significantly more uniform and works on the audience using the 'all over' rule.
In 2008, a few works entitled Twoone Land were created, depicting a forest landscape, wheat, grass, and sky,
this time cloudless. All elements were geometricised in different ways and overlapped in certain parts of the
composition. These photographs belong the tradition of abstract painting, but only the laws of optics and negative
exposure were used here.
Between 2009 and 2010, Grzegorz Zygier realised the Twoone Sea series, in which the power and reality
of an abstract imaged were revealed. The artist combined the calm of waves with the harmony of sky and water
in diagonal compositions. The horizon also plays an important role, appearing at the bottom or top of the work and,
as usual in modernism, designed its ideal field or the specific artistic goal. This is the difference in comparison with
post-modernism where the goal, the determined horizon, disappears and we usually see only multiplied reflections
and blurring of reality.
Looking at those works, I see the pantheistic power of nature. However, its potential has been harnessed
by the vision of the artist and brought down to the tradition of Kazimir Malevich's art, as well as his conception
of suprematist painting defined i.a. in the essay Suprematist Mirror where he stated that '2. If the world's creations are
God's paths and if “His ways are inscrutable”, then both He and His path are equal to nothing'4. Grzegorz Zygier takes
a similar, although obviously not identical, position as Malewicz.
In 2011, a few works entitled Twoone Moons depicted the round shape and texture of a ball (the titular
moons) which converged together. Through a specific exposition of the negative, intersecting circles were exposed
in the centre, creating a 'new reality', or 'authentic fiction'. This would be a good opportunity to recall the title of a text
about Grzegorz Przyborek as an interesting reference, since his work, despite the strict prearrangement, stand close
to the conceptual premises of Grzegorz Zygier5. We could also add that Twoone Moons always have a compositional
centre, one of the fundamental modernist rules, which determines the visual exceptionality of the series.
In 2013, the Twoone Piramidi were created. The artist used diverse compositional sets: from a flat
geometrical structure through compositions of pyramids to a diagonal rhombus formed by pyramid shapes. Another
issue is the question: what are the titular pyramids and where are they located?
In 2018, the Twoone Ilk realised the system of 'new perception' on the border between bar-relief and
typography6. For example, we see the letters N and Y blending together as a reference to New York. In this case,
the crucial role was played by half-light. This series consisted of more white, abstract forms/translucent images
in comparison with the previous works, giving its compositions a more dynamic character. It prompts us to make
a comparison with Władysław Strzemiński's alphabet and other similar experiments from the pre-war period when it
was assumed that the idea of art is found in the language and form of its articulation.

What is the goal?
Towards which goal walks Grzegorz Zygier? Could we analyse his works and determine which are the most
convincing concerning the designated goal and final effect? This question cannot be fully answered, since the visual
experiment we are describing tends toward minimalism and purism which are used to examine our perception,
theoretically absorbed from the computer screen. The artist puts the viewer into a position of an observer who is
constantly learning, being expected to transcend aesthetic impression and define their insignificance when compared
with the world, as well as the limitations of their current perception which is constantly modified and developed under
the influence of culture and civilisational changes.
The visual experiment in arts became intensified after the emergence of Renaissance perspective which
examined perception in a new way. Ultimately, it disappeared in the late 19th-century painting and the search for it
was undertaken by photography and experimental cinema. The status of the significance held by the Renaissance
breakthrough, as well as the convinction that after centuries perspective gained 'symbolic forms', were presented by
Erwin Panfosky in his historical study Die Perspektive als symbolische Form (Perspective as a 'symbolic form')7,
a notion we obviously must agree with. One open question not answered by Panofsky remains—how should we
interpret the 'symbolic form' which is a message diminished in the post-modernist substance dominating the culture?
In my opinion, Grzegorz Zygier has shown one of the possible ways.
1. E. Morin, Kino i wyobraźnia. Foreword by M. Czerwiński, transl. K. Eberhardt. Warsaw, 1975. French edition: Le Cinéma ou l'homme
imaginaire (Paris, 1956).
2. Grzegorz Zygier, Twoone. Jagiellonian University Museum, Cracow, 2007 (exhibition catalog). I am referring to the works presented on the
pages 11–17.
3. Ibid. 18–25.
4. K. Malevich, Suprematystyczne zwierciadło. Transl. A. Turowski. The same author in: Między sztuką a komuną. Teksty awangardy
rosyjskiej 1910-1932 (Cracow, 1998), 178. English translation source: Kazimir Malevich, "The Suprematist Mirror", 1923; in Essays on Art
1915-1933, trans. Xenia Glowacki-Prus; ed. Troels Andersen; (Copenhagen: Borgen, 1971), 224, accessed 17 September 2020,
https://insignificantattempt.blogspot.com/2018/11/malevich-suprematist-mirror-1923.html.
Malewicz initiated a new age of art in the point 0, its foundation being an objectless world. The works of Grzegorz Zygier made in the 21st
century obviously deviate from the initial premises made by Malevich, but this is exactly the avant-garde tradition.
5. K. Jurecki, Authentic fiction?, in Exit (1993). 4.
6. I am deliberately referring to the German term 'das Neue Sehen' and the English 'new vision' which were used in whole Europe during the
1920s as a practice of expanding the present understanding of photography, and later painting, with the demands of modernism, especially
constructivism, surrealism and the New Objectivity, predominantly in the activity of Soviet artists and the Bauhause. Compare with László
Moholy-Nagy, The new vision, from material to architecture (New York, 1932).
7. E. Panofsky, Perspektywa jako „forma symboliczna, trans. G. Jurkowlaniec (Warsaw, 2008).
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Grzegorz Zygier - fotograf, performer, artysta wideo, w ZPAF od 1987 roku, absolwent Politechniki Krakowskiej.
Od 1981 do 1982 roku należał do Grupy Twórczej SEM, w latach 1982-88 związany z ruchem artystycznym Kultura
Zrzuty oraz niezależnymi pismami „Tango” i „Hali Gali”. Uczestnik i dokumentalista zdarzeń, artystycznych spotkań
i plenerów: Teofilów, Nieme kino, Pozdrawiamy urzędników sztuki, Festiwal Sztuki Potrzebnej, itd. W 1990 roku
wspólnie z Adamem Rzepeckim i Katarzyną Pochrzęst założył formację „Stacja Pi. Stacja” działającą w zakresie
teatru, wideo, performansu, znaną m.in. ze spektakularnych wystąpień podczas Krakowskich Reminiscencji
Teatralnych. W 2002 roku powrócił do fotografii analitycznej i konceptualnej realizowanej w cyklach Twoone.
W 1988 roku otrzymał stypendium twórcze Miasta Krakowa, a w 2009 roku stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
E-mail autora: twoone.gz@gmail.com, więcej informacji /fotografowie/ http://www.zpafok.pl
Najważniejsze wystawy i prezentacje:
1981

– Sytuacje irracjonalne – Galeria Fotografii, Przemyśl

1983

– Znak krzyża – kościół Miłosierdzia Bożego, Warszawa

1987

– Erotyzm i satyra – Galeria Gauss, Sztokholm

1988

– Polska fotografia intermedialna lat 80-tych – BWA, Poznań

1989

– Osobowości fotografii intermedialnej – Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa
– Fotografia i(gra) z rzeczywistością – BWA, Łódź

1990

– Prannie w wannie – Stacja Pi. Stacja – Teatr Mandala, Kraków
– Querspur Videofestival – Linz, Austria
– Audio Visuel Experimenteel Festival – Arnhem, Holandia
– Perfo•racje – Mała Galeria ZPAF-CSW, Warszawa /wystawa indyw./
– De Pologne; dans et par la photo – Castres, Francja
– Fotoanarchiv II – Szombathely, Węgry
– Środek Europy – festiwal wideo krajów Europy Środkowej – CSW, Warszawa
– Fotografia wyobraźni – Mała Galeria i Stara Galeria ZPAF, Warszawa
– Zmiana warty – Galeria „FF”, Łódź
– WRO’91 – Wrocław

BIOGRAFIA

1991

1991 i 1992

– I i II Festival Internacional de Performances, Madryt

1993 / 1994

– Nie-obecność w naturze – III Fotokonferencja Wschód-Zachód, Wojnowice – Wrocław

1993 i 1995

– XVIII i XX Krakowskie Reminiscencje Teatralne

1997

– Fotografia ’97 – Pałac Sztuki, Kraków

2003

– Galeria Bezdomna, Kraków

2006

– Analoque: Pioneering Artists Video from the UK, Canada and Poland (1968-88), Tate Modern i Tate Britain
Gallery, Londyn

2007

– Dowcip i władza sądzenia (Asteizm w Polsce) – CSW, Warszawa
– Twoone – Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków /wystawa indyw./

2009

– Ukryta Dekada – Polska sztuka wideo ’85-’95 – Muzeum Narodowe, Wrocław i BWA w Krakowie
– Od problemu symulacji do „nowego symbolizmu”. Aspekty fotografii z początku XXI wieku – 6. Biennale
Fotografii – Galeria Stary Browar, Poznań
– Twoone i inne fotografie – Galeria Sztuki Wozownia, Toruń /wystawa indyw./
– Twoone Sea – Galeria Olympia, Kraków /wystawa indyw./

2010

– Twoone - od cienia do fal – Galeria - Ośrodek Działań Artystycznych, Piotrków Trybunalski /wystawa indyw./

2012

– Perfo·racje i Twoone – MOS/Galeria Sztuki Najnowszej, Gorzów Wlkp., /wystawa indyw./
– Terra: destructa - immanens - salva, Międzynarodowe Centrum Kultur, Kielce
– performans „bez tytułu" podczas sympozjum „Kultura Zrzuty 1982-87", ŁDK, Łódź
– TRZEBAZALAĆDUŻOTAŚMMAGNETOFONOWYCHWGIPSIE, GoldexPoldex, Kraków

2013

– Jacka Kryszkowskiego rezygnacja z kultury (Dominik Kuryłek, Grzegorz Zygier) – Naturalny Sklepik-Galeria
Smaku, Kraków
– PREFERUJĘ BARDZIEJ ZRZUTĘ NIŻ KULTURĘ – Adam Rzepecki oraz Z. Libera, J. Kryszkowski,
G. Zygier, Łódź Kaliska, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół, Nowy Sącz

2015

– performans „Stacji Pi. Stacji" (A.Rzepecki&G.Zygier) - Hac urgent lupus hac canis, podczas „16 lat i siedem
dni albo sztuki niepiękne czyli spadkobiercy Duchampa”, Galeria Olympia, Kraków

2016

– Aukcja sztuki – Poznawać, Działać, Dzielić się, Fundacja Razem Pamoja, CSW, Warszawa
– Dwa do przodu, raz do tyłu. „Tango" jako zjawisko – Galeria Propaganda, Warszawa
– Kości wszystkich ludzi – CSW, Toruń;

2019

– Grzegorz Zygier TWOONE No.7 – Galeria Za Szafą ZPAF, Wrocław, /wystawa indyw./
– Grzegorz Zygier TWOONE No.8 – Galeria Patio2, AHE, Łódź, /wystawa indyw./

Grzegorz Zygier - photographer, performer, video artist, ZPAF member since 1987, graduate of Cracow University
of Technology. In 1981 and 1982, he was a member of SEM Creative Group, in 1982-88 he was closely connected
with Kitty Culture artistic movement, as well as with independent magazines ‘Tango’ and ‘Hali Gali’. He documented
and participated in artistic events, meetings, and open airs, such as Teofilów open workshops, Silent Cinema,
We Salute the Art Bureaucrats, Festival of Necessary Art, and others. In 1990, he joined Adam Rzepecki
and Katarzyna Pochrzęst to create ‘Stacja Pi. Stacja’, the art formation which engaged in stage plays, video art and
performance, gaining notoriety for its spectacular appearances in Kraków Theatrical Reminiscences Festival.
In 2002, he returned to analytical and conceptual photography realised in the Twoone cycles.
In 1988, he was awarded with the creator scholarship of the City of Kraków, and 2009 the scholarship of the Ministry
of Culture and National Heritage.
Artist’s e-mail: twoone.gz@gmail.com, more information / photographers/ http://www.zpafok.pl
His most important exhibitions and presentations:
1981

– Irrational Situations – Photo Gallery, Przemyśl

1983

– Sign of the Cross – the church of the Divine Misericordia, Warszawa

1987

– Erotism and Satire – Gauss Gallery, Stockholm

1988

– Polish Inter-Media Photography of the Eighties – BWA, Poznań

1989

– Personalities of the Inter-Media Photography – Centre for Contemporary Art (CSW), Warszawa
– Photography’s Play, Trifling, Interplay With the Reality – BWA, Łódź

1990

– Prannie w wannie – Stacja Pi. Stacja group – Theatre Mandala, Kraków
– Querspur Videofestival – Linz, Austria
– Audio Visuel Experimenteel Festival – Arnhem, Holland
– Perfo•Rations – The Mała Gallery ZPAF-CSW, Warszawa /the solo exhibition/
– De Pologne; dans et par la photo – Castares, France
– Fotoanarchiv II – Szombathely, Hungary
– Center of Europe – video festival of Central Europe Countries – CSW, Warszawa
– Photography of Imagination – The Mała and The Old Galleries ZPAF, Warszawa
– Changing of the Guards – ‘FF’ Gallery, Łódź
– WRO’91, Wrocław
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1991

1991 & 1992

– I and II Festival Internacional de Performances, Madrid

1993 / 1994

– Non–Presence in Nature – the 3rd East-West Photoconference ‘European Exchange’,
Wojnowice-Wrocław

1993 & 1995

– the XVIII and XX Cracow Theatrical Reminiscences, Kraków

1997

– Photography ’97 – Palace of Art, Kraków

2003

– The Homeless Gallery, Kraków

2006

– Analoque: Pioneering Artists Video from the UK, Canada and Poland (1968-88),
Tate Modern and Tate Britain Gallery, London

2007

– Asteism in Poland. Joke and Authority – CSW, Warszawa

2009

– The Hidden Decade. Polish Video Art ’85-’95 – National Museum, Wrocław

– Twoone – The Jagiellonian University Museum, Kraków /the solo exhibition/
– From Simulation to ‘New Symbolism’. Aspects of Photography from st the Early 21st Century – 6. Biennale
of Photography, Stary Browar Gallery, Poznań
– Twoone and other photographs – Wozownia Art Gallery, Toruń /the solo exhibition/
– Twoone Sea – Olympia Gallery, Kraków /the solo exhibition/
2010

– Twoone - From Shadow to Waves – ODA Gallery, Piotrków Trybunalski /the solo exhibition/

2012

– Perfo•Rations and Twoone – MOS/Gallery of Newest Art, Gorzów Wlkp., /the solo exhibition/
– Terra: destructa - immanens - salva – International Cultural Centre, Kielce
– performance "no title" during the `Kitty Culture 1982-87` symposium, ŁDK, Łódź
– TRZEBAZALAĆDUŻOTAŚMMAGNETOFONOWYCHWGIPSIE – GoldexPoldex, Kraków

2013

– Jacek Kryszkowski abandons culture (D. Kuryłek, G. Zygier) – Natural Shop - Gallery of Taste, Kraków
– I PREFER A MORE DUMP THEN A CULTURE – Adam Rzepecki and Z. Libera, J. Kryszkowski, G. Zygier,
Łódź Kaliska, Contemporary Art Gallery BWA Sokół, Nowy Sącz

2015

– `Stacja Pi. Stacja` performance (A. Rzepecki & G. Zygier) - Hac urgent lupus hac canis, during `16 years
and seven days or Crude arts or heirs of Marcel Duchamp`, Olympia Gallery, Kraków

2016

– Charitable Artwork Auction Learning, Acting, Sharing, Razem Pamoja Foundation, CSW, Warszawa
– Two forward, one back. `Tango` as phenomenon – Propaganda Gallery, Warszawa
– Bones of all men, CSW, Toruń

2019

– Grzegorz Zygier TWOONE No.7 – Za Szafą ZPAF Gallery, Wrocław /the solo exhibition/
– Grzegorz Zygier TWOONE No.8 – Patio2 Gallery, AHE, Łódź /the solo exhibition/

