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„Nadmiar i brak”
Charakteryzując współ-

czesność mówi się często 
o nadmiarze: przeroście 

formy, nadprodukcji obrazów i 
informacji, nadmiernej konsump-
cji. Jednocześnie łatwo wskazać 
obszary dotkliwego braku i 
pustki. Tymi słowami rozpoczyna 
się Wstęp do książki „Nadmiar i 
brak”. Publikacja została wydana 
pod koniec ubiegłego roku wspól-
nymi siłami Akademii Młodych 
Uczonych i Artystów i Akademii 
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta we Wrocławiu. Jest to 
dwujęzyczny (polsko-angielski) tom, w którym zamieszczono 13 artykułów oraz 
dziesiątki reprodukcji prac artystycznych; ogółem w tomie swoje prace umieściło 
68 twórców – artystów i naukowców. Spoiwem całego wydawnictwa jest tytułowy 
problem nadmiaru i braku, problem ujmowany jest z wielu perspektyw, zarówno 
naukowych jak i artystycznych.

Tom recenzowali profesorowie: Maria Poprzęcka i Adam Jezierski. W recen-
zji Marii Poprzęckiej czytamy: zaletą wydawnictwa jest szerokie ujęcie tematu – 
od perspektywy kosmologicznej zarysowanej w tekście ks. Michała Hellera, poprzez 
mikroskalę w ujęciu Krystyny Dąbrowskiej, po analizę ontologiczno-egzystencjalną 
Bartłomieja Skowrona. Połączenie w jednym tomie abstrakcyjnych wywodów ma-
tematycznych (Piotr Śniady, Jarosław Drapała, Dariusz Buraczewski) z krytycznym 
ujęciem zachodzących tu i teraz procesów cywilizacyjnych (Katarzyna Kopecka, 
Roland Zarzycki, Marcin Drąg i Adam Mrozowicki) znacznie poszerza grono po-
tencjalnych odbiorców. 

Adam Jezierski jako największy walor wydawnictwa podkreśla dobrze pojętą 
interdyscyplinarność: Obserwuje się obecnie powstawanie absurdalnie wąskich 
specjalizacji, a jak wielokrotnie pokazała historia nauki, najciekawsze i najważ-
niejsze zagadnienia badawcze leżą na styku różnych, niekiedy pozornie odległych 
dziedzin nauki. [...] Tom „Nadmiar i brak”, będący doskonałym przykładem interdy-
scyplinarności, w pełni zasługuje na szeroki odbiór w kraju i za granicą.

Zgromadzonym w tomie tekstom towarzyszą reprodukcje prac artystów zwią-
zanych z wydziałami Malarstwa i Rzeźby oraz Grafiki i Sztuki Mediów wrocławskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Prace grafików ukazują problem nadmiaru i braku w kon-
tekście poznawczym i społecznym, prace zaś malarskie dobrane zostały podług 
zasady: pusto i powściągliwie vs bogato i zachłannie, zwracając tym samym uwagę 
na estetyczne implikacje tytułowej opozycji.

Maria Poprzęcka zwraca szczególną uwagę na naukowo-artystyczny charak-
ter wydawnictwa: Na wzajemne powiązania nauki i doświadczenia estetyczne-
go wskazują bezpośrednio teksty Jakuba Jernajczyka i Łukasza Huculaka. Całość do-
pełnia prezentacja twórczości projektowej Bartłomieja Muchy, w dowcipny sposób 
komentującego materialistyczny fetyszyzm współczesnej cywilizacji. […] Niezwykle 
cenna z naukowo-popularyzatorskiego punktu widzenia inicjatywa wrocławskiej 
Akademii Młodych Uczonych i Artystów stanowi w mojej opinii oryginalne i sku-
teczne narzędzie zbliżenia pomiędzy artystami i naukowcami. Podejmując na grun-
cie interdyscyplinarnym próbę konkretyzacji istotnych, a nie zawsze oczywistych 
pojęć „nadmiaru” i „braku” inspiruje wzajemne zrozumienie, a nawet współpracę 
badawczą. Lektura recenzowanego tomu, łącząc wartość poznawczą z przyjemno-
ścią obcowania ze sztuką współczesną, niesie satysfakcję zarówno intelektualną, 
jak i estetyczną. n

„Nadmiar i brak”, Wrocław 2013, ss. 250.

Redaktorzy tomu: Łukasz Huculak, Bartłomiej Skowron,  

Krystyna Dąbrowska, Jakub Jernajczyk, Małgorzata Zakrzewska, Roland Zarzycki.

Wydawcy: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Akademickie.

Projekt graficzny i skład: Monika Aleksandrowicz

Data 18 lutego 2014 na długo pozostanie w pamięci garstki 
zapaleńców, którzy uparli się – by po kilku miesiącach 
dyskusji i negocjacji z opiekunem Galerii Promocyjnej ASP 

Kraków, prof. Janem Tutajem -  oblec w materialny kształt wspólną 
ideę zorganizowania wystawy na terenie Akademii Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w Krakowie. 

Zbiorowa wystawa w Galerii Promocyjnej, zakładała utwo-
rzenie wystawy opartej  na prezentacji dorobku wrocławskich 
artystów. Na ekspozycję złożyły się prace wybrane przez kurato-
rów. Dlatego też jak wspomniał na wernisażu komisarz wystawy 
doktorant Dariusz Milczarek –  to z pewnością reprezentatywny 
przykład  poszczególnych kierunków, odzwierciedlający odrębność 
i charakter wrocławskiego środowiska. Dla nich - kuratorstwo jest 
służbą, wysiłkiem podjętym po to, aby uniknąć przypadkowych 
przedstawień. Projekt „Wiedza niewiedzy” bardzo dobitnie poka-
zuje, jak szeroko traktowane jest obecnie pojęcie wystawiennictwa. 

Do udziału w wystawie zaproszono kilkunastu artystów z róż-
nych pokoleń, posługujących się odmiennymi mediami, mających 
zróżnicowany dorobek. W oryginalny sposób połączono ze sobą  
twórców niezależnych oraz doświadczonych dydaktyków akademii 
ze studentami, będących na początku swojej ścieżki artystycznej. 

Pojawiły się prace traktujące temat w sposób uniwersalny oraz 
odniesienia do aktualnej wiedzy na temat wszechświata i zjawisk 
niewyjaśnionych przez naukę.

I chociaż kuratorzy postawili na nieprzewidywalność, i spon-
taniczność zdecydowanie unikali typowej dla wystaw zbiorowych 
monotematyczności. Prace zdawały się swobodnie oddychać, 
a w kilku przypadkach oddziaływały na siebie według wewnętrz-
nej intuicji. 

Działaniem symbolicznie inaugurującym wystawę była pre-
zentacja performance Andrzeja Dudka-Durera – Andrzej Dudek-
-Durer – żywa rzeźba. 

Umieszczona  przy wejściu do galerii wideo-instalacja Małgo-
rzaty Kazimierczak, polegająca na ciągłym zadawaniu pytań o stan 
umysłu, była próbą rozpoznania autentyczności wydarzeń, skła-
niających się do subiektywnych interpretacji. 

Praca Miry Boczniowicz dystansowała się do tego co jest nam 
znane jako realność.

Artyści manipulowali rzeczywistością (K Moskowczenko, K. 
Wałaszek, E. Kuźnicka) imitowali realność (K. Skarbek. M. Wilde-
man) czy konstruowali z samych siebie przedmiot manipulacji (K. 
Wałaszek, P. Jarodzki, M. Oganiaczyk)

Interesujące realizacje artystyczne sprawiły, że wystawa była 
dość ciekawym zjawiskiem dlatego, że u podstaw sukcesu leży tak-
że nietuzinkowy sposób pracy kuratorów. Ich iście eksperymen-
tatorski styl dopieszczał projekt poprzez identyfikację wizualną 
skomponowaną przez Paulinę Plutę, co zwykle dla samego autora 
pracy może być niewygodne. Znajomość środowiska i „wiedza”, 
że zaproszeni twórcy byli ważnym głosem w szerszej dyskusji, 
sprawiła, że wymiana energii twórczej i idei stała się urzeczy-
wistniona w poprzez dyskurs zapoczątkowany intelektualnym 
fermentem. n 
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