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Introduction

„Art has its origins in graphics“ is suggested by 
a contained here text by Agnieszki Mori en-
titled „Graphic arts as an area of exploration”. 
The artist in question, both in her theoreti-
cal deliberations as well as in all her creative 
work draws our attention to the character of 
graphic forms of artistic expression being es-
sential for the whole history of art.

This conviction determines the direction of her 
creative research which results are to be set 
out on the following pages of this publication. 
Mori wishes to present her thesis by imple-
menting artistic projects referring to various 
aspects of graphics. Her ouevre characterized 
as a whole seems to me a mosaic of various, 
analyses of tiny components of a greater is-
sue. Each art-work harks back to a different 
notion connected with the medium of graph-
ics which can be determined as “basic”: die, 
offprint, print, series, production… but also light, 
rhythm, stencil, mirror1. Theoretical reflection 
which is contained by them has a fragmentary 
character as its datum point. This fractional 
feature is a basic argument for its attractive-
ness. After all, what would a mystery of art be 
if it became blurred in literality? Viewers are 
therefore forced to laborious reconstruction of 
manifold aspects of graphic output while their 
interpretative endeavors are accompanied 
by seemingly illusive belief in a possibility of 
reaching some compact and comprehensive 
picture of what can be understood as graphic 
arts. In the context of almost unlimited pos-
sibilities which are provided by this medium, 
an extensive definition of its all aspects is 
a complicated and multilateral task. The art-
ist in question, conscious of the experimental 
potential of graphic forms in relation to other 
roams of art uses it in a very skillful way. With 
her every single work she seems to cast some 
light at yet another part of the “truth about 
graphics” which will never be revealed exten-

1. A. Mori, Graphic arts as an area of exploration, Zeszyty Artystyczne 
nr 20, UAP, Poznań 2010, s.189

Wprowadzenie

„Sztuka ma swój początek w grafice“, sugeruje 
zawarty w niniejszym tomie tekst Agnieszki 
Mori „Grafika artystyczna jako pole poszukiwań”. 
Zarówno w swojej refleksji teoretycznej, jak 
również dotychczasowej praktyce twórczej 
artystka zwraca uwagę na podstawowy dla 
całej historii sztuki charakter graficznych form 
wyrazu artystycznego. 

To przekonanie wyznacza kierunek jej twór-
czych poszukiwań, których efekty zostały 
przedstawione i opisane na dalszych kartach 
tej publikacji. Artystka stara się wykazać swo-
ją tezę realizując projekty artystyczne odno-
szące się do różnych aspektów grafiki. Jej 
ouevre charakteryzowane jako całość objawia 
się jako mozaika różnorodnych analiz drob-
nych części składowych większego problemu. 
Poszczególne prace odnoszą się bowiem do 
odmiennych pojęć związanych z medium gra-
fiki, które można określić jako „podstawowe”: 
matryca, odbitka, ślad, seryjność, produkcja… 
A jeszcze: światło, rytm, szablon, lustro1. Za-
warta w nich refleksja teoretyczna ma zatem 
z punktu wyjścia charakter fragmentaryczny. 
Owa fragmentaryczność zaś stanowi podsta-
wowy argument świadczący o jej atrakcyjno-
ści. Czym bowiem byłaby tajemnica sztuki, 
gdyby rozmyła się w dosłowności? Odbiorca 
jest zatem zmuszony do mozolnej rekon-
strukcji różnorodnych aspektów twórczości 
graficznej, a jego interpretacyjnym operacjom 
towarzyszy złudne – jak się wydaje – przeko-
nanie o możliwości dotarcia do jakiegoś zwar-
tego i całościowego obrazu tego, co pod poję-
ciem grafiki i podstawowych aspektów można 
rozumieć. W kontekście nieograniczonych 
niemal możliwości, jakie medium to oferuje, 
kompleksowe wyjaśnienie wszystkich jego 
aspektów jest zadaniem skomplikowanym 
i wieloaspektowym. Artystka – świadoma 
eksperymentalnego potencjału form graficz-
nych w relacji do innych mediów sztuki – wy-

1. A. Mori, Grafika artystyczna jako pole poszukiwań, Zeszyty Artystycz-
ne nr 20, UAP, Poznań 2010, s.189
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sively and in a contained way. 

Agnieszka Mori, an Assistant Professor at the 
Faculty of Graphic Arts at the University of 
Fine Arts in Poznan received a thorough edu-
cational background in this institution which, 
at that time, still existed under the name of 
the Academy of Fine Arts in Poznan. She de-
fended her M.A. thesis in the year 2005 in the 
field of screen printing under the guidance of 
Professor Miroslaw Pawlowski and Doctor 
Maciej Kurak and in her Ph. D. dissertation 
she devoted most of her interest to the idea 
of exploration of the subject of graphic arts in 
relation to rain as a phenomena occurring in 
nature. Professor Andrzej Bobrowski became 
her Promoter and she successfully defended 
her Ph. D. thesis in 2011. 

This catalogue of collected works presents 
various graphic projects and other art-works 
inspired by an art of graphics made by the art-
ist between the year 2005 and 2013. Some of 
them are emanations of a formal experiment 
with the visual aspect of an art-work. They 
are a kind of play with a form and capacity of 
the medium. In some sense, youthful clarity 
of view, a search for optical “subversive” ap-
proach and highlighting strong visual effects 
are apparent here. Some other works become 
an impulse for the viewer to give a deeper 
consideration to their subjects and to recon-
sider the problems of the artistic medium and 
to ponder over the meaning of creative pro-
cess as a whole. 

Texts included in this catalogue constitute an 
attempt to create a theoretical and critical ar-
tistic conclusion on the up-to-know creative 
path of Mori. Their main objective is to indi-
cate the most prominent issues addressed by 
the artist. Particularly thought-provoking for 
a reader may appear the author’s text about 
graphics in which she gives a condensed sum-
mary of her artistic concepts. Issues which 
appear there were later elaborated on in the 
interview given by her which also appears in 
this study. 

korzystuje go w bardzo umiejętny sposób. 
W każdej kolejnej realizacji wydaje się odkry-
wać kolejną część „prawdy o grafice”, prawdy, 
która nigdy nie da się opisać lub scharakte-
ryzować w sposób zamknięty; wyczerpujący.

Agnieszka Mori, adiunkt na Uniwersytecie 
Artystycznym w Poznaniu, swoją pracę dy-
plomową obroniła w 2005 roku, w pracowni 
serigrafii, pod kierunkiem prof. Mirosława 
Pawłowskiego i dr Macieja Kuraka, natomiast 
projekt doktorski poświęciła badaniom zwią-
zanym z przestrzenią grafiki warsztatowej 
w kontekście zjawiska występującego w na-
turze, jakim jest deszcz. Promotorem był prof. 
Andrzej Bobrowski. Pracę doktorską obroniła 
w 2011 roku.

Niniejszy katalog dzieł zebranych prezentuje 
różne prace graficzne i grafiką inspirowane, 
wykonane przez artystkę w latach 2005 – 
2013 roku. Niektóre z nich stanowią wyraz 
formalnego eksperymentu ze stroną wizual-
ną dzieła. Są zabawą z formą i możliwościa-
mi medium. W pewnym sensie widać w nich 
młodzieńczą świeżość spojrzenia i poszuki-
wanie optycznej „wywrotowości” – silnych 
efektów wizualnych. Inne z prac stanowią 
z kolei impuls dla widza do podjęcia głębszej 
refleksji zarówno nad poruszaną w nich te-
matyką, jak również nad problemami samego 
medium artystycznego oraz bardziej general-
nie nad istotą procesu twórczego.

Teksty umieszczone w katalogu stanowią 
próbę teoretycznego i krytyczno-artystycz-
nego podsumowania dotychczasowej drogi 
twórczej artystki. Ich zasadniczym celem jest 
wykrystalizowanie pewnych węzłowych dla 
niej problemów. Szczególnie interesujący dla 
czytelnika może być z pewnością tekst au-
torki o grafice, w którym charakteryzuje ona 
w bardzo sumaryczny i skondensowany spo-
sób swoją artystyczną koncepcję. Poruszone 
tam zagadnienia zostały przez nią rozwinięte 
w wypowiedziach zawartych w udzielonym 
przez nią wywiadzie, również zamieszczonym 
w niniejszym opracowaniu.
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“Graphic arts as an area of exploration” 

The graphic arts is exceptional. On the one 
hand, artistic graphics is marked by tradition 
and craft, on the other hand, it remains vir-
ginal in search for new forms of expression. 
We might say that it is an area of research 
centered around present-day issues such as 
a die, an offprint, print, series, production… 
but also light, rhythm, stencil, mirror…. 
Graphics meets life. It is a pathway, a process, 
often even a state of meditation or a trans 
and a personal, creative process. However, 
what is the outcome of this how in reality 
truly tedious and time-consuming journey? 
In the world dominated by trends and con-
sumerism, in a world which has become 
a form of incessantly speeding “perpetuum 
mobile”; in our pieces of existence which, as 
Zygmunt Bauman stated, “are just a series of 
momentary instances of experience where 
culture of era of overflowing modernity does 
not call for acquiring knowledge but for for-
getting it and not for gathering achievements 
but getting rid of them without any grief and 
exchanging them for other ones without re-
morse. It is a culture of detachment and de-
struction of bonds, constant discontinuities 
and things left in oblivion”. Graphic arts rarely 
come to the surface and as a rough wave of 
Hokusai becomes still and on paper. Graph-
ics, however, often alias, manifests itself in 
the “grand world of art”. Let us take “street 
art” as an example which as “hip-hop” from 
“garages” came right to “stages”. Popular fig-
ures such as Banksy or Mr. Brainwash have 
recently been eminent examples of commer-
cialized street-art actions. What actually are 
they, if not graphics?
From the historical point of view it is clear that 
graphics often became a matrix of activity 
which turned out to be successful in market-
ing and artistic sense. 
When looking closely at achievements of well-
established artists we often find their graphic 
works. James Turell can become a proper ex-
ample here. Most of his artistic installations 

„Grafika artystyczna jako pole poszukiwań”

Grafika jest wyjątkowa. Z jednej strony, gra-
fika artystyczna nacechowana jest tradycją 
i warsztatem, z drugiej, wciąż dziewicza w po-
szukiwaniu nowych form ekspresji.
Można by powiedzieć, że jest polem poszuki-
wań wokół problemów jak najbardziej współ-
czesnych: matryca, odbitka, ślad, seryjność, 
produkcja… A jeszcze: światło, rytm, szablon, 
lustro…
Grafika spotyka się z życiem. Jest drogą, pro-
cesem, często wręcz medytacyjnym, trans-
owym, osobistym doświadczeniem twórczym.
Jaki jest jednak efekt tejże żmudnej i praco-
chłonnej drogi?
W świecie zdominowanym przez modę 
i konsumpcjonizm, w świecie pędzącego 
„perpetuum mobile”, w którym – cytując za 
Zygmuntem Baumanem – „Życie jest serią 
chwilowych doświadczeń, w którym kultura 
ery płynnej nowoczesności nie nawołuje do 
uczenia się, lecz do zapominania, nie do gro-
madzenia zdobyczy, lecz ich pozbywania się 
i wymiany na inne bez żalu i wyrzutów sumie-
nia. Jest ona kulturą odrywania się i zrywania 
więzów, nieciągłości i puszczania w niepa-
mięć”, grafika rzadko wypływa na powierzch-
nię – jak wzburzona fala Hokusai zastyga na 
papierze.
Grafika jednak przejawia się w „wielkim świe-
cie sztuki”, często pod pseudonimem. Weźmy 
na przykład „street art”, który jak kiedyś „hip-
-hop”, z „garażu” wypłynął na „estrady”. Gło-
śne ostatnio postaci, takie jak Banksy czy Mr. 
Brainwash, są przykładem skomercjalizowa-
nych działań streetartowych. Czymże jest ów 
street art, jeśli nie grafiką?
Często, więc w historii działo się tak, że grafi-
ka stawała się jakby matką – matrycą działań, 
które odnosiły marketingowy i artystyczny 
sukces.
Obserwując dokonania uznanych artystów, 
często napotykamy na tworzone przez nich 
grafiki. Za przykład podam Jamesa Turella. 
Większości jego instalacji towarzyszą odbit-
ki graficzne wykonane głównie w technikach 
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are accompanied by graphic off-prints mostly 
made in ontaglio technique.. His works are 
his quests to find light. They are drafts and 
starting points for enormous light installa-
tions shown all over the world. Both artistic 
projects can be seen in a museum and gallery 
complex on Naoshima island in Japan.
In one of these museums we can take pleas-
ure in looking at Turell’s graphics while on the 
other side of a mountain his light installation 
gives us a rare chance to also experience it in 
a three-dimensional form. Graphic arts is un-
doubtedly a path of exploration. For some in-
dividuals, an off-print will be a target while for 
others only an entrance to the further creative 
peregrination. It is a rich and lively discipline 
as well as extraordinarily contemporary and, 
due to its diversity, full of potential options. 
Contrary to appearances, which may be mis-
leading, it is open and ready to set out for any 
journey. 
Graphic arts does not need frames as it can 
travel in any direction in order to penetrate 
every artistic discipline and become an im-
pulse or a goal itself. Graphics surrounds us, 
however the paradox causes the matrix re-
flect unclearly in the mirror of reality.

Agnieszka Mori

druku wklęsłego. Jego prace graficzne są po-
szukiwaniem światła. Są szkicem, punktem 
wyjścia do ogromnych instalacji świetlnych, 
pokazywanych na całym świecie. Miejscem, 
gdzie możemy równocześnie obserwować 
te dwie realizacje artystyczne, jest kompleks 
muzeów i galerii mieszczący się na wyspie 
Naoshima w Japonii.
Podczas gdy w jednym muzeum obserwujemy 
grafiki Turella, po drugiej stronie góry, obcując 
z instalacją świetlną możemy doświadczyć tej 
sytuacji w przestrzeni.
Grafika jest niewątpliwie drogą poszukiwań, 
dla niektórych odbitka będzie celem, dla in-
nych początkiem dalszej wędrówki twórczej. 
Jest to jednak dyscyplina żywa i bogata. Nie-
zmiernie współczesna, bo różnorodna, pełna 
możliwości. Wbrew pozorom, otwarta i goto-
wa do wszelakich podróży.
Grafika nie potrzebuje ram, może wędrować 
w każdym kierunku, przenikać do każdej dys-
cypliny artystycznej, być impulsem bądź ce-
lem samym w sobie. Grafika otacza nas wszę-
dzie, paradoksalnie jednak, matryca niezbyt 
wyraźnie odbija się w lustrze rzeczywistości.

Agnieszka Mori
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Wywiad

MB: Jak rozumiesz pojęcie grafiki, która stanowi 
punkt wyjścia Twoich twórczych poszukiwań?

AM: Grafika stanowi dla mnie ogromne wy-
zwanie. Z jednej jestem świadoma specyfiki 
tego medium, które wyraźnie wyodrębnia się, 
a często nawet izoluje z tzw. głównego obiegu 
artystycznego – nie należy do głównego nur-
tu zainteresowania rynku sztuki, o krytyce ar-
tystycznej nie wspominając. Z drugiej strony, 
moim zdaniem, tkwi w niej ogromny potencjał 
przejawiający się w możliwości jej eksploatacji 
na wielu poziomach – od klasycznych technik 
drukarskich, aż do awangardowego ekspery-
mentu. Do dzisiaj niezwykle ważnymi dla mnie 
pozostają doświadczenia z okresu studiów na 
Akademii Sztuk Pięknych i nacisk na stronę 
techniczną procesu twórczego, od przygo-
towania matrycy, aż do wykonania finalnej 
odbitki. Dyscyplina i „czystość” warsztatu 
przejawiające się w ciągłym przeciwdziała-
niu ewentualnym błędom wyznaczyły logikę 
mojego procesu twórczego, która towarzy-
szy mi do dzisiaj prawie w każdym działaniu. 
Grafika jest dla mnie procesem poznawczym, 
doświadczeniem, które przekłada się na różne 
aspekty życia.

MB: Jak istotne jest dla Ciebie doświadczenie 
wynikające z kształtowania graficznego w rela-
cji do innych mediów artystycznych?

AM: Przeglądając jedno z wydać magazynu 
o sztuce ArtForum natrafiłam na wywiad z ar-
tystką Christiane Baumgartner, która stwo-
rzyła większość prac z wykorzystaniem tra-
dycyjnego medium - drzeworytu. Jej strategia 
twórcza polega na zmianie techniki artystycz-
nej z zapisu video na grafikę. Wykorzystując 
własne rejestracje filmowe, na ich podstawie, 
tworzy obrazy graficzne naśladujące „stop 
klatki” ukazujące „zatrzymane” krajobrazy 
w postaci płyt drzeworytniczych w wielkim 
formacie. W wywiadzie, który przeczytałam, 
artystka z pełną świadomością medium gra-

An interview 

MB: How do you understand the notion of 
graphics which is a starting point of your artis-
tic research? 

AM: An art of graphics poses a great chal-
lenge to me. On the one hand, I am aware of 
the specific character of this medium which 
clearly stands out from the so called main 
artistic stream as it does not belong to the 
main area of interest on the art market, not 
even to mention artistic critique. On the other 
hand, as it seems to me, it has an immense 
potential stemming from the fact of possi-
bilities of its usage on various levels including 
classic printing techniques and vanguard ex-
periments. Until today a substantial element 
for me is my experience from my studies at 
the Academy of Fine Arts and the stress on 
technical side of creative process, staring 
with preparation of a die, ending with making 
a final off-print. Discipline and “pureness“ of 
working technique visible in constant avoid-
ance of potential errors were road-signs of 
my creative work which are still very impor-
tant to me in almost every activity. Graphics 
is a cognitive process to me, an experience 
which is applicable in many aspects of life. 
 
MB: How important to you in your experience 
connected with graphic arts is creation in rela-
tion to other artistic media? 

AM: While going through one of the issues of 
ArtForum, an art magazine I found an inter-
view with an artist name Christiane Baum-
gartner who most of her works created with 
the use of such traditional medium as wood-
cut. Her creative strategy relies on changing 
an artistic technique from a video recording 
to graphics. Using her own video films she 
creates graphic art-works imitating image 
“freezes” showing still landscapes in the form 
of large-format woodcut pannels. In the inter-
view which I read the artist with full aware-
ness of the medium of graphics in the history 
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fiki w historii sztuki zdradziła, że aby osiągnąć 
artystyczny sukces określała swoje pole dzia-
łania jako pochodne sztuce video. Bardzo bym 
sobie życzyła, aby dystans pomiędzy grafiką 
i sztuką współczesną systematycznie zmniej-
szał się i aby również artyści działający w tym 
medium nie musieli „przemycać” własnych 
dzieł jako wariacji innych strategii twórczych. 
Nie wiem jednak czy będzie to możliwe?

MB: Jaką rolę w Twoich pracach odgrywają tzw. 
„pojęcia podstawowe“ dla procesu twórczego? 
Skąd pomysł na grafikę jako pole twórczości 
eksperymentalnej?

AM: Grafika kryje w sobie wiele bardzo istot-
nych i nośnych pojęć, takich jak matryca, od-
bicie, seryjność, ślad, wycinanie itp. Dzięki nim 
można to medium ją interpretować na wiele 
sposobów, podobnie jak na wiele sposobów 
można przygotować samą matrycę. Bardzo 
lubię porównanie Profesora Stefana Ficnera 
grafiki do tańca. Mam wrażenie, że po osią-
gnięciu biegłości warsztatowej na polu grafiki 
otwiera się przestrzeń na improwizację…

MB: Jak rozpoczyna się logika Twojego procesu 
twórczego? Twoje prace wydają się bowiem po-
chodzić od czysto subiektywnego impulsu (inspi-
racji tym co widzialne), aby następnie zmienić 
się w generalną i uniwersalną refleksję - jak wy-
jaśniłabyś ten proces przemiany „konkretnego” 
w „ogólne”?

AM: Zawsze lubiłam podróżować. Najbardziej 
interesuje mnie w sam proces przemieszcza-
nia się – stan translokacji. Jak mówiła Alicja 
Kępińska, będąc na lotnisku jesteśmy już wła-
ściwie w innym miejscu. To właśnie ten mo-
ment jest dla mnie fascynujący. Podobnie jest 
w przypadku procesu tworzenia moich prac. 
Jest on dla mnie w jakimś sensie nieuchwyt-
ny. Zanim zdążę zrozumieć naturę własnego 
działania i jego rezultat na ogół jestem już 
w innym miejscu pod względem mentalnym. 
Jestem w jednym miejscu, a jednocześnie już 
w tym następnym. To trochę taki moment 
przejścia, który jest właściwie niezauważal-

of art revealed that in order to achieve suc-
cess she defined her field of activity as a de-
rivative of a video art. I would really wish so 
that the distance between the art of graphics 
and modern art was systematically shrinking 
and so that artists using this medium did not 
have to 
“smuggle“ their own works as variations of 
other creative strategies. However, I do not 
know if it is likely to take place. 

MB: What is the role of the so called „basic no-
tions“ in your creative process? What is the ori-
gin of your idea for graphics to become an area 
of experiment creational output? 

AM: The art of graphics hides a number of 
very important and meaningful notions such 
as a die, an off-print, series, print, cu-outs, 
etc. Thank to them, this medium can be inter-
preted in various ways, just like the die itself 
can be prepared in numerous ways. I especial-
ly like Professor Stefan Ficner’s comparison of 
graphics to dance. I am under an impression 
that after mastering the technique a space for 
free improvisation opens.... 

MB: Where does the logic of your creational 
process begin? Your works seem to arrive from 
a purely subjective impulse or an inspiration 
with what is visible in order to change into 
a general and universal reflection at the final 
point. How can you explain the process of trans-
formation of “specific“ to “general“? 

AM: I have always liked to travel. The most 
interesting for me is the process of moving 
– the state of translocation. Alicja Kępińska 
once said “when we are at the airport we 
are actually already in another place”. This is 
exactly the moment which is fascinating for 
me. A similar situation takes place during the 
process of creation of my works. It is some-
how impossible to cease. Before I manage to 
understand the nature of my own act and its 
result I find myself in a quite different mental 
place. I am in one place and at the same time 
already in the next one. It is a transitional mo-
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ny, ale bardzo istotny. Gdy przystępuję do 
pracy nad nowym dziełem w pewnym sensie 
rozpoczynam podróż, której istotnymi przy-
stankami są rozmowy z ludźmi, obserwacje 
zjawisk z mojego otoczenia – wszystko staje 
się inspiracją dla danej realizacji. To taki czas 
wyostrzania zmysłów i natężonej uwagi. 
A potem jest czas realizacji i pracy, by potem 
znowu wybrać się w kolejną podróż…

MB: Jak doszło do tworzenia przez ciebie insta-
lacji - czy grafika stanowiła również dla tych 
działań punkt wyjścia i źródło inspiracji?

AM: Tak, również w przypadku instalacji punk-
tem wyjścia jest dla mnie grafika. Rozumiem 
ją ekstensywnie. Podążając za tą intuicją, 
z każdą pracą chciałabym przesuwać jej gra-
nice. Jest to związane z chęcią przełamania 
schematycznego myślenia o tym medium, 
które wydaje się współcześnie niezwykle 
rozpowszechnione. Pozostawanie w obrębie 
wąskich sposobów myślenia i ścisłych kate-
goryzacji nie odpowiada idei wolności sztuki. 
Z całą pewnością nie jest łatwe przełamanie 
pewnych technologicznych i koncepcyjnych 
ograniczeń, ale warto zapytać o to dlaczego 
problemy graficzne mają rozgrywać się tylko 
na papierze?

MB: Czy któryś z projektów zrealizowany do tej 
pory jest ci szczególnie bliski i dlaczego?

AM: To pytanie budzi we mnie refleksję dwo-
istej, niemal dialektycznej natury. Z jednej 
strony bowiem bliska jest mi każda z wyko-
nanych w przeszłości prac. Z drugiej strony 
jednak staram się nie przywiązywać do żadnej 
z nich. Taka dwoistość wynika stąd, że każda 
kolejna realizacja podstała w innym, ważnym 
dla mnie momencie. Posiada ściśle określony 
kontekst. Każda jest fragmentem, który ode-
rwany od mojej subiektywnej historii dryfuje 
gdzieś nabierając nowych znaczeń, chociażby 
w tym katalogu…

ment which is unnoticeable but crucial. When 
I initiate my work over a new art-piece in 
some sense I set out for a journey in which 
essential moments are stops, conversations, 
observation of my surrounding and all these 
become an inspiration for a given project. This 
is a time of intensification of senses and at-
tention. And then the time comes for imple-
mentation of my ideas in an art-piece in order 
to set out for another journey later on. 

MB: In what circumstances did you begin to 
create artistic installations? Was graphics also 
an initial point and source of inspiration in this 
matter? 

AM: Yes, it obviously was. Also in case of ar-
tistic installations a starting point for me is 
graphic art. I understand it extensively. Fol-
lowing my intuition I wish to shift its bounda-
ries with my each art-piece. It stems from my 
willingness to break the schematic thinking 
about this medium which seems to be ex-
traordinarily popular these days. Being caged 
in a box of narrow-minded thinking and strict 
categorizations does not define artistic free-
dom. It is undoubtedly difficult to overpass 
certain technological and conceptual limita-
tions but it is worth asking why graphic prob-
lems should occur solely on paper? 

MB: Does any of the realized projects seem to 
particularly emotionally close to your heart? If 
it does, then for what reason? 

AM: This question arises my reflection with 
its double, almost dialectic character. On the 
one hand, each of the performed art-works 
remains close to my heart while on the other 
hand I try not to stayed attached to them. 
This dualism stems from the fact that each 
next work appeared in a different, vital for me 
moment. Therefore, it possesses a strictly 
defined context. Each is a fragment which 
disconnected from my subjective story freely 
floats acquiring new meaning, also in this 
catalogue…..



13

MB: Jakie znaczenie ma dla ciebie figura ludzka, 
jako temat i przedmiot przedstawienia? Czy to 
zaproszenie dla widza do refleksji egzystencjal-
nej?

AM: Tak. W twoim pytaniu jest odpowiedź.  

MB: Czy możesz wyjaśnić na czym polegała pra-
ca Moonlight z 2009 roku?

AM: Marek Glinkowski w tekście o poznań-
skiej grafice napisał, że sztuka mojego autor-
stwa to „subiektywna podróż po dalekich zakąt-
kach i najbliższych okolicach. Dosłowne wycięcia 
stanowią obszary często zapełniane światłem (...) 
ważne jest rozcinanie przestrzeni wokół siebie 
oraz szukanie ukrytych powiązań, alternatyw-
nych dróg, transferów i skrótów”. Praca Moon-
light to właśnie wędrówka po okręgu światła. 

MB: Skąd wziął się pomysł wykorzystania świa-
tła w twojej twórczości graficznej?

AM: Pomysł użycia światła w moich grafi-
kach nasunęła mi sama technika linorytu. To, 
co zostaje w matrycy wycięte na płaszczyźnie 
grafiki staje się światłem. Jest to uwypuklenie 
tej relacji, ale także poszukiwanie nowych wy-
miarów grafiki.

MB: Spośród Twoich prac instalacyjnych szcze-
gólnie interesujące wydają się „Zapisy deszczo-
we”. Czy mogłabyś o tej pracy powiedzieć coś 
więcej?

AM: „Zapisy deszczowe” to tytuł projektu 
zrealizowanego w ramach mojej rozprawy 
doktorskiej. Wpisuje się on w ogólny kierunek 
artystycznych poszukiwań, którego celem 
nadrzędnym jest znalezienie własnej, autor-
skiej strategii tworzenia „sytuacji graficznych”. 
Wychodząc od problematyki i estetyki desz-
czu - poszukując rytmów, obecności światła 
i form, inspirując się twórczością dawnych ja-
pońskich mistrzów drzeworytu szkoły Ukiyo-
-e  oraz twórczością współczesnych artystów 
jak : James Turrell i Olafur Eliasson, dla których 
poszukiwanie światła w formach graficznych 

MB: What significance does a human figure 
have as an object present in a picture? Is it an 
invitation for the viewer to conduct existential 
reflections? 

AM: Yes. Your question involves an answer. 

MB: Can you explain the background of the art-
work made under the title “Moonlight” in the 
year 2009 ?

AM: Marek Glinkowski in his text about 
Poznań-originated graphics wrote that my 
art-work is a “subjective journey to the most 
remote bystreets and the nearest neighbor-
hoods. Clear cut-outs are made from areas often 
filled with light (...) what is essential is connected 
with cutting the space around, looking for hid-
den connections, alternative way, transfers and 
shortcuts”. “Moonlight” is nothing else but a trip 
around a circle of light. 

MB: Where did an idea for using light in your 
works arrive from? 

AM: The idea of use of light in my graphic 
works was inspired by the technique of li-
nocut. What remains from a die cut on the 
surface becomes light. It is a highlight of this 
relation but can be also perceived as a search 
for new dimensions of graphics. 

MB: Among your artistic installations particular-
ly interesting seems to be the one entitled „Rain 
records”. Could you possibly elaborate on it? 

AM: „Rain records” is a title of the project 
implemented within my Ph. D. disserta-
tion work and it is a part of a general direc-
tion which take artistic research which es-
sential aim is finding individual strategies of 
creation of “graphic situations”. Starting with 
the issue and aesthetics of rain, looking for 
rhythms, presence of light and forms, becom-
ing inspired by creative output of historical, 
Japanese masters of Ukiyo-e school and art-
works of such contemporary artists as James 
Turrell and Olafur Eliasson for who finding 
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było i jest punktem wyjścia do ogromnych 
realizacji przestrzennych – pragnę zgłębiać 
tajemnice kryjące się w poetyce natury.
W tym sensie deszcz jest pojmowany przeze 
mnie metaforycznie. Jest metaforą jednost-
ki, społeczeństwa, chwilowości, przemijania, 
rytmu, oczyszczania, tęsknoty, eksplozji. Me-
taforą tego wszystkiego, co dla mnie ważne 
w mojej twórczości, a także, a może przede 
wszystkim w życiu.. Samo zjawisko deszczu 
jest niezmiernie złożone i inspirujące. Deszcz 
nie ma granic, gdzieś się rozpoczyna, gdzieś 
się kończy. Można powiedzieć, że deszcz wę-
druje.
Stał się on punktem wyjścia dla rozważania 
relacji pokrewieństwa pomiędzy sztuką i na-
turą, dwoma kategoriami podstawowymi; 
fenomenami wobec których człowiek musi 
określić swoje stanowisko i które nie są możli-
we do objęcia przez niego całościowo. Sztuka, 
podobnie jak deszcz rysuje chwilowe obrazy, 
tworzy ulotne doznania. To właśnie te obra-
zy, te doznania zatrzymują mnie, inspirują do 
podjęcia refleksji na jakiś temat. Prowokują 
i inspirują do przemyśleń i działań twórczych. 
Jak pisze Zygmunt Bauman: Sztuka nie tyl-
ko radzi sobie świetnie bez trwałych śladów 
swojej obecności, ale też często stara się nie 
nadużywać uprzejmości swoich odbiorców 
i unika pozostawiania jakichkolwiek śladów 
(…). Zacieranie i usuwanie śladów zyskało dziś 
takie samo znaczenie, jakie miało kiedyś ich 
odciskanie, grawerowanie lub zapewnianie im 
w inny sposób trwałej (…) obecności.1
Obserwacja zjawiska deszczu stała się pre-
tekstem do głębszych poszukiwań sensu eg-
zystencji. Może kiedyś zobaczę virgę – deszcz, 
który nigdy nie dociera do ziemi.
Deszcz to pragnienia i obawy. To lęk i niepo-
kój. To czasem też nuda i melancholia. Może 
niszczyć zastany porządek świata, ale też go 
uporządkowywać. Jest przyczyną powsta-
wania znaczeń symbolicznych i związanych 
z nimi rytuałów. Ma właściwości oczyszcza-
jące zarówno duszę jak i atmosferę. Deszcz 
jest jednocześnie tym, co było przed, i tym, co 

1. Z. Bauman, Sztuka życia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, 
s.20

light in graphic forms has always been a start-
ing point for enormous light projects I wish to 
reveal the secrets of poetics of nature. In this 
understanding, rain is perceived figuratively 
as it is a comparison to a single person, soci-
ety, to momentary and fleeting aspects of life, 
rhythm, catharsis, longing and explosions. It 
is a metaphor of everything what is crucial in 
my art-works and, most of all, in my personal 
life in general. The phenomenon of rain at all 
is extraordinarily complex and inspiring. Rain 
has no limits; it begins and starts somewhere. 
We can say that rain “travels”.
It has become a start for considering similar 
aspects of art and nature which are two main 
categories here. They are issues which must 
be personally related to by a human being and 
which cannot be perceived by him as a unity. 
Art, similarly to rain, creates momentary im-
ages and fleeting impressions and these ones 
make me become still for a while and reflect 
upon a given theme. They inspire and provoke 
to conclusions and my creative acts. According 
to Zygmunt Bauman, “Art does not only per-
fectly manages to exist without leaving solid 
traces of its existence but also often tries not 
overuse the politeness of its recipients and 
avoids leaving any marks (…). Erasing and 
removing traces gained an equal importance 
nowadays as once had imprinting engraving 
or ensuring them in some other way with 
other permanent (…) presence.1 
Observing the phenomenon of rain became 
a pretext to take a closer look at the sense of 
human existence. Maybe one day I will notice 
virga, a type of rain which never reaches the 
earth. 
Rain is an emanation of desires and fears. It 
is apprehension and restlessness. At times it 
is dullness and melancholy. It can destroy an 
existing order of the world but organize it as 
well. It is a creator of symbolic meanings and 
rituals connected with them. It has a purify-
ing qualities both referring to the soul and to 
weather. Rain is simultaneously the before 
and after. Graphic art does not need frames 

1. Z. Bauman, The art of living, Literary Publishing House, Kraków 
2009, p.20
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nastąpi. Grafika nie potrzebuje ram, może jak 
deszcz wędrować w każdym kierunku, prze-
nikać do każdej dyscypliny artystycznej, być 
impulsem, bądź celem sama w sobie. Otacza 
nas wszędzie, to deszcz obrazów, którymi 
przesiąkamy. Można powiedzieć, że żyjemy 
w świecie nadmiaru, w którym pociągające 
staje się to, co niewidoczne dla oczu. Zygmunt 
Bauman w Płynnej nowoczesności rozważa 
problem płynności rzeczywistości. Płyny ła-
two się przemieszczają – pisze – „Płyną”, 
„rozlewają się”, „wypływają”, „wychlapują się”, 
„przelewają”, „ciekną”, „zalewają”, „pryskają”, 
„kapią”, „sączą się”, „wyciekają”. W przeciwień-
stwie do ciał stałych niełatwo je powstrzymać 
– omijają przeszkody i zapory, rozpuszczają 
je albo torują sobie drogę, przesiąkając przez 
nie lub drążąc je kropla po kropli. Ze spotkania 
z ciałami stałymi wychodzą bez szwanku...2

MB: Dokąd płynie rzeczywistość? – można by 
zapytać.

AM: Brak jednoznacznej odpowiedzi sprawia, 
że wszystko, co postrzegamy staje się nieja-
sne, jakby rozmyte. Nasz świat jest światem 
przypuszczeń, niedopowiedzeń, przeczuć i in-
tuicji. Towarzysząca temu wolność wyborów 
i wielość możliwości staje się często źródłem 
niepokoju. Niepokoju, który zmusza nas do 
poszukiwań coraz to nowych form przekazu, 
coraz szybciej i intensywniej. W pędzie no-
woczesnego świata, pozorna otwartość idei 
i myśli ma często źródło w zagubieniu i braku 
tożsamości. 
Odczuwając potrzebę zatrzymania się nie 
wiemy jednocześnie w jakim ma to nastą-
pić miejscu, przestrzeni i czasie, aby chociaż 
przez chwilę poczuć sens istnienia. Jedynie 
sztuka zdaje się być tym miejscem, w którym 
możemy bezpiecznie być i po prostu oddychać 
rytmem utworów sztuki…3.
Deszcz ma zatem wartość metaforyczną – 
wycisza kakofonię współczesnych miast. Gdy 
pada, dookoła wytwarza się pustka, zresztą po-
2. Z. Bauman, Płynna rzeczywistość, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
2006, s.6

3. A. Kępińska, Sztuka w kulturze płynności, Arsenał, Poznań 2003, 
s.54

and can as rain travel in any direction and 
penetrate various artistic disciplines. It can be 
an impulse or the aim itself. It surrounds us 
all the time and it is a rain of images which 
soaks us and which we absorb. We could say 
that we are living in the world of excess in 
which attractive become these aspects which 
are invisible for our eyes. Zygmunt Bauman 
In his “Liquid modernity” considers the issue 
of liquidity of reality. “Liquids move easily; they 
flow, spill out, flow out, splash out, overflow, leak, 
flood, splatter, drip, soak out and trickle. On the 
contrary to solid objects it is not easy to stop 
them as they avoid obstacles and dams, they 
melt them or make their ways through, they 
soak through them or seed them drop by drop. 
Their encounters with solid objects leave them 
untouched ...”2.

MB: We could pose a question here. Where does 
reality flow to? 

AM: Lack of a single answer causes that eve-
rything what we perceive becomes unclear 
and blurred.
Our world is an area of guesses, understate-
ments, hunches and intuitions. Freedom of 
choices which accompanies it and multi-
ple character of possibilities often become 
a source of apprehensiveness which forces us 
to searching new means of getting the mes-
sage across and in doing so be even faster 
and more intensive.
In the speedy modern world a seemingly 
openness of thoughts and ideas has often 
its source in being lost and lacking its iden-
tity. We are feeling the need to stop our race 
but without knowing where should it take 
place and in what space or at what time so 
that, even for a moment, we could experience 
the sense of living. Only art seems to provide 
such place in which we can just securely be 
for a while and simply breath with the rhythm 
of pieces of art …3.
For all these reasons, rain possesses a meta-

2. Z. Bauman, Liquid modernity, Literary Publishing House, Kraków 
2006, s.6

3. A. Kępińska, Art in the culture of liquidity, Arsenał, Poznań 2003, p.54



16

zorna, bo przecież ludzie nie znikają (…) Srebrzys-
ty półmrok daje samotnemu wędrowcowi szansę 
błądzenia bez nadmiaru wrażeń wywołanych 
kontaktem z innymi ludźmi, pozwala odkrywać 
świat poza konkretnym czasem i miejscem, poza 
rozmową4.

MB: Jak połączyłabyś nicią logiczną pojęcia, któ-
re wydają się podstawowe dla twojej twórczo-
ści, a wykraczają poza ich sens na gruncie gra-
fiki: światło, odbitka, płaszczyzna, przedmiot?

AM: Myślę, że wymienione pojęcia są ze 
sobą bardzo mocno powiązane. Składają się 
na otaczającą nas przestrzeń – zarówno tą 
„zewnętrzną” jak i tą „wewnętrzną”. Są nie-
odłącznym elementem naszego życia. Bez 
światła nie moglibyśmy istnieć. Odbitka jest 
przejawem naszego działania, jak ślady, które 
zostawiamy. Przedmioty, obiekty otaczają nas 
wszędzie, a wszystko to doświadczane jest 
przez nas na wielu płaszczyznach.

MB: Jak rozumiesz światło w poszczególnych re-
alizacjach? Wydaje się bowiem, że inną funkcję 
pełni ono w pracy „Moonlight”, inną w instala-
cjach świetlnych z 2010 roku („skakanka”, „sa-
molot”, max z łukiem), a jeszcze inaczej można 
je interpretować w dziele „Regeneracja II” oraz 
„Zapisach deszczowych”?

AM: Sztuczne oświetlenie jest wynikiem dą-
żenia ludzi do uniezależnienia się od ograni-
czeń narzucanych im przez naturę. W moich 
pracach światło jest uwypuklaniem pewnych 
konkretnych sytuacji, raz jest łukiem – księ-
życem wyrażającym nadzieję, raz skakan-
ką – zabawą, grą zahaczającą o sakralizację 
sytuacji, raz rozcinaniem przestrzeni wokół 
zaprezentowanych postaci i przedmiotów, 
a innym razem z kolei czysto poetycką nicią 
łączącą nieprzystające do siebie elementy 
otaczającej nas rzeczywistości.
W pracy “Zapisy deszczowe” relacja światła 
i mroku przypominała trochę grę dwóch prze-
ciwstawnych elementów w jednej przestrze-

4. M. Bartelik, Łagodny deszcz, Fundacja Twarda Sztuka, Warszawa 
2010, s.11

phoric value. It quiets down cacophony of 
modern cities. When it rains emptiness is cre-
ated all around only apparently because people 
do not disappear (…) Silver twilight gives a lonely 
wanderer a chance to travel without an exces-
sive ballast of impressions which are a result of 
contact with other people. It makes it possible to 
discover the world outside a concrete time, place 
and conversation4.

MB: What logical connection can you present for 
the notions which seem to be essentially basic 
for your creative output and which surpass their 
meaning on the field of graphic arts? By these 
I mean light, off-print, surface, object? 

AM: I truly believe that the aforementioned 
notions are closely bound to each other. They 
are components of the space surrounding us; 
both this “external” and “internal”. They are in-
dispensable parts of our lives. We would not 
exist without light. A copy is an emanation 
of our acting like footsteps which we leave. 
Things and objects are all around us and they 
are experienced by us on a number of levels. 

MB: What, in your opinion, is the significance of 
light in your art-works? As it may seem, it plays 
a different function in the work „Moonlight”, an-
other in light installations from 2010 (“A Skip-
ping rope””, “An airplane”, “Max with a bow”), 
yet another in “Regeneration 2” and in “Rain 
records”…? 

AM: Artificial light is a result of people’s at-
tempts to become independent from con-
strains imposed on them by nature. In my 
works, light is an emphasis of certain con-
crete situations; once it is a semi-circle (the 
moon expressing certain hope), once a skip-
ping rope (a play, a game creating an almost 
sacred situation), once a process of cutting 
space around presented human figures and 
objects and once a purely poetic thread con-
necting incompatible elements of surround-
ing us reality. The work of art entitled “Rain 

4. M. Bartelik, Gentle Rain, Fundacja Twarda Sztuka, Warszawa 2010, 
p.11
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ni. Relacja między nimi ujawniała się widzowi 
stopniowo, wraz powolnym przyzwyczaja-
niem się jego oka do ciemności. Dopiero, gdy 
to nastąpiło mógł on zaobserwować papie-
rowy most będący tematem pracy – pomost 
między mrokiem i światłem. Powstały relacje: 
deszcz – światło; matryca – odbitka (rozcią-
ganie dystansu). Interesowało mnie uchwyce-
nie uroku chwili, ulotność zostawianych śla-
dów. Deszcz rysuje chwilowe obrazy, tworzy 
ulotne reliefy w piasku. To właśnie te obrazy 
zatrzymują mnie, przykuwają moją uwagę. 
Światło zostawiło na papierowym moście 
zbudowanym z drzeworytów (odbitki z desek 
naśladujące naturalny rysunek drewna) ślady 
podobne do rozbijających się na płaszczyźnie 
kropli wody.

records” the relation between light and dark-
ness resembles a game of two oppositional 
factors in one space. Relation between them 
is gradually revealed to the eyes of the view-
ers together with slow adjustment of their 
eyes to darkness. Only when it takes place 
they are able to notice a paper bridge which 
is the subject of this piece of art. It is a con-
nection between light and darkness. Various 
relations were created; rain – light; die – off-
print (stretching of distance). I was particularly 
interested in capturing charm of the moment 
and fleetness of traces left. Rain draws mo-
mentary pictures, creates instantaneous re-
liefs in the sand. These are the images which 
stop me and attract my attention. Light left 
on a paper bridge built from woodcuts being 
off-prints of wooden boards imitating a natu-
ral structure of wood with marks similar to 
water-drops splashing against a flat surface. 
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Towards diversity and fragmentation – graphic 

and peri-graphic art of Agnieszka Mori

Artistic achievements of Agnieszka Mori can 
be indicated by a series of art-works which 
touch upon clearly defined problems of graph-
ic arts concerning both the medium itself as 
well as optional variations of metaphoric con-
tent creation. 
The below text contains a general interpre-
tation her artistic work until today. A type 
of presented here free, non-chronological 
dialogue constitutes an attempt to define the 
most prominent points of interest of this art-
ist. This article’s structure has been orderly 
organized taking into account the content 
key. In the following pieces of text, critical re-
flection centers around selected, most char-
acteristic features of her creative work and 
subjects taken by this artist. 
The crucial issues discussed in Agnieszka Mo-
ri’s artistic creation are notion of space (both 
“internally” and “externally” based within the 
image), notion of light, meta-narration of art, 
human as a main subject reference to sensa-
tions – ”sensuality of reception”.

Notion of space

Art referring to reality surrounding artists 
or even to unreal, imagined one, solely cre-
ated by them always refers to a certain space 
which, most generally, can be defined as im-
aginative or conceptual reality.
In this aspect, when analyzing the problematic 
issues connected with space in graphics we 
should refer both to relations within the pic-
ture (tensions and references between its ele-
ments which, by decision of the author, have 
been incorporated into an art-piece) as well as 
to spatial relations in reference to the exterior 
environment and, what follows, a variety of 
interactions between the art-work and the 
context of its presentation, such as a way of 
representing the art-piece as a physical object 
in real space or in relation to a viewer facing it. 

W stronę różnorodności i fragmentaryczności 
– o twórczości graficznej i około-graficznej 
Agnieszki Mori

W dorobku artystycznym Agnieszki Mori 
wskazać można serie prac, które poruszają ja-
sno określone problemy związane z grafiką – 
zarówno z samym medium pojmowanym jako 
proces, jak również z możliwymi wariantami 
budowania przez nią metaforycznych treści.
Tekst zamieszczony w dalszej części niniej-
szego opracowania zawiera ogólną interpre-
tację jej dotychczasowego dorobku twórcze-
go. Charakterystyka ujęta w formie wolnego 
opisu, który nie został podporządkowany ry-
gorom chronologii, stanowi próbę określenia 
najważniejszych punktów zainteresowania 
artystki w tworzonych przez nią pracach. 
Struktura artykułu została uporządkowana 
według klucza treściowego – w kolejnych 
fragmentach refleksja krytyczna oscyluje wo-
kół wybranych, najbardziej charakterystycz-
nych cech jej twórczości oraz podejmowanych 
w niej tematów.
Jako zagadnienia o podstawowym znaczeniu 
dla twórczości Agnieszki Mori należy wymie-
nić: pojęcie przestrzeni (zarówno „wewnątrz” 
- jak i „zewnątrz”- obrazowej), pojęcie światła, 
meta-narracja sztuki, człowiek jako główny 
temat twórczości, odwołanie do wrażenio-
wości – „sensualność recepcji”.

Pojęcie przestrzeni

Sztuka odwołująca się do rzeczywistości ota-
czającej artystę lub nawet do rzeczywistości 
nieprawdziwej, przez niego jedynie wyobra-
żonej, zawsze odwołuje się do pewnej prze-
strzeni, którą najbardziej ogólnie możemy 
określić jako przestrzeń imaginatywną– wy-
obrażeniową.
W tym sensie, z jednej strony, analizując pro-
blematykę przestrzeni w grafice należy odwo-
ływać się zarówno do relacji wewnątrzobra-
zowych, czyli napięć i stosunków pomiędzy 
elementami przedstawienia, które decyzją 
artysty zostały ustanowione w samym dzie-
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Both special aspects – the one that has been 
created and the realistic one or in other words 
“contextual” become valid features of creative 
work of Agnieszka Mori. We could even define 
them as central points of her interest. They 
are supplemented by space which is perceived 
metaphorically and can be also called mental. 
All three kinds of space will be separately 
characterized below. 
Internal space shaped with the use of artistic 
means is a subject of a two-part series enti-
tled “The Run”. Spatial relations are presented 
here through opposition of the dynamic and 
the static element which in both cases are 
connected with the use of a straight line be-
ing an imaginative taut rope. A juxtaposition 
of opposite elements in terms of their moving 
potential with the use of a rope becomes an 
interesting attempt of creating an impression 
of movement on a plane surface. This art-
work becomes meaningful through Agnieszka 
Mori’s apropos to values universally recogniz-
able or even, so to speak, fundamental for hu-
man sensory sensitivity such as movement, 
stillness, closeness and separation. 
Yet, different character from the studies over 
space and movement described above has an 
untitled graphic art-work from 2006 which 
possesses a literal suggestion of crossing the 
boundaries of a picture frames. This work is 
an attempt of trespassing the limits of a tra-
ditionally perceived art of graphics into the art 
of spatial installations. Even the frame of this 
art-work constitutes an integral part of the 
artist’s message as the real frame which is an 
object here embraces the printed frame. A fig-
ure of a girl with her arms spread flies into the 
space between these frames. Integration of 
the frame with a picture enables exposing the 
problem of a spatial illusion connected with 
a flat surface of a graphic piece. 
This work is a reference to classic topos of 
art of painting and graphics which used to be 
extremely popular in the art of the past times 
(mannerism and eclecticism). Artists literally 
competed with each in order to create similar 
scenes and to achieve their own craftsman-
ship and, thus, to provide delight to the au-

le, jak również relacji przestrzennych wobec 
dzieła zewnętrznych, tzn. rozmaitych interak-
cji pomiędzy dziełem a kontekstem jego pre-
zentacji, jak na przykład sposób objawiania się 
dzieła jako obiektu fizycznego w realnej prze-
strzeni lub w relacji do stojącego przed nim 
odbiorcy. Oba aspekty przestrzeni – tej wy-
kreowanej i tej realnej („kontekstowej”) – sta-
nowią ważne tematy w twórczości Agnieszki 
Mori. Można je nawet określić jako centralne 
pola zainteresowań artystki. Dopełnieniem 
dla nich jest przestrzeń pojmowana metafo-
rycznie, którą można określić jako mentalną. 
Wszystkie trzy rodzaje przestrzeni zostaną 
poniżej kolejno scharakteryzowane.
Przestrzeń wewnątrzobrazowa kształto-
wana za pomocą środków plastycznych jest 
tematem dwuczęściowej serii „Bieg”. Roze-
granie stosunków przestrzennych dokonuje 
się w nich poprzez opozycję elementu dy-
namicznego do elementu statycznego, które 
w obu przypadkach połączone są prostą linią 
stanowiącą wyobrażenie naprężonej liny. Po-
łączenie elementów przeciwstawnych pod 
względem potencjału motorycznego za po-
mocą naprężonej liny stanowi ciekawą próbę 
oddania wrażeniowości ruchu na płaszczyź-
nie. Znaczenie pracy objawia nam się poprzez 
odwołanie artystki do wartości uniwersalnie 
rozpoznawalnych; można by nawet powie-
dzieć podstawowych dla ludzkiej wrażliwości 
sensorycznej: ruch / spoczynek, bliskość / 
oddalenie.
Inny charakter od opisanych powyżej studiów 
nad przestrzenią i ruchem ma nie posiadają-
ca tytułu praca graficzna z 2006 roku, które 
zawiera dosłowną sugestię przekraczania 
ram obrazu. Dzieło to stanowi wyjście poza 
granice tradycyjnie pojmowanej grafiki w kie-
runku instalacji, również rama obrazu stanowi 
integralną część zawartego w dziele przekazu. 
Prawdziwa rama (obiekt) obejmuje, bowiem 
ramę wydrukowaną. W przestrzeń znajdującą 
się pomiędzy nimi „wlatuje” postać dziewczy-
ny z rozpostartymi ramionami. Zintegrowanie 
ramy z dziełem umożliwia ukazanie problemu 
iluzji przestrzennej dzieła graficznego.
Dzieło to stanowi odwołanie do klasycznego 
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dience. Basing on optical tricks they created 
scenes which seemed to be extraordinarily re-
alistic. At times, figures were painted in such 
a way that they seemed to go over the frames 
of paintings. A motif of a frame as a border 
played a fundamental role in achieving such 
effect. Playing with conventions and tradi-
tions of history of art should not be consid-
ered exhaustive considering the contents of 
the discussed piece as its thorough analysis 
reveals a quite opposite aspect. Rather than 
about crossing the borders of a frame and go-
ing out towards the viewer we should speak 
here about a metaphor of penetrating the 
picture to its inside. The motif of an optical il-
lusion has been inverted here accordingly to 
the created content. A represented feminine 
figure jumps to the inside of an image and 
travels towards it. We could say that she lim-
itlessly loses herself in the picture’s illusion 
becoming its integral part. Taking this aspect 
into consideration, we could find parallels 
here to light self-narration strands (a figure 
of a girl penetrating the picture) as well as an 
invitation for recipients to start their individual 
search of meaning of art and its optical ma-
nipulations. In some sense, the second inter-
pretation may refer to the artist’s opinion who 
sees a fascinating graphic aspect in a formal 
experiment.
Working on strictly specified, dictionary-de-
fined “basic notions” which become a starting 
point for exploration of their limits makes this 
art-piece one of meta-narrative statements 
on rules of art itself. 
Spatial relations in Agnieszka Mori’s creation 
additionally appear in relation of the art-work 
to the context of its representation. Therefore, 
we can define these relations as the ones re-
ferring to contextual space or the external 
space in relation to the picture itself (an “ex-
ternal” image).
An outer space around a picture understood 
as a valid factor for comprehending an art-
piece contents appears each time when 
a piece receives features of an object; when 
its volume or features other than pure visual 
aspects of the presentation constitute some 

toposu malarstwa i grafiki, które było niezwy-
kle popularne w sztuce dawnej (manieryzm 
i eklektyzm). Artyści prześcigali się bowiem 
w generowaniu podobnych scen w celu uka-
zania własnego kunsztu artystycznego – za-
chwycenia publiczności. Bazując na trikach 
optycznych powoływali oni do życia sceny, 
które wydawały się niczym żywe. Niekiedy 
nawet bohaterowie ich obrazów malowani 
byli w ten sposób, że dosłownie wychodzili 
poza ramy obrazu. Motyw ramy jako mo-
mentu granicznego miał dla tej iluzji zasad-
nicze znaczenie. Gra z konwencjami i tradycją 
historii sztuki wydaje się jednak nie wyczer-
pywać treści omawianego przedstawienia. 
Dokładna jego analiza uzmysławia, bowiem, 
że w większym stopniu niż z przekraczaniem 
ram obrazu, a więc wychodzeniem przedsta-
wienia „na zewnątrz”, jakby ku widzowi, mamy 
tu do czynienia z metaforą wnikania do jego 
wnętrza. Motyw ramy jako źródła optycznej 
iluzji został tu zatem odwrócony, przekształ-
cony stosownie do budowanej treści. Przed-
stawiona postać dziewczyny wskakuje do 
wnętrza obrazu – podąża ku przedstawieniu. 
Można powiedzieć bezgranicznie zatraca się 
w jego iluzyjności, sama będąc jego częścią. 
W tym sensie można doszukiwać się tutaj de-
likatnych wątków auto-narracyjnych (postać 
dziewczyny, wnikanie w głąb przedstawienia), 
jak również zaproszenia widza do poszukiwa-
nia sensu sztuki i jej optycznych manipulacji. 
W pewnym sensie zatem druga z interpre-
tacji może odnosić się do poszukiwań samej 
artystki, która w formalnym eksperymencie 
widzi aspekt grafiki najbardziej ją fascynują-
cy. Praca na „pojęciach podstawowych”, ści-
śle określonych, słownikowo definiowalnych, 
które stają się punktem wyjścia dla badania 
ich granic czyni z tego dzieła jedną z wypo-
wiedzi meta-narracyjnych, o prawidłach sa-
mej sztuki.
Relacje przestrzenne w twórczości A. Mori ob-
jawiają się również w relacjach dzieła do kon-
tekstu jego przedstawienia. Można określić te 
zależności jako odwołujące się do przestrzeni 
kontekstowej lub przestrzeni zewnętrznej 
wobec obrazu („zewnątrz” - obrazowej).
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type of relation with the surrounding world. 
Such an instance was already visible in the 
aforementioned art-piece from 2006 showing 
a figure flying towards the inside of an image.
In the artist’s oeuvre we can speak of several 
other instances of such type as the spatial 
constituent already appeared in the earliest 
works. Serigraph printings of the same author 
from the year 2005 depicting a rider on a gal-
loping horse can be perceived as a foreshad-
owing of all the later experiments in the dis-
cussed field. This art-work consists of three 
separate pieces made on three print-outs of 
identical formats (3 x 100/70 cm). Each part 
shows a different part of an overall image but 
putting the parts together does not create 
a cohesive composition. 
Front legs of the horse appear on two sepa-
rate pieces and do not match each other. 
The horse’s back is not visible on any of the 
printing’s part. This visual-compositional in-
consistency interferes with a simple, as we 
might think, spatial arrangement of this art-
piece. Compositional tri-division, visual de-
ficiencies and shifts cause the image not to 
be really incomplete but full of inner tensions. 
Due to them, the aforementioned three ele-
ments start to exist as something more than 
merely flat print-outs as they acquire special 
value similar to physical objects. Such effect 
is strengthened by the print-out presentation 
in a form of loose paper cards slightly sticking 
out from the wall which action makes them 
cast shadows at the contour of the art-piece. 
Such effect seemingly enlarges their weight 
which, in reality, is much smaller. 
The most representative example of incorpo-
rating spatial context into semantic structure 
of artistic piece of creation seem to be instal-
lation collages from the year 2012, being the 
most recent works of Agnieszka Mori. A se-
ries entitled “Waterfalls – Family trip to Niagara 
Falls” combines four pieces made in a mixed 
technique (spatial collage from photographs, 
photographic record) which are presented as 
miniature installations. The artist used images 
of her own family members cut out from old 
black-and-white or sepia photographs. She 

Zewnętrzna wobec obrazu przestrzeń rozu-
miana jako czynnik istotny dla rozumienia 
treści dzieła pojawia się wszędzie tam, gdzie 
dzieło sztuki uzyskuje cechy obiektu, gdzie 
jego wolumen lub właściwości inne niż czysta 
wizualność przedstawienia ustanawiają pew-
ną relację do otoczenia. Z takim przypadkiem 
mieliśmy już do czynienia w powyżej opisa-
nym dziele z 2006 roku z postacią lecącą ku 
wnętrzu przedstawienia.
W oeuvre artystki mamy do czynienia z kilko-
ma innymi przypadkami tego typu. Element 
przestrzenny pojawia się już w najwcześniej-
szych pracach. Pochodzące z roku 2005 seri-
grafie przedstawiające jeźdźca na pędzącym 
koniu mogą być postrzegane jako zapowiedź 
wszystkich późniejszych eksperymentów 
w tym zakresie. Praca składa się z trzech 
części – trzech wydruków o jednakowym 
formacie (3 x 100/70 cm). Na każdej z nich 
ukazana została inna część przedstawienia, 
przy czym ich złożenie nie tworzy kompozycji 
spójnej. Przednie kończyny zwierzęcia poja-
wiają się bowiem na dwóch osobnych kartach 
i nie przystają do siebie. Części ciała konia 
(grzbiet) nie dostrzegamy natomiast na żad-
nym z odcinków wydruku. Ta niekonsysten-
cja wizualno-kompozycyjna zaburza prosty 
– zdawałoby się – układ przestrzenny pracy. 
Poprzez dokonany przez artystkę trójpodział 
oraz wizualne braki i przesunięcia całe dzieło 
objawia się nie tyle jako niekompletne, co peł-
ne wewnętrznych napięć. Trzy części stają się 
poprzez nie czymś więcej niż jedynie płaskimi 
wydrukami. Nabierają wartości przestrzennej 
pokrewnej obiektom. Efektowi temu sprzyja 
zresztą sposób ich prezentacji, jako swo-
bodnych kart papieru, lekko odstających od 
ściany, dzięki czemu na ich obrysie tworzą się 
światłocienie. Podkreśla to ich pozorny wolu-
men i sugeruje nieistniejącą w rzeczywistości 
masę.
Najbardziej reprezentatywnym przykładem 
włączenia kontekstu przestrzennego do 
struktury znaczeniowej dzieła wydają się ko-
laże-instalacje z 2012 roku, a więc najnowsze 
dzieła artystki. Na serię prac zatytułowaną 
„Waterfalls – Family trip to Niagara Falls” skła-
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positioned these cut-outs in a form of four 
compositions with a use of a false background 
imitating a natural landscape. The first one, 
under the title “The Parking lot ” presents scat-
tered groups of people with a bus in the back-
ground. The second picture called “The Picnic” 
in which the same people appear but in a dif-
ferent arrangement with a clear, blue sky with 
white clouds in the background. They spend 
time together on a green-grassed meadow. 
Third part, entitled “The White Walk” shows 
the artist’s relatives wandering through 
a bamboo forest. In the last part of “The Falls” 
series Mori’s family is positioned in front of 
Niagara Falls. 
These little, family collages evoke a sense of 
nostalgia and contribute to longing for some-
thing that has passed. Being acquainted per-
sonally with people presented in the pictures 
is not necessary. Also viewers do not have to 
empathize with the artist in order to share the 
moods and emotions conveyed by these im-
ages. They experience them naturally thanks 
to atmosphere emanating from the image, the 
mood which sets the scene and visual emo-
tions. The artist also included her own picture 
in each collage. Facing the onlooker once she 
is sitting on a stone, once on a suitcase joy-
fully inviting everybody to take part in her im-
aginary family excursion. 
Meaningful for our considerations over this 
issue are also works from 2006 in which the 
artist uses varnish to create a mirror-like sur-
face. Art-works made with traditional screen 
printing method after varnishing become 
a surface which reflects an outer world. The 
reflection scope also includes the person of 
a viewer who stands in front of it. The re-
flected image is, however, slightly blurred. 
Lack of clarity stems from the fact that the 
function of a mirror is played by a monochro-
matic color. Matt surface which has a capac-
ity of absorbing light contributes to the fact 
that the image reflected on the surface of 
the varnished screen print is only a contour 
or a vague spot but it is still clear enough to 
show concrete shapes of objects, figures and 
facial features of people. 

dają się cztery prace wykonane w technice 
mieszanej (przestrzenny kolaż z fotografii, 
rejestracja fotograficzna), które prezentowa-
ne są jako miniaturowe instalacje. Artystka 
wykorzystuje w nich figury członków własnej 
rodziny wycięte ze starych czarno-białych lub 
monochromatycznych (sepia) fotografii. Usta-
wia z nich cztery różne kompozycje z wyko-
rzystaniem fałszywego tła imitującego natu-
ralny pejzaż. Pierwsze z dzieł, zatytułowane 
„Parking”, przedstawia rozproszone grupki 
osób z autobusem w tle. Drugą odsłoną jest 
„Piknik”, na którym pojawiają się te same oso-
by, w odmiennej aranżacji, na tle pogodnego, 
błękitnego nieba z białymi obłokami, na zie-
lonej trawie spędzają wspólnie czas. Trzecia 
część, nosząca tytuł „The White Walk” przed-
stawia członków jej rodziny przemierzających 
bambusowy las. W ostatniej, czwartej części 
cyklu „The Falls” rodzina przedstawiona zosta-
ła na tle wodospadu Niagara.
Te małe rodzinne kolażowe teatrzyki wywo-
łują nostalgię za czymś, co odeszło. Nie jest 
konieczna znajomość osób przedstawionych 
na fotografiach, ani szczególne utożsamianie 
się z artystką, aby te nastroje i silne emocje 
w opisywanym dziele poczuć i zrozumieć. 
Widz doświadcza ich w sposób naturalny, po-
przez wykreowaną atmosferę przedstawienia, 
nastrój ukazanej sceny, a więc emocje zwią-
zane z wizualnością. Artystka na wszystkich 
przedstawieniach umieściła również własny 
wizerunek. Z obliczem skierowanym ku wi-
dzowi siedzi ona raz na kamieniu, raz na wa-
lizce, radośnie zapraszając do uczestnictwa 
w fikcyjnej wycieczce.
Ważne dla tego zagadnienia są również prace 
z roku 2006, w których artystka wykorzystuje 
lakier dla stworzenia lustrzanej płaszczyzny. 
Dzieła wykonane tradycyjną techniką graficz-
ną (serigrafia) i polakierowane stają się płasz-
czyzną odbijającą świat zewnętrzny. W polu 
odbicia stojący przed dziełem i oglądający je. 
Obraz odbity nie jest jednak w pełni czytelny. 
Brak pełnej klarowności wynika z faktu zapo-
średniczenia funkcji lustra przez kolorystyczną 
monochromatyczność. Matowość i zdolność 
pochłaniania światła powoduje, że widok 
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The reflecting surface becomes to some ex-
tend a metaphor of an off-print made with 
a use of a printing press. People standing 
opposite it see themselves on it and in this 
way spontaneously become a part of a vied 
show but remain ephemeral, changeable and 
fleeting. Each new person which stands op-
posite this “graphic mirror” may equally well 
be a part of it. In this understanding, we are 
dealing here with truly democratic, widely-
available art. To some extent, absence of 
a viewer would mean the art-work and the 
creative process is unfinished and incomplete. 
Such interpretation according to which the 
“mirror effect” (reflection of an onlooker in an 
art-piece) is perceived as a symbolic closure 
of artistic content is not apparent due to the 
fact that it needs an in-depth knowledge on 
auto-thematic artistic expressions and meta-
language of art. 
The subject of spatial relations appearing in 
creative work of Agnieszka Mori is of a lesser 
importance however than an act of including 
the real space into the frames of an art-work 
with a use of a simple technological manipu-
lation. Similarly to a described above instance 
of an art-work with a real and a false frame, 
spatial relation created in this piece largely 
surpasses the work’s surface and is strictly 
dependent upon place and context of its pres-
entation. Following such train of thoughts, 
we are dealing here with a suggestion of an 
object and a type of a universal, „site-specific” 
art-piece which reacts in the same way to any 
environment in which it was placed. 
The described experiments involving internal 
and external space of a picture may be per-
ceived as a type of conceptual introduction 
to other art-pieces in which relation between 
a graphic imitation of an object and the con-
text of real space are highlighted even more. 
A core concept of an artistic installation en-
titled “Panelcut” presented in 2012 in an al-
ready closed “Srodka” Gallery in Poznan on 
a joint exhibition under a title “Moonwalk” was 
to create a graphic imitation of a wooden floor 
. Off-prints with a pattern of floor panels were 
put on the Gallery floor and attached to one 

odbicia ujawniający się na płaszczyźnie jest 
jedynie zarysem, mglistą plamą, choć jedno-
cześnie jest na tyle wyraźny, że można z nie-
go odczytać konkretne kształty przedmiotów, 
figury postaci oraz rysy człowieka.
Refleksyjność płaszczyzny staje się w pew-
nym sensie metaforą odbicia na prasie gra-
ficznej. Osoba stojąca przed grafiką widzi 
siebie na niej – staje się zatem samoistnym 
elementem oglądanego przedstawienia. Jest 
jednak elementem nietrwałym i zmiennym 
- efemerycznym. Każda kolejna osoba, która 
stanie przed owym „lustrem grafiki” wpisze 
się w nią tak samo dobrze. W tym sensie 
mamy do czynienia z naprawdę demokratycz-
ną sztuką, dostępną dla każdego. W pewnym 
sensie nieobecność widza sprawia zatem, że 
proces twórczy nie może zostać zakończony. 
Bez niego bowiem dzieło będzie niepełne. 
Przedstawiona powyżej interpretacja, zgodnie 
z którą „efekt lustra” (odbicie widza w dziele) 
rozumiany jest jako symbolicznego domknię-
cie treści dzieła nie jest oczywista, bowiem 
wymaga posiadania pogłębionej wiedzy na 
temat artystycznych wypowiedzi autotema-
tycznych (metajęzyk sztuki).
Dla problematyki związanej z relacjami prze-
strzennymi w twórczości Agnieszki Mori waż-
niejszy jest akt włączenia przestrzeni realnej 
w obręb dzieła za pomocą prostego zabiegu 
technologicznego. Podobnie jak w opisanej 
powyżej realizacji z prawdziwą i fałszywą 
ramą ustanowiona w tej grafice relacja prze-
strzenna wykracza daleko poza płaszczyznę 
dzieła i jest ściśle uzależniona od miejsca 
i kontekstu jego prezentacji. W tym sensie 
mamy do czynienia z sugestią obiektu, a także 
rodzajem uniwersalnego dzieła „site-specific” 
– tak samo reagującego z różnym otocze-
niem, w którym zostanie umiejscowione.
Opisane powyżej eksperymenty z przestrze-
nią wewnątrz i zewnątrz-obrazową mogą być 
postrzegane jako rodzaj koncepcyjnego pre-
ludium dla dzieł, w których relacja pomiędzy 
graficzną imitacją obiektu, a kontekstem re-
alnej przestrzeni uległy uwypukleniu.
Istotą koncepcji instalacji „Paneloryt” zapre-
zentowanej w 2012 roku w (nieistniejącej 
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of its windows (an imitation of a “boarded up 
window”) 
A flat object (paper) acquired a value of an 
object thanks to illusionistic value of a rep-
resentation printed on it (wooden pattern). 
Falsehood of a produced object and appar-
ent character of its specific functions attrib-
uted to the original object on which basis the 
imitation was reproduced in a very simple but 
accurate way refers to the so called policy 
of cheap revitalization of urban areas which 
characteristic feature is not to repair but to 
cover. 
Spatial and time relations of a different type 
appear in the quoted plays from a series enti-
tled “Momentary unities” from the years 2006-
2008. They can be defined as ideological or 
mental spaces. They are not concerned with 
examination of relation between spatially 
relative distances of presented figures nor 
about experimenting with mutual relations of 
specific objects and shapes but as a form of 
creating situations which due to geographi-
cal and cultural reasons could never occur in 
reality. In some works the artist intentionally 
introduced fictional elements in order to over-
come schematic perception of cultural dis-
tance which, thanks to such action, has been 
enriched with a distance of “(non)credibility. 
Kept in a slightly grotesque, humoristic tone 
putting together of an artist with a master 
of Eastern martial arts, Bruce Lee, who with 
the use of his finger makes her eyes “slanted” 
constitutes a representative example for this 
group of art-pieces. It displays, apart from the 
cultural transfer also the time transfer (time 
inconsistency). The notion of time in Agniesz-
ka Mori’s works can be also understood in 
the graphic aspects. Juxtaposition of various, 
culturally foreign elements introduces to this 
work spatial relations perceived as contents. 
Taking into account the fact that the image 
puts together a self-portrait of the artist and 
the figure of Bruce Lee means that the visual 
side and the close relation of the elements is 
a form of a playful element of narration. 
The idea of a free flow of motifs which are in 
the work of “Momentary unities” juxtaposed 

już) poznańskiej galerii „Śródka” na wystawie 
zbiorowej zatytułowanej „Moonwalk” było 
stworzenie graficznej imitacji drewnianego 
parkietu (deski). Wydruki ukazujące fakturę 
belek podłogowych zostały ułożone w galerii 
oraz rozpięte na jednym z jej okien (imitacja 
„okna zabitego dechami”). Płaski obiekt (pa-
pier) zyskał wartość przedmiotu poprzez ilu-
zjonistyczny walor wydrukowanego na nim 
przedstawienia (faktura drewna). Nieprawdzi-
wość tak wytworzonego obiektu oraz pozor-
ność pełnienia przez niego konkretnych funk-
cji właściwych pierwowzorowi, na podstawie 
którego został on wykonany w bardzo prosty 
i trafny sposób odwołuje się do tzw. polityki 
taniej rewitalizacji obszarów miejskich, której 
cechą charakterystyczną jest nie naprawianie 
a zasłanianie.
Innego rodzaju relacje przestrzenno-czasowe 
pojawiają się w cytatowych zabawach z serii 
„Chwilowe całości” z lat 2006-2008. Można 
je określić jako przestrzenie ideowe lub men-
talne. Nie chodzi w nich o badanie stosunku 
przestrzennie wymiernych relacji odległości 
pomiędzy przedstawionymi obiektami ani 
o eksperymentowanie z wzajemnymi rela-
cjami konkretnych obiektów i kształtów, ale 
o powoływanie sytuacji, które ze względu na 
geograficzno-kulturowy dystans nigdy nie 
mogłyby zaistnieć w rzeczywistości. W nie-
których pracach dodatkowo zostały wpro-
wadzone celowo elementy fikcyjne, aby prze-
łamać schematyczne pojmowanie dystansu 
kulturowego, który dzięki takiemu zabiegowi 
został wzbogacony o dystans „(nie)wiary-
godności”. Utrzymane w nieco groteskowym, 
humorystycznym tonie zestawienie artystki 
z mistrzem wschodnich sztuk walki, Bruce-
’m Lee, który poprzez ucisk palcami czyni jej 
oczy „skośnymi” stanowi reprezentatywny 
przykład dla tej grupy prac. Pojawia się w niej 
bowiem, oprócz przeniesienia kulturowego, 
również przeniesienie czasowe (czasowa 
niespójność). Pojęcie przestrzeni w pracach 
Agnieszki Mori może być również pojmowanie 
geograficznie. Zestawianie ze sobą różnych – 
obcych kulturowo – elementów wprowadza 
w obręb przedstawienia relacje przestrzenne 
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with each other on the base of purely subjec-
tive inspirations or not necessarily associa-
tion keys of selection can be interpreted as 
the next emanation of constructing a unified 
perception of the world made up from cha-
otic, scattered pieces. In opinion of Paweł 
Kaszczyński, the reviewer of Agnieszka Mori’s 
Ph. D. project work,
“the undertaken [by her] within the Ph. D. disser-
tation analysis of a notion of wholeness existing 
and created on the base of co-existence of nu-
merous, separate elements being also detached 
in terms of culture is an additional field of ex-
ploration for her in her creatively artistic journey. 
In the presented work she seems to call upon 
cultural predicates subtly pointing to ambiguity 
stemming from crossing and intermingling of in-
dividual, habitual features. Such created clash of 
cultures does not include any trace of collision; it 
is rather a sort of a thought-over attempt, some-
times strenuous but necessary, to maintain this 
lack of collision. The author expands her personal 
experience and speaks not really about herself 
but rather according to herself“1.
The author of this review also highlights the 
aspects of “time heterogeneity” of individual 
presentations. The art-pieces possess not re-
ally “inconsistent” elements, as their consist-
ency is approved by the final decision of the 
artist to put them together in one art-work 
and the fact of using elements belonging to 
different times, various cultural circles and 
different order. Their co-existence constructs 
a network of tensions and causes their con-
tent to become naturally dynamic. Dynamics 
by incompatibility of the elements creating 
the image is followed by certain consequenc-
es including, the most valuable, “spatial val-
ue”. This phenomena is clearly explained by 
the theory of conceptual amalgams created 
by Gilles Fauconnier and Mark Turner in the 
90’ of the 20th century2. This theory enhances 
description of complex, semantic structures 
1. Review of Ph. D. dissertation of Agnieszka Mori, the typescript in 
possession of the author

2. Similar.: G. Fauconnier, M. Turner, The Way We Think. Conceptual 
Blending and the Minds Hidden Complexities, New York 2002 oraz G. 
Fauconnier and M. Turner, Conceptual integration networks, [w:] Ev-
ans, V., Bergen, B. i Zinken, J. (red.), The Cognitive Linguistics Reader, 
London-Oakland 2007

pojmowane treściowo. Jeżeli bowiem na jed-
nym przedstawieniu odnajdziemy autoportret 
artystki i postać Bruce’a Lee, to okaże się, że 
już sama wizualność oraz relacja bliskości ele-
mentów wzajemnie nieprzystających wpro-
wadza na zasadzie gry z wyobraźnią element 
przestrzenny do narracji dzieła.
Idea swobodnego przepływu motywów, które 
zostają w pracach z cyklu „Chwilowe całości” 
połączone ze sobą w oparciu o czysto subiek-
tywne inspiracje lub niekoniecznie skojarze-
niowe klucze doboru, może zostać odczytane 
jako kolejny przejaw budowania całościowego 
oglądu świata z rozrzuconych i chaotycznych 
kawałków. Jak zauważył Paweł Kaszczyński 
w tekście recenzji doktoratu Agnieszki Mori, 
„podjęta [przez nią] w ramach pracy dokto-
ranckiej analiza pojęcia całości występujących 
i tworzonych w oparciu o współistnienie wielu 
odrębnych elementów - odrębnych również kul-
turowo właśnie – stanowi dla niej dodatkowe 
pole twórczo-artystycznych doświadczeń. W pre-
zentowanej realizacji zdaje się [ona] przywoły-
wać kulturowe predykaty, subtelnie wskazując 
na niejednoznaczności wynikłe z krzyżujących się 
i przeplatających wzajemnie obyczajowych cech. 
Tak powstałe zderzenie kultur nie ma jednak cha-
rakteru kolizji, jest rodzajem namysłu nad pod-
jęciem pewnego wysiłku, nieraz koniecznego by 
ową bezkolizyjność utrzymać. Autorka rozszerza 
osobiste doświadczenia i mówi nie tyle o sobie, 
co raczej od siebie“1.
Autor recenzji zwraca również uwagę na 
aspekty „czasowej niejednorodności” po-
szczególnych przedstawień. Dzieła sztuki 
zawierają elementy nie tyle „niespójne” – 
bowiem o ich spójności przesądza ostatecz-
nie decyzja samej artystki, aby umieścić je 
w jednym dziele – co przynależne różnym 
porządkom; różnym czasom; różnym kręgom 
kulturowym. Ich współwystępowanie buduje 
wewnątrz dzieła sieć napięć i powoduje, że 
ich treść ulega samoistnemu zdynamizowa-
niu. Dynamizacja poprzez nieprzystawalność 
elementów składających się na całokształt 
przedstawienia pociąga za sobą istotne kon-

1. Z recenzji doktoratu Agnieszki Mori, maszynopis w posiadaniu 
autora
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which, with time, started to function as a gen-
eral method of analysis of notional metaphors 

analysis. According to its basic, mildly simpli-
fied assumption, social awareness exists in 
the so called mental spaces , in other words, 
areas of thoughts which shape and develop 
notional contents. This space, by its nature, 
has a complicated and dynamic character. It is 
created extemporarily, accidentally or strictly 
for a single aim. Within this frame, any con-
tents and meanings can be included. A fun-
damental example of this theory in practice 
of a social life is the so called cultural amalga-
mation which is mixing of elements derived 
from different cultures with a target of is 
leading to creation of a new way of thinking, 
a new cultural code or simply a common, joint 
awareness of certain mental processes3.
Diversity of visual elements’ origins put to-
gether by the artist in a single image reminds 
a creation process of such mental spaces in 
which intermingle various culture influences. 
In this sense, semantic space is a supplement 

of imaginary space and realistic space in crea-
tional work of Agnieszka Mori and can be cat-
egorized as a type “amalgamous” creational 
output.

The art-pieces of Agnieszka Mori refer to 
space in various ways. Therefore, it shall not 
be an over-interpretation to claim that no 
more than relations between an object (or 
the picture itself) and space create the most 
general frame of the artist’s creative research.

Notion of light 

Experiments with light in artistic works of Ag-
nieszka Mori are a very important part and an 
original field of her artistic research. 

3. Similar experience was shared by a number of artists and re-
searchers of culture in the past. Creating imaginary mental spaces as 
a method for world cognition inspired Roland Barthesa to write Em-
pire of signs. This French semiologist wrote in his book what follows: 
I can also without claiming the right to represent or to analyze reality, 
which are the main features of the Western discourse, take from any part 
of the world (from there) a certain number of features or lines depending 
on whether we speak about language or graphics and deliberately create 
a system out of them. A system which I will call Japan. [R. Barthes: Em-
pire of signs, Warszawa 1999, p. 47]. The quoted piece of text seems 
to be surprisingly adequate to creative research of Agnieszka Mori.

sekwencje, z których najważniejszą jest do-
datkowy „walor przestrzenny” opisywanych 
dzieł. Zjawisko to doskonale tłumaczy teo-
ria amalgamatów konceptualnych stworzo-
na przez Gillesa Fauconnier i Marka Turnera 
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku2. 
Jest to teoria pozwalająca na dokonanie opi-
su sposobu powstawania złożonych struk-
tur semantycznych, która z czasem zaczęła 
funkcjonować jako ogólna metoda analizy 
metafor pojęciowych. Zgodnie z jej podsta-
wowym i nieco uproszczonym założeniem 
w świadomości społecznej funkcjonują tzw. 
przestrzeni mentalne, a więc sfery myślowe, 
w których kształtują się i rozbudowują treści 
pojęciowe. Przestrzeń taka ze swojej natury 
ma formę dość złożoną i dynamiczną natu-
rę. Tworzona jest doraźnie, akcydentalnie lub 
wyłącznie w określonym jednostkowym celu. 
W jej obrębie mogą zostać ze sobą połączo-
ne dowolne treści i znaczenia. Podstawowym 
zaś przejawem jej praktycznego zastosowania 
w praktyce życia społecznego jest tzw. amal-
gamacja kulturowa, czyli mieszanie się ze 
sobą elementów wywodzących się z różnych 
kultur, którego celem jest doprowadzenie do 
powstania nowego systemu myślowego, kodu 
kulturowego lub po prostu wspólnej świado-
mości pewnych procesów mentalnych3.
Różnorodność pochodzenia elementów wi-
zualnych kojarzonych ze sobą przez artystkę 
w obrębie jednego przedstawienia przypo-
mina proces kreowania takich właśnie prze-
strzeni mentalnych, w których przenikają się 
różne wpływy kulturowe. W tym sensie prze-
strzeń znaczeniowa dopełnia przestrzeń wy-

2. Por.: G. Fauconnier, M. Turner: The Way We Think. Conceptual Blend-
ing and the Minds Hidden Complexities, New York 2002 oraz G. Faucon-
nier i M. Turner: Conceptual integration networks, [w:] Evans, V., Bergen, 
B. i Zinken, J. (red.), The Cognitive Linguistics Reader, Londyn-Oakland 
2007

3. Podobne doświadczenia były udziałem wielu artystów i badaczy 
kultury w przeszłości. Tworzenie wyobrażonych przestrzeni men-
talnych jako metoda poznawania świata inspirowała Rolanda Bar-
thesa do napisania „Imperium znaków”. Francuski semiolog w książce 
tej napisał: Mogę też, nie roszcząc sobie prawa do przedstawiania lub 
analizowania rzeczywistości (są to główne cechy zachodniego dyskur-
su), zaczerpnąć z któregokolwiek miejsca świata (stamtąd) pewną liczbę 
rysów bądź rys (w zależności od tego czy mówimy o grafice czy języ-
ku) i rozmyślnie stworzyć z nich system. System, który nazwę: Japonia 
[R. Barthes: Imperium Znaków, Warszawa 1999, s. 47]. Przytoczony 
fragment wydaje się zadziwiająco adekwatny do poszukiwań twór-
czych Agnieszki Mori.
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In the review of her Ph. D. diploma work Jerzy 
Hejnowicz has devoted an elaborated piece of 
text to these issues. It seems to be a perfect 
illustration of the importance of this particular 
aspect of her artistic concepts. 
I wish to contemplate the most thought-pro-
voking, in my opinion, art-works created by Ag-
nieszka Mori. In particular, I mean to elaborate on 
her graphic works from the most recent periods 
which incorporated real light as well as artificially 
created light which co-existed with the light of 
the graphic image being a result of impact that 
the whiteness of the background on different, 
gradually changing shades of grey or the color 
of the print. …In the most recent period, the most 
interesting for me seem to be these artists who 
select subjects which can be perceived as rare 
or bizarre and who create artistic structures 
which are impossible to replace with anything 
else or to copy. The artists who pay attention 
to such phenomena in the world, in natural en-
vironment, in culture and all the other roams of 
life which are also not to be multiplied”4. “Light 
graphics” would unquestionably attract attention 
of Jerzy Ludwiński and they may become a pre-
text to write another article by this renowned 
theorist of art. I believe that these realizations 
allow Agnieszka to become a part of a group 
of the so called recognizable artists. These are 
groundbreaking projects which are an artistically 
refreshing experience which introduces individu-
ally shaped, new, formal quality into the world 
of graphic arts. Tamed real light which appears 
with various intensity in reference to the off-print 
opens as area of limitless possibilities of image 
permutations of shapes, their referral sizes, pro-
portions, intensity of brightness and practically 
all the potentially possible image relations. Until 
today, only three projects of such type have been 
created. Nevertheless, I consider them to be the 
most valid as they are unique and they follow 
the thought of Jerzy Ludwiński by “creating art”5.
Three installations consisting of linocut and 
the play of light from the year 2010 are the 
finest illustrations of the artist’s creative work 
4, J. Hejnowicz, Review of Ph. D. dissertation of Agnieszka Mori, the 
typescript in possession of the author

5, J. Hejnowicz, Review of Ph. D. dissertation of Agnieszka Mori, the 
typescript in possession of the author

obrażeniową oraz przestrzeń realną w twór-
czości Agnieszki Mori i może być określona 
mianem „amalgamatycznej”.

Dzieła Agnieszki Mori odwołują się do prze-
strzeni w różny sposób. Nie będzie zatem 
nadinterpretacją stwierdzenie, że to właśnie 
relacje pomiędzy obiektem (względnie samym 
przedstawieniem), a przestrzenią wyznacza-
ją najbardziej ogólną ramę, ale jednocześnie 
główny temat poszukiwań twórczych artystki.

Pojęcie światła

Eksperymenty ze światłem w twórczości 
Agnieszki Mori są bardzo istotnym i oryginal-
nym polem jej artystycznych poszukiwań. 
W recenzji pracy doktorskiej artystki Jerzy 
Hejnowicz poświęcił temu zagadnieniu roz-
budowany fragment tekstu. Wydaje się on 
doskonałą ilustracją doniosłości tego aspektu 
jej twórczości.
„Chciałbym odnieść się, do moim zdaniem, naj-
ciekawszych realizacji, które powołała do życia 
Agnieszka Mori. Mam na myśli realizacje graficz-
ne z ostatniego okresu, prace anektujące w swo-
ją przestrzeń realne światło, światło spreparo-
wane, współpracujące ze światłem graficznego 
obrazu, będącym efektem oddziaływania bieli 
podłoża wobec gradacji szarości lub koloru wy-
druku. W czasach najnowszych zaś najbardziej 
interesują mnie artyści, którzy zbierają coś, co 
jest rzadkie i co jest dziwne oraz tworzą struk-
tury, które kreują sztukę, są nie do zastąpienia 
niczym innym i są nie do skopiowania, nie do 
powtórzenia. Artyści, którzy zarazem zwracają 
uwagę na takie zjawiska w świecie, w przyro-
dzie, w kulturze i we wszystkim innym, które są 
również nie do powtórzenia”4. „Świetlne grafiki” 
zapewne przyciągnęłyby uwagę Jerzego Lu-
dwińskiego, stały by się być może pretekstem 
do powstania kolejnego artykułu tego wybit-
nego teoretyka sztuki, sądzę, że tymi właśnie 
realizacjami udałoby się Agnieszce znaleźć 
w gronie artystów „dostrzeżonych”. To reali-
zacje przełomowe, które są wyraźnie odświe-

4. J. Hejnowicz, Recenzja pracy doktorskiej Agnieszki Mori, maszynopis 
w posiadaniu autora
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which deals with the issue of light and the im-
age. Mori uses the real light as an addition to 
the visual structure of an art-piece. The light 
becomes a sort of connection between indi-
vidual parts of the piece – a human figure and 
an object and, as a consequence, between 
the work and its surrounding environment. 
In this way, viewers receive additional visual 
stimulus which attract their attention in the 
first place. The light becomes here a universal 
metaphor of life.6. Wherever the light appears, 
we cannot resist the suggestion of existence 
of some driving force – an enlivening spirit 
fulfilling the place with additional “vital qual-
ity”. Light imitates movement. To take an ex-
ample, in the art-piece showing a girl jumping 
on a skipping rope nothing else but the light 
effect cast on the skipping rope makes the 
scene look realistic as the rope seems to re-
ally move. 
A crucial aspect of these art-pieces which 
should be stressed in the context of previ-
ously discussed theme of spatial relations of 
internal and external type is a drastic alter-
nation, obviously with the use of light in the 
picture, of the boundaries of habitual type of 
presenting art-works in museums or galleries. 
In most of exhibitions, the light itself plays an 
external role in reference to the picture.
Its purpose is a suitable presentation of the 
picture instead of a direct participation in cre-
ating its contents. In this aspect, light usually 
remains somewhere “externally” from the 
picture. 
The art-work jointly with its source becomes 
independent, as if it was released from the 
state of being merely an unanimated object of 
this presentation which must be exhibited in 
some extraordinary way in order to intensify 
the viewers’ sensations. 
Overcoming the context of exhibition is not 
the only aspect explaining presence of light 
in the mentioned graphic works. Light which 
ensures of what is visible is in fact a metaphor 
of vision. When lightness appears everything 
becomes clear and apparent. However, in the 
case of discussed art-works such a situation 

6. W. Kopaliński Dictionary of symbols, Warszawa 1990, pp. 415-416.

żającym Jej formułę sztuki doświadczeniem, 
doświadczeniem, które wprowadza w prze-
strzeń grafiki indywidualnie określoną nową 
formalną jakość. Okiełznane przez artystkę 
światło realne, mogące występować w pra-
cach na różnym poziomie jego intensywności 
wobec druku, otwiera obszar nieskończonej 
możliwości obrazowych permutacji: kształ-
tów, ich wzajemnych wielkości, proporcji, 
natężeń świetlistości, właściwie wszelkich 
możliwych obrazowych związków. Jak dotąd 
powstały zaledwie trzy tego typu realizacje, 
pomimo to uznaję je za jedne z najbardziej 
istotnych, są wyjątkowe i podążając za myślą 
Jerzego Ludwińskiego „kreują sztukę”5.
Trzy instalacje składające się z linorytu i gry 
świetlnej z 2010 roku stanowią przykład 
działania artystki, w którym problem relacji 
światła i obrazu objawia się najpełniej. Ar-
tystka posługuje się bowiem prawdziwym 
światłem jako dodatkiem do struktury wizu-
alnej dzieła. Wykorzystuje światło jako łącznik 
pomiędzy częściami przedstawienia – figurą 
ludzką i obiektem – a w konsekwencji również 
pomiędzy samym przedstawieniem a oto-
czeniem dzieła. Widz skonfrontowany z tak 
ukształtowanym przedstawieniem otrzymuje 
dodatkowy bodziec wzrokowy, który przycią-
ga jego uwagę w pierwszej kolejności. Świa-
tło stanowi bowiem uniwersalną metaforę 
życia6. Wszędzie, gdzie się pojawia mamy do 
czynienia z silną sugestią istnienia określonej 
siły sprawczej – siły ożywczej napełniającej 
przestrzeń dodatkowym „walorem witalności”. 
Światło imituje ruch. Dla przykładu w dziele 
przedstawiającym dziewczynkę skaczącą na 
skakance to właśnie efekt oświetlenia ska-
kanki uwiarygodnia ukazaną scenę – świetlna 
skakanka wydaje się poruszać.
Istotnym aspektem tych realizacji, który 
należy podkreślić w kontekście wcześniej 
omawianej problematyki przestrzennych re-
lacji wewnątrz- i zewnątrz-obrazowych jest 
przełamanie za pomocą światła umieszczo-
nego w obrazie granic zwyczajowego sposo-

5. J. Hejnowicz, Recenzja pracy doktorskiej Agnieszki Mori, maszynopis 
w posiadaniu autora

6. W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 415-416.
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does not occur. Light is here, apart from the 
used graphic techniques, a plastic, co-shaping 
factor. It does not refer to all of the presenta-
tions and in this sense it is not an absolute 
category. To a greater extent, it turns into 
a tool in the hands of the artist and contrib-
utes to new visual merits. 
The use of light creates a certain approach to 
other works of the same artist in which she 
actually “painted with light” by the process of 
taking photographs (“Moonlight”, 2009).
In the scene representing a girl playing with 
a skipping-rope appears a theme of a child 
game which returned in the author’s project 
entitled “Re-Generation 1”. On the contrary to 
later installations, in this case the message 
seems to be more optimistic. Overcoming 
next obstacles is, in some sense, a desire to 
reach light. Light constitutes a symbol of hope 
and expectations. 
Metaphor of waiting and hoping is connected 
with the use of light also in two other art-
works from the same series. A figure connect-
ed with a line made of light with an airplane is 
actually also a metaphor of anticipation and 
pursuance. Each air travel or even observation 
of a flying machine possesses some aspect 
of melancholy. Such interpretation seems to 
be justified in the case of a picture showing 
a young man shooting an arrow. Will the ar-
row reach the intended target? 
Obviously, a series of artistic pieces refer-
ring to the theme of light cannot be complete 
without listing here the art-works which use 
the effect of mirror-like reflection as they are 
the essence of the most important values of 
a graphic art-work including reflection, light, 
space or flat surface. In addition, they intro-
duce an image of human shape into the pic-
ture which seems to be “pulled out” directly 
from the reality of everyday life. They invite 
the onlooker to take part in the act of creation 
and highlight the importance of his presence. 
They are a literal transplantation of a banal, 
as it may seem, assumption that art is cre-
ated for people and without them no art-work 
will exist. 

bu prezentacji prac w muzeum czy w galerii. 
W większości kontekstów ekspozycyjnych 
światło odgrywa bowiem rolę zewnętrz-
ną wobec dzieła. Jego zadaniem jest odpo-
wiednia prezentacja przedstawienia, nie zaś 
bezpośrednie uczestnictwo w kreowaniu za-
wartych w nim treści. W tym sensie światło 
pozostaje na ogół „na zewnątrz” dzieła. Dzieło 
z własnym jego źródłem staje się w pewnym 
sensie niezależne, jak gdyby uwolnione z rela-
cji bycia jedynie nieożywionym przedmiotem 
prezentacji, który należy specjalnie ekspono-
wać w celu intensyfikacji wrażeń.
Samo przekroczenie kontekstu wystawienni-
czego nie jest jedynym aspektem wyjaśniają-
cym obecność światła w wymienionych grafi-
kach. Światło, jako gwarant tego co widzialne, 
stanowi bowiem samo w sobie metaforę wi-
dzenia. Gdy nastaje światłość wszystko staje 
się jasne i klarowne. W przypadku omawia-
nych prac tak się jednak nie dzieje. Światło 
jest w nich plastycznym elementem współ-
kształtującym – obok użytych technik gra-
ficznych. Nie obejmuje całości przedstawienia 
i w tym sensie nie jest kategorią absolutną. 
W większym stopniu staje się narzędziem 
w ręku artysty, który za jego pośrednictwem 
uzyskuje nowe walory wizualne.
Użycie światła ustanawia również pewną re-
lację do innych prac artystki, w których fak-
tycznie „malowała ona światłem” dokonując 
rejestracji fotograficznej (np. praca Moonlight 
z 2009 roku).
W scenie przedstawiającej małą dziewczynkę 
skaczącą na skakance pojawia się temat dzie-
cięcej zabawy, który powrócił w realizacji „Re-
-Generacja I”. W przeciwieństwie do późniejszej 
instalacji, w tym przypadku przesłanie wydaje 
się bardziej pozytywne. Pokonywanie kolej-
nych przeszkód jest w pewnym sensie dąże-
niem do światła. Światło jest odniesieniem do 
nadziei – wyrazem pewnych oczekiwań.
Metafora oczekiwania i nadziei łączy się 
z użyciem światła również w pozostałych 
dwóch dziełach z cyklu. Osoba połączona 
świetlną linią z samolotem jest również wła-
śnie takim symbolem oczekiwania i dążenia. 
Każda podróż samolotem – a nawet więcej 
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Meta-narration of art

As Jerzy Hejnowicz pointed out in his review 
of Agnieszka Mori’s Ph. D. dissertation, the 
artist’s creative concept is anchored in “graphic 
experience which is not a particularly appreciated 
kind of artistic expression”7. The artist, however, 
constantly crosses the boundaries by thinking 
in a graphic-shaped way and using other ar-
tistic means such as installations or collages, 
just to name a few. 
Constant volatility and liquidity of forms of 
expression is one of the most fascinating 
aspects of Agnieszka Mori’s creative activity. 
The artist does not remain attached only to 
traditional forms of graphics but uses them as 
an entrance for a broadly-understood experi-
ment. A crucial aspect of this creative experi-
ence is starting a dialogue with other fields of 
art. Mori’s extraordinarily frequently positions 
the creative process in the center of her at-
tention. Reaching the desired effect is a part 
of a proper piece of art. The process-centere-
dness and contextual character of each art-
piece seem to constitute an introduction to 
the author’s meta-statement on the subject 
of art. 

 As Hejnowicz rightly pointed out in the al-
ready quoted review “artistic work of Agnieszka 
Mori constantly “orbiting” around graphics gives 
an impression as if it aimed at examining the 
possibility of reaching the most distant ellipsis 
which would allow to still see the field of graph-
ics but would already allow to enter the zone of 
other types of art”8.
A substantial part of a play with artistic con-
ventions is combining traditional graphic 
techniques with other media such as “artistic 
actions” as well as crossing the boundaries of 
artistic genres and conducting technical and 
formal experiments with the sense of con-
cepts which are fundamental for graphics. 
One of the most representative exemplars 
of such strategy is an artistic activity entitled 
7, J. Hejnowicz, Review of Ph. D. dissertation of Agnieszka Mori, the 
typescript in possession of the author

8, J. Hejnowicz, Review of Ph. D. dissertation of Agnieszka Mori, the 
typescript in possession of the author

– obserwowanie lecącej maszyny ma w sobie 
coś melancholijnego. Również takie odczyta-
nie wydaje się możliwe w przypadku przed-
stawienia młodego mężczyzny strzelającego 
z łuku. Czy strzała dosięgnie zamierzonego 
celu?
Oczywiście do grupy prac nawiązujących do 
problematyki światła zaliczyć należy również 
dzieła wykorzystujące efekt odbicia. Wydaje 
się bowiem, że właśnie one ogniskują w so-
bie esencjonalne wartości dzieła graficznego: 
odbicie, światło, przestrzeń, płaszczyzna. 
Dodatkowo wprowadzają w obszar obrazu 
figurę ludzką, niejako „zaczerpniętą” bezpo-
średnio z rzeczywistości życia codziennego. 
Zapraszają widza do uczestnictwa w akcie 
kreacji – podkreślają ważność jego obecności. 
Są dosłownym przełożeniem banalnego zda-
wałoby się założenia, że sztuka jest dla ludzi, 
a bez nich żadne dzieło nie istnieje.

Meta-narracja sztuki

Jerzy Hejnowicz w recenzji doktoratu Agniesz-
ki Mori wskazywał na zakotwiczenie jej kon-
cepcji twórczej w „doświadczeniu graficznym, 
które nie jest szczególnie hołubionym sposobem 
artystycznej artykulacji”7. Artystka nieustan-
nie przekracza jednak jej granice, wykazując 
obecność myślenia i kształtowania graficzne-
go również w innych mediach artystycznych, 
takim jak m.in. instalacja czy kolaż.
Nieustanna zmienność i płynność artystycz-
nych form wyrazu jest jednym z najbardziej 
fascynujących aspektów twórczości Agnieszki 
Mori. Artystka nie pozostaje wierna wyłącznie 
tradycyjnym formom graficznym, ale czyni je 
punktem wyjścia dla szeroko pojętego eks-
perymentu. Bardzo istotnym aspektem tego 
doświadczenia twórczego jest wchodzenie 
w dialog z innymi dziedzinami sztuki. Artystka 
niezwykle często stawia w swoich realizacjach 
na sam proces twórczy, czyniąc dochodzenie 
do pożądanego efektu częścią właściwego 
dzieła. To owa procesualność i kontekstowość 
poszczególnych dzieł wydaje się być wstępem 

7. J. Hejnowicz, Recenzja pracy doktorskiej Agnieszki Mori, maszynopis 
w posiadaniu autora
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“Tracks” from the year 2009. A large-format 
off-print of a wheel’s track mark of a huge 
truck became an inception for a dynamic 
composition combining a photomontage of 
realistic graphic elements. 
The artist also explores graphic values of 
sculptures and forms of reliefs. A composi-
tion entitled “Re-Generation 1” in “Srodka” area 
in Poznań can serve as a good example here. 
This work can be described as a type of a “site-
specific” project due to the fact its interpre-
tation is strictly connected with the context 
of its presentation, in other words, the place 
for which it was prepared. The art-work con-
sists of a sculpture of a little girl made from 
a white-colored resin. The girl is standing in 
the corner of a realistically non-existing, dingy 
courtyard. 
What can a little girl do in such place? Vari-
ous interpretations of this scene can come 
to our minds. On the one hand, she seems to 
be a tragic figure – her whiteness stands in 
opposition to ugliness of her surroundings. 
On the other hand, this work can be read as 
a picture of “hide-and-seek” game. The girl is 
caught at the moment of counting up to ten 
which gives her playmates some time to hide 
before she starts looking for them. It seems 
right to think that both interpretations do not 
disqualify each other but they are rather com-
plementary. They create a bi-polar narrative 
story about loneliness, alienation, a strive to 
find an individual way, discovering the world, 
hopes and challenges which face human be-
ings depending on the environment in which 
they grow up. Therefore, it is not really impor-
tant which of the aforementioned interpreta-
tions turn out to be correct or compliant with 
the author’s intention. 
 The described game understood metaphori-
cally becomes a nostalgic thought about the 
world in which truth about other people is 
hidden and which should be constantly looked 
for. It becomes clear, as we can see that this 
truth has a fleeting character and is never cer-
tain especially that the intention of the per-
son who hides is not to be found. Seeking and 
hiding appears to become an excellent way to 

do autorsko pojętej meta-wypowiedzi na te-
mat sztuki. Jak słusznie zauważył Hejnowicz 
w cytowanej już recenzji, „sztuka Agnieszki 
Mori „orbitując” nieustannie wokół grafiki, spra-
wia wrażenie jakby badała możliwość określenia 
tej najbardziej oddalonej elipsy, która pozwoli do-
strzegać jeszcze przestrzeń grafiki a jednocześnie 
umożliwi jej wejście w strefę oddziaływania in-
nych sztuk”.8
Istotnym elementem gier z konwencją ar-
tystyczną jest łączenie tradycyjnych tech-
nik graficznych z innymi mediami, takimi jak 
np. akcja artystyczna. Przekraczanie granic 
wyznaczonych gatunkom artystycznym – 
dokonywanie eksperymentów technicz-
no-formalnych z sensem pojęć dla grafiki 
podstawowych. Jednym z najbardziej repre-
zentatywnych przykładów tej strategii jest 
działanie artystyczne zatytułowane „Ślady” 
z roku 2009. Wielkoformatowe powtórzenie 
– odbicie śladu koła wielkiej ciężarówki stało 
się punktem wyjścia dla dynamicznego układu 
kompozycyjnego łączącego fotomontażowo 
zestawione ze sobą realistyczne elementy 
graficzne.
Artystka eksploatuje również graficzne warto-
ści form rzeźbiarskich i reliefowych. Za przy-
kład może tutaj posłużyć realizacja „Re-Gene-
racja I” na poznańskiej Śródce. Praca ta może 
zostać określona jako realizacja „site-specific”, 
dla odczytania jej sensu istotne znaczenie ma 
kontekst jej prezentacji – miejsce dla którego 
została przygotowana. Składa się ona z rzeź-
by z żywicy koloru białego przedstawiającej 
małą dziewczynkę stojącą w rogu obskurne-
go, rzeczywiście istniejącego podwórka.
Co robi dziewczynka w takim miejscu? Są 
możliwe różne odczytania i interpretacje tej 
sceny. Z jednej strony wydaje się ona posta-
cią tragiczną – biały kolor, jako kolor nadziei 
kontrastuje z obskurnością otoczenia. Z dru-
giej strony jednak można tą pracę odczytywać 
jako „zabawę w chowanego”. Dziewczynka 
właśnie liczy do 10 dając kompanom czas na 
schowanie się i za chwilę będzie ich szukać. 
Wydaje się, że obie interpretacje nie wyklu-

8. J. Hejnowicz, Recenzja pracy doktorskiej Agnieszki Mori, maszynopis 
w posiadaniu autora
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depict interactions with the surrounding world 
in which the little girl found herself. The game 
itself is a reference to fantasy and possibly an 
escape from what is countable. In a perverse 
way, the game itself multiplies what is was 
supposed to make distant - human uncer-
tainty of the surrounding reality. It attracts 
our attention to a quite “uncomfortable” con-
clusion that a game can have a negative and 
unpleasantside. At this point, one must not 
leave behind an artistic creation of Agnieszka 
Mori which started with an installation en-
titled “12 Tatami” exhibited in “Post-Office” 
Gallery in Poznań. The presentation belonged 
to a series of curator’s exhibitions.
 
According to Ewa Janicka, Agnieszka Mori used 
the space in “Post-Office” Gallery in a very suc-
culent way. Her art-work is a true haiku written 
by a play in space and literally written into it with 
a use of a material object. Also, similarly to haiku 
it is an attempt of capturing something which is 
symbolically scattered and yet concentrated on 
a single emotion or an expression. This impres-
sion becomes the most substantial component 
of the language used by the artist. Objects, well 
known for us from the Western world, become 
a part of miniature space and they lose their pri-
mal applications. Put in a new context, they ac-
quire a brand-new dimension. A person who en-
ters this space is naturally forced to take a bow 
in front of a created reality. They become similar 
to monks who in gestures of respect and hum-
bleness greet the rising sun. However, is this im-
posed bow comfortable for a man of the West? 
For a Japanese person, such a gesture, regard-
less of its codified form is deprived of any kind 
of humility or vanity. As Roland Barthes writes, 
“actually nobody bows to anybody” as it is just 
an act of communication between two Empires. 
Therefore, maybe the space takes a bow in front 
of the ones who enter it, encouraging them at the 
same time to reciprocate this gesture?”9.
The installation presented in “Post-Office” 
Gallery was made up of two parts; a stand-
ard, European chair and a low, Chinese table. 

9. E. Janicka, Review of Ph. D. dissertation of Agnieszka Mori, the type-
script in possession of the author

czają się, a wręcz przeciwnie. Nawzajem się 
dopełniają tworząc rozbudowaną – dwubie-
gunową narrację na temat samotności, wy-
obcowania, poszukiwania własnej drogi, od-
krywania świata, nadziei i wyzwań, które stają 
przed człowiekiem w zależności od otoczenia 
w którym przychodzi mu dorastać. Nie jest za-
tem do końca istotne, które z przywołanych 
powyżej odczytań okaże się słuszne czy też 
zgodne z autorską intencją.
Zabawa w chowanego odczytywana metafo-
rycznie staje się bowiem refleksją o świecie, 
w którym prawda o innych ludziach jest ukry-
ta i nieustannie należy jej poszukiwać. Oka-
zuje się jednak, że ta wymyka się i nigdy nie 
jest do końca pewna, tym bardziej, że intencją 
chowających się nie jest bycie znalezionymi. 
Szukanie i chowanie się okazuje się zatem 
niezwykle trafnym zobrazowaniem interak-
cji z otoczeniem w jakim umiejscowiona zo-
stała dziewczynka. Fakt zabawy okazuje się 
jednocześnie odwołaniem do fantazji, a być 
może również ucieczką od tego co policzalne. 
W przewrotny sposób sama zabawa staje się 
jednak spotęgowaniem tego od czego miała 
być ucieczką – niepewności rzeczywistości 
otaczającej człowieka. Pokazuje to „niezbyt 
wygodną” obserwację, że zabawa może mieć 
również negatywne i nieprzyjemne oblicze.
W tym miejscu należy wspomnieć również 
zrealizowane przez Agnieszkę Mori instalacje, 
które rozpoczyna ta zrealizowana w ramach 
autorskiego cyklu wystaw kuratorskich „12 
Tatami” w galerii Post-Office w Poznaniu.
Jak zauważyła Ewa Janicka, Agnieszka Mori 
w bardzo ciekawy sposób wykorzystuje prze-
strzeń Galerii Post-Office. Jej praca to swoiste 
haiku napisane grą z przestrzenią i wpisanym 
w nią – w sposób dosłowny – przedmiotem. 
I podobnie jak haiku, jest to próba uchwycenia 
tego co rozproszone, symboliczne a jednocześnie 
skoncentrowane na określonej emocji czy inaczej 
wrażeniu. Owo wrażenie staje się najistotniej-
szym elementem języka użytego przez artyst-
kę. Dobrze nam znane ze świata zachodniego 
przedmioty, wtapiają się w zminimalizowaną 
przestrzeń, tracąc jednocześnie swoje pierwotne 
znaczenie. Wpisane w nowy kontekst zyskują zu-
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Both elements were painted white and posi-
tioned in the Gallery’s “white cube”. Such ar-
tistic decision attracted viewers attention to 
the function of the objects while not to the 
objects themselves which, in some sense, dis-
appeared and became visually less “intrusive”. 
Both pieces of furniture do not match each 
other but also, at a closer look, it is visible 
that the chair does not fit the space in which it 
was positioned. Its seatback pierces a slanted 
ceiling. Lack of functionality and adjustment 
becomes the main subject of reflection per-
sistent in this art-work. Objects and installa-
tions made by Agnieszka Mori are especially 
succulent when we consider their pure forms 
of image creation. The same economy of 
forms of expressions appears here, similarly 
to the initial graphic works. In this sense they 
are a natural consequence of artistic quests of 
the artist. They suggest the closeness of the 
formal aspects of the art-work.

Human as a main subject of creative work

Getting generally acquainted with the artist’s 
creative output gathered by her up-to-now 
is sufficient to notice the existence of hu-
man figure in the decisive number of her art-
works. Human-being appears in her works as 
a whole (as a figure) or in a fragmented form 
(a bust or a part of body). Sometimes it is 
a clearly defined person being a self-portrait 
or an image of the artist’s family member. At 
times, a human figure is deprived of individual 
traits and appears only as a universal symbol 
or an idea. Such figure may sometimes be ad-
ditionally characterized by some attributes, 
clear functions or performed activities (for 
example “The Horse-back rider”, 2006; “Bull-
fighters”, 2005;) or can be more generally in-
terpreted in a metaphoric sense (for example 
the flight between two frames, 2006;). We 
could also point out to more specific, more 
frequently appearing themes of a little girl 
( for example “A girl with a plane”, 2009; “Re-
vitalization 2”, 2010), the artist’s self-portrait 
or photographs of relatives and friends. 
In each of the aforementioned instances, hu-

pełnie inny wymiar. Wchodzący w tą przestrzeń 
podmiot, w sposób naturalny zmuszony jest do 
pokłonu wobec zastanej rzeczywistości. Staje się 
podobny do mnichów, którzy w geście szacunku 
i pokory witają wschodzące słońce. Jednak czy ta 
narzucona pozycja skłonu jest komfortowa dla 
człowieka Zachodu? Dla Japończyka ukłon, mimo 
swej skodyfikowanej formy, jest pozbawiony ja-
kiekolwiek uniżoności czy próżności, bowiem jak 
pisze Roland Barthes „właściwie nikt nikomu się 
nie kłania”, jest to akt komunikacji między dwo-
ma Imperiami. Być może, więc to przestrzeń skła-
da pokłon tym którzy w nią wchodzą zachęcając 
jednocześnie do odwzajemnienia tego gestu?”9.
Zaprezentowana w przestrzeni galeryjnej in-
stalacja składała się z dwóch części: standar-
dowego europejskiego krzesła oraz niskiego 
japońskiego stołu. Oba elementy zostały po-
malowane na biało i ustawione w galeryjnym 
white cubie. W ten sposób została zwrócona 
uwaga na funkcję obiektu – on sam jakby 
znikł, przestał narzucać się optycznie swoją 
obecnością. Oba obiekty nie tylko nie pasują 
do siebie wzajemnie. Okazuje się również, że 
krzesło nie pasuje do przestrzeni, w której 
zostało ustawione – swoim oparciem wbija 
się w skośną powierzchnię dachu. To właśnie 
niefunkcjonalność; niedostosowanie stanowi 
główny temat refleksji zawartej w tym przed-
stawieniu.
Wykonane przez Agnieszkę Mori obiekty i in-
stalacje rozwijają refleksję na temat czystych 
form obrazowania. Uwidacznia się w nich 
ta sama oszczędność środków wyrazu, jak 
w wyjściowej działalności graficznej. W tym 
sensie wydają się one jakby naturalną konse-
kwencją wcześniejszych artystycznych poszu-
kiwań artystki. Samoistnie sugerują bliskość 
formalnej strony dzieła.

Człowiek jako główny temat twórczości

Pobieżne zapoznanie się z dotychczasowym 
dorobkiem twórczym artystki wystarczy, 
aby zaobserwować obecność figury ludzkiej 
w zdecydowanej większości jej prac. Czło-

9. E. Janicka, Recenzja doktoratu Agnieszki Mori, maszynopis w posia-
daniu autora
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man is a visual and content-based reference 
point for the viewer who confronts himself 
with a given art-work. Human presence al-
lows to define the reflection contained by 
the art-pieces as a humanistic one, in other 
words, directed towards human-beings and 
positioning them in the center of their own 
attention. 
Similar functions can be attributed to frag-
ments of body parts appearing in a number 
of art-works. It is apparent that the artist is 
primary interested in life and what is for it 
the most lively and the most representative. 
She observes the surrounding reality and she 
shares her observations with the viewer cre-
ating visual sublimation of concrete visual 
elements. 
The importance of a human figure in art-piec-
es of Agnieszka Mori can, in the first place, 
be interpreted universally. It might be an en-
deavor to specify an interpretative perspec-
tive stemming from a common experience for 
all human which is being. Viewers who find 
themselves in the visual structure can identify 
themselves with it. They position themselves 
in a context analogical to the one which is be-
ing presented. 
In her most recent works, Agnieszka Mori di-
rects her attention to the history of her own 
family. She makes spatial collages which 
simulate situations that had never taken 
place before. In a collage-like form, she joins 
photographs which do not correspond to the 
time when they were taken. Thank to such 
manipulation she makes viewers aware of 
the made-up, imaginary character of pre-
sented situations and attracts their atten-
tion to other aspects of the art-work omitting 
the probability of their occurrence. The truth 
of a work of art does not correspond to the 
objective truth as it is subjective, imaginary, 
artificial and similar to a fairytale. 
In the aforementioned art-works entitled ”Re-
Generation 1” and a graphic piece showing 
a girl with a skipping-rope a motif of a small 
girl reappears. Taking up this subject pos-
sesses a gentle, in reference to the subject, 
but also skittish aspect concerning the fact of 

wiek pojawia się w jej dziełach w całości (jako 
figura), bądź fragmentarycznie (np. popiersie 
lub części ciała). Czasem jest to jednoznacznie 
określona postać (np. autoportret lub przed-
stawienie członka rodziny), czasem zaś figura 
ludzka pozbawiona zostaje cech indywiduali-
zujących i występuje wyłącznie jako uniwer-
salny symbol lub idea. Figura bywa dookre-
ślana przez atrybuty lub jednoznaczne funkcje 
czy wykonywane czynności (m.in. Jeździec, 
2006; Torreadorzy, 2005; ) lub pozwala się 
oczytać bardziej ogólnie, w znaczeniu metafo-
rycznym (m.in. Lot pomiędzy dwoma ramami, 
2006; ). Można w twórczości artystki wska-
zać również konkretne, częściej pojawiające 
się motywy, jak np. mała dziewczynka (m.in. 
Dziewczynka z samolotem, 2009; Re-witali-
zacja II, 2010), czy jej własny autoportret czy 
zdjęcia rodziny i przyjaciół.
W każdym z wymienionych przypadków 
człowiek stanowi jednak wizualny i treściowy 
punkt odniesienia dla widza konfrontującego 
się z dziełem. Obecność człowieka pozwala na 
określenie zawartej w pracach refleksji jako 
humanistycznej – nakierowanej na człowieka 
i jego właśnie sytuującej w centrum własnego 
zainteresowania.
Podobne funkcje można przypisywać frag-
mentom ciała ludzkiego pojawiającym się 
w wielu pracach. Widać wyraźnie, że artystkę 
interesuje życie – to co dla niego najżywsze 
i najbardziej reprezentatywne. Obserwu-
je ona otaczającą ją rzeczywistość i swoimi 
spostrzeżeniami dzieli się z widzem dokonując 
wizualnej sublimacji konkretnych elementów 
wizualnych.
Znaczenie figury ludzkiej w dziełach Agnieszki 
Mori można w pierwszej kolejności interpreto-
wać uniwersalistycznie, jako próbę określenia 
perspektywy interpretacyjnej zakotwiczonej 
w powszechnych doświadczeniu człowieka 
– w bycie. Widz odnajdujący siebie samego 
w strukturze wizualnej dzieła artystycznego 
utożsamia się z nim bowiem. Sytuuje siebie 
w kontekście analogicznym do ukazanego 
w konkretnym, oglądanym dziele. 
W najnowszych pracach Agnieszka Mori kie-
ruje swoje zainteresowanie ku historii wła-
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being self-reflection. Surely, one of the pos-
sible interpretations of this theme is identifi-
cation of the artist with the presented girl. In 
one aspect, Agnieszka Mori creates herself as 
a helpless creature in anticipation of “a ruth-
less, critical assessment of her works” while, 
in some other sense, it is nobody else but her-
self who has the power of creation. She is the 
one who is the creator, the demiurge present-
ing a challenge to the viewer. 
By presenting people, the artist refers to “sat-
urated” visuality which is based on what is se-
lected from reality and what arises interest in 
her works. Such vision touches upon such as-
pects which in reality of everyday life are not 
really noticed and somehow pass unseen. We 
are dealing here with a series of accurate ob-
servations based on subjective and, in some 
sense, absolutely free selection. 
She develops narration on everyday life while 
the iconography refers to a pop-culture. Char-
acteristic motives for reality of Polish cities 
appear here. An essential feature of presented 
figures is their anonymity. The artist does not 
introduce more complicated, individualized 
characteristic features but she makes them 
universal.

Sensuality of reception

In-depth reflection over Agnieszka Mori’s 
approaches to creation of internal picture’s 
space as well as contextual space can lead us 
to a conclusions about shaping of messages 
in each art-work. 
The artist avoids, as it may seem, creating 
a formulation of clear and straight artistic 
messages which could be understood as “tak-
ing a stand on a subject”. Obviously, it does 
not imply that her artistic work is difficult to 
read as, on the contrary, it is quite compre-
hensible. However, a clear message does not 
stem from verbal or sensual relations. It is not 
about visual accuracy in the poster-like sense 
but about application of poetic means which 
build the atmosphere in a given image. Per-
ception of Agnieszka Mori’s artistic works can 
be, therefore, described as an act which refers 

snej rodziny. Wykonuje przestrzenne kolaże 
będące symulacją sytuacji, które nigdy nie za-
istniały. Łączy ona na zasadzie kolażowej ma-
nipulacji zdjęcia, które nie odpowiadają sobie 
czasem powstania. Dzięki takiemu zabiegowi 
uzmysławia widzowi wyobrażony (zmyślony) 
charakter ukazanych sytuacji, kierując jego 
uwagę ku innym znaczeniom i sensom dzie-
ła niż prawdopodobieństwo ich realności. 
Prawda dzieła nie odpowiada zatem prawdzie 
obiektywnej. Jest subiektywna, imaginatywna, 
sztuczna, bajkowa. 
W opisywanych już powyżej pracach „Re-Ge-
neracja I” oraz grafice przedstawiającej dziew-
czynkę ze skakanką pojawia się motyw małej 
dziewczynki. Odwołanie do tego motywu ma 
w sobie również coś subtelnego (temat), ale 
także kokieteryjnego (autorefleksja). Na pew-
no jednym z możliwych odczytań tego moty-
wu jest utożsamienie artystki z przedstawio-
ną postacią. Z jednej strony zatem to artystka 
sama sytuuje siebie jako bezbronną w ocze-
kiwaniu na „bezwzględną i krytyczną ocenę 
swoich prac”, z drugiej jednak strony przecież 
to ona ma moc tworzenia, jest kreatorem, de-
miurgiem rzucającym wyzwanie widzowi.
Przedstawiając ludzi w swoich pracach artyst-
ka odwołuje się do wizualności „nasyconej”, 
pełnej, która bazuje na tym, co wybrane z rze-
czywistości, a w jej pracach budzi ciekawość, 
która w rzeczywistości życia codziennego nie 
jest szczególnie zauważalna, przechodzi jak 
gdyby bez echa. Mamy zatem do czynienia 
z szeregiem celnych obserwacji opartych na 
subiektywnej i w pewnym sensie całkowicie 
dowolnej selekcji.
Artystka rozwija narracje życia codziennego. 
Ikonografia odwołuje się do kultury popu-
larnej. Pojawiają się tam motywy charakte-
rystyczne dla rzeczywistości polskich miast. 
Istotną cechą postaci jest anonimowość. Ar-
tystka nie wprowadza pogłębionych charak-
terystyk – nie indywidualizuje, lecz uniwersa-
lizuje tworzone wizerunki.
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strictly to human senses. 
Such sensational character is based on char-
acteristic features of her creative output such 
as spatial arrangements, influence of light, 
artistic self-reflection. They are positioned on 
the first, noticable level and are perceived by 
the viewer automatically, intuitively and with-
out the use of reasoning. 
Contemplation of light does not have to pos-
sess a character of concrete, direct naming of 
things as not all the experience of a human-
being can be put into words. 
No matter how people try to tame the world 
with lexical tools, as a matter of fact, not 
verbal communication itself is their inborn 
feature. Gabriel Garcia Marquez in his book 
entitled “One Hundred Years of Solitude”, de-
scribed this theme perfectly when he wrote 
about times in human history when “The world 
was so young that many thighs still did not have 
their names and when describing them people 
had to point to them with their fingers”. Our 
contact with Agnieszka Mori’s work seems 
to bring us back to the perfect, pre-semantic 
world. 
However, excluding words from artistic mes-
sage is always bound to the consequence of 
no verbal reflection upon them is feasible. On 
the contrary, it appears to be that verbal defi-
nition of this creative output constitutes the 
biggest challenge given to the viewer by the 
artist. How can we aptly describe the mood or 
logical value of impression which is not rooted 
in a message understood as an utterance with 
a logic value? Obviously, on the one hand, we 
touch here upon as old as art itself problem 
of abilities of a correct interpretation or, in 
other words, reconstruction of the author’s 
intention. Nevertheless, on the other hand, 
a certain universal character of created at-
mosphere is the key to possible interpretative 
impasse. Sensuality in each work is a basis for 
universal interpretation.
Sensual or sensational character of an im-
age perception is of course one of the most 
fundamental means of artistic expression. 
Creating a mood and proper atmosphere has 
always been one of the greatest challenges. 

Sensualność recepcji

Z refleksji nad strategiami powoływania przez 
Agnieszkę Mori przestrzeni wewnątrzobra-
zowej oraz przestrzeni kontekstowej można 
wyciągnąć również pewne wnioski odnośnie 
sposobu kształtowania przekazu w poszcze-
gólnych dziełach.
Artysta unika – jak się wydaje – formułowa-
nia za pośrednictwem sztuki klarownych i ja-
snych komunikatów, które można by określić 
jako „zajęcie stanowiska w sprawie”. Nie ozna-
cza to oczywiście, że jej dzieła nie są czytelne. 
Wręcz przeciwnie. Klarowna treść dzieł nie 
wynika jednak z relacji słownych, ale wraże-
niowych. Nie chodzi tutaj o trafność wizualną 
w sensie plakatowym, ale o zastosowanie 
środków poetyckich budujących nastrój dzie-
ła. Lekturę prac Agnieszki Mori można zatem 
określić jako wrażeniową.
Wrażeniowość owa bazuje na scharakteryzo-
wanych powyżej cechach właściwych jej pra-
com: rozwiązaniom przestrzennym, działaniu 
światła, artystycznej auto-refleksji, które widz 
na pierwszym poziomie odczytuje automa-
tycznie, pozarozumowo, intuicyjnie.
Refleksja nad światem nie musi bowiem mieć 
zawsze postaci bezpośredniego, konkretne-
go nazywania rzeczy po imieniu. Nie jest bo-
wiem tak, że wszystkie doświadczenia istoty 
ludzkiej pozwalają się ująć za pomocą słów. 
Człowiek próbuje wprawdzie oswoić świat 
za pomocą języka, jednak komunikacja wer-
balna nie jest dla niego cechą przyrodzoną. 
Znakomicie ujął to Gabriel Garcia Marquez 
w „Stu latach samotności”, pisząc o czasach, 
w których „Świat był jeszcze tak młody, że 
wiele rzeczy nie miało nazwy i mówiąc o nich 
trzeba było wskazywać palcem“. Właśnie do 
tego czasu idealnej przed-semantyczności 
wydaje się sprowadzać nas kontakt z dziełami 
Agnieszki Mori.
Nie jest jednak tak, że wykluczenie słowa 
z przekazu artystycznego łączy się bez-
względnie z konsekwencją, że żadna słowna 
refleksja na ich temat nie jest możliwa. Wręcz 
przeciwnie. Wydaje się, że właśnie słowne 
dookreślenie tych prac wydaje się najwięk-
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Over times and epochs, it took various forms 
and different intensity. However, it has always 
been a characteristic features for these art-
ists who were aware of messages which they 
wanted to convey through their art-pieces. 
Searching for logic values of emotional expe-
rience is, therefore, an intellectual challenge 
which always accompanies the process of 
viewing the described works of art. 
A good example of such situation is a piece 
entitled “Re-vitalization 1”, in which the char-
acter of chosen space, light cast on an art-
installation and, finally, selection of theme 
and its plastic shaping create atmosphere and 
all contribute to the fact that this art-piece, 
at least during its first viewing, is not per-
ceived rationally but emotionally. The viewer 
momentarily becomes a “mute participant” 
of a shown scene so that only after a while, 
when he is sort of shaken out of the fog of the 
first contact with this art-piece arrives a mo-
ment when he starts posing questions about 
rationally perceived motives of its creation 
and possible directions of its interpretation. 

Mateusz Bieczyński

szym wyzwaniem rzuconym przez artystkę 
odbiorcy. Jak bowiem trafnie określić nastrój 
lub wartość logiczną wizualnego doznania, 
które nie jest zakotwiczone w komunikacie 
rozumianym jako wypowiedź o wartości lo-
gicznej?
Oczywiście – z jednej strony – dotykamy tu-
taj starego jak sztuka problemu możliwości 
prawidłowego odczytania (rekonstrukcji) au-
torskiej intencji, jednakże – z drugiej strony – 
to właśnie pewna uniwersalność stworzonej 
przez artystkę atmosfery stanowi klucz dla 
wyjścia z ewentualnego interpretacyjnego 
impasu.
Wrażeniowość, na której bazują poszczególne 
prace stanowi punkt zaczepienia dla uniwer-
salności przeprowadzanej interpretacji.
Stworzenie nastroju, umiejętne uchwycenie 
emocji w obrazie stanowi jedno z najwięk-
szych wyzwań sztuki od zawsze. Przybierało 
oczywiście w jej historii różne formy i z róż-
nym natężeniem objawiało się w różnych 
epokach. Zawsze jednak charakteryzowało 
twórczość tych artystów, którzy byli świa-
domi treści, które chcieli w swoich pracach 
przekazać.
Poszukiwanie wartości logicznych doświad-
czenia emocjonalnego stanowi zatem wy-
zwanie intelektualne towarzyszące lekturze 
opisywanych prac.
Przykładem takiej sytuacji może być chociaż-
by praca „Re-witalizacja I”, w której właśnie 
charakter wybranego miejsca, oświetlenie 
instalacji, a wreszcie wybór tematu i jego 
plastyczne ukształtowanie budują nastrój, 
sprawiając, że dzieło – przynajmniej przy 
pierwszym oglądzie – nie jest percypowa-
ne rozumowo, a emocjonalnie. Widz staje 
się „niemym uczestnikiem” przedstawionej 
sceny, aby po chwili zacząć zadawać pytania 
o racjonalnie ujęte motywy powstania dzieła, 
możliwe kierunki jego znaczeniowej lektury.

Mateusz Bieczyński
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1 | FRAGMENTARYZACJA
      FRAGMENTATION

2005
Cykl prac - serigrafia, druk na ścianach
Dyplom - wystawa pokonkursowa im. Marii Dokowicz, Stara Rzeźnia, Poznań

Cykl stanowi refleksję na temat charaktery-
stycznej tendencji we współczesnym świe-
cie do szybkiego łączenia nie przystających, 
a nawet odrębnych elementów w chwilowe 
całości.
Kilka prac zostało umieszczonych w wąskim 
korytarzu oraz przylegającym do niego poko-
ju. Dodatkowym elementem ekspozycji były 
symulowane (w rzeczywistości wydrukowane 
techniką serigrafii) cienie przedmiotów, które 
stały niegdyś w tych pomieszczeniach.
Poprzez zmniejszenie realnego dystansu 
do zaprezentowanych prac (wąski korytarz) 
mogą one być postrzegane jedynie wycin-
kowo, fragmentarycznie. Poprzez zaistniały 
kontekst recepcji w strukturze wizualnej każ-
dej z nich tworzą się nowe relacje.

The series consists of eight graphic images 
made with the use of technique of serigraphy 
together with off-prints of shadows on the 
walls.
The series is a form of reflection over a char-
acteristic, modern-world tendency to quick 
connection of incompatible or even different 
elements in a form of momentary unities. 
Several art-works were put in a narrow cor-
ridor and an adjoining room. Additional ex-
periment conducted at this exhibition included 
simulated, non-existing shadows on walls 
made with the use of technique of serigraphy 
which used to be present in this room before. 
Through shrinking of a real distance to pre-
sented works (narrowness of the corridor) 
they were perceived only fragmentarily. 
Through a created receptive context in a visual 
structure of each of them new relations were 
created. 

This series which begun with a diploma dissertation project and was presented in a form of an exhi-
bition at the Old Slauhter-House organized to finalyze the “Maria Dokowicz Competition” in Poznań 
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2 | SELF-PORTRAITS

2006 - 2008 
Cykl grafik - technika mieszkana: serigrafia, offset, druk cyfrowy

Autoportrety to prace eksperymentalne o nie-
jednorodnym charakterze. Spinająca je klamra 
tematyczna – autorefleksja artystki – wiąże 
je w luźny sposób. Tożsamość autorki jest, 
w każdej z nich, dookreślona przez fikcyjny 
kontekst prezentacji jej wizerunku, sztucznie 
stworzony na potrzeby każdego dzieła. Ar-
tystka wyraża w ten sposób swoją fascynację 
czystą wizualnością i jej nieograniczonym po-
tencjałem w zakresie tworzenia wyimagino-
wanych światów. Realność miesza się w nich 
z fikcją, a granica między nimi jest uwypuklo-
na. Widz odczytuje znaczenie dzieł i jest świa-
dom nieprawdziwości (nierealności) przed-
stawionych w nich sytuacji, bowiem stylizacja 
zmierzająca do wizualnego ujednolicenia po-
szczególnych scen, np. poprzez postarzanie 
papieru, na którym grafika została wykonana, 
w żadnym przypadku nie jest przeprowadzona 
do końca, a wręcz przeciwnie, ujawnia ślady 
artystycznej manipulacji. Reprezentatyw-
nym przykładem tej strategii jest fotomontaż 
ukazujący artystkę w towarzystwie prababci 
i tragicznie zmarłego wujka, których nigdy nie 
miała ona okazji spotkać osobiście.

These self-portraits are experimentation art-
works of a heterogeneous character. Their 
thematic connection, being a self-reflection of 
the artist, puts them loosely together. Identity 
of the author in each of them is additionally 
specified by a fictional context of the image 
presentation which was artificially created for 
the purpose of an individual art-work. In this 
manner, the artist expresses her fascination 
with pure visuality and its unlimited potential 
to create imaginary worlds. Reality mingles 
with fiction and the border between them is 
emphasized. The viewer interprets the mean-
ing of art-works and is aware of unreality of 
presented situations. Stylization of each 
scene aiming at visual unification (making look 
old of the paper on which graphic image was 
printed) is never conducted fully and precisely 
but, on the contrary, it reveals traces of artis-
tic manipulation. A representative example of 
such strategy is a photomontage showing the 
artist together with her great-grandmother 
and an uncle who died tragically who she had 
never had a chance to meet personally. 

A series of graphic images made with the use of mixed techniques including serigraphy, 
offset printing, digital print
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2 | THE RUN...

2005 - 2007 
Cykl grafik - technika mieszana: serigrafia, linoryt, druk cyfrowy

Prace z cyklu zostały początkowo wykona-
ne tradycyjnymi technikami graficznymi jako 
dzieła na papierze. Przestrzenny charakter 
zaprezentowanych scen skłonił artystkę 
do poszukiwania innego kontekstu ich pre-
zentacji – w przestrzeni publicznej. W roku 
2007 zamierzenie to zostało zrealizowane 
w otwartej przestrzeni miejskiej (ul. Bukowska 
w Poznaniu) jako wielkoformatowy wydruk 
zaprezentowany na murze w pobliży przy-
stanku autobusowego. Dzięki powiększonej 
skali oraz dynamizacji relacji ukazanych w niej 
elementów - siedzący mops i biegnący czło-
wiek połączone zostały ze sobą linią – całość 
uzyskała nowy sens przestrzenny. Sens pracy 
wyraża się w kontraście dynamiki i statyki obu 
ukazanych elementów wizualnych. Zatrzyma-
nie i pęd. Nieustający bieg czy rezygnacja? – 
jak mówi sama artystka to pytanie o kondycję 
człowieka we współczesnych czasach, o kon-
dycję miasta.

These art-works were initially made with tra-
ditional graphic techniques on paper. Spatial 
character of the presented scenes encouraged 
the artist to search for a different context of 
their presentation which became a public 
space. In the year 2007 this intention was put 
into life in an open urban space at Bukowska 
street in Poznań. A large-format off-print 
was presented on a brick wall near a bus stop. 
Thanks to the use of an enlarged scale and 
dynamics of the elements presented in this 
scene – a sitting pug-dog and a running man 
connected with each other with a use of a line, 
this image gained a new spatial sense. The 
meaning of an art-piece is expressed in the 
context of dynamics and statics of the both 
presented elements. Stopping and speeding. 
Constant running or resignation? As the artist 
says it is a question concerning the condition 
of a human-being in modern times as well as 
the condition of a city as a whole. 

A series of graphic images made with the use of mixed techniques including serigraphy , linocut, 
digital print 
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2 | CHWILOWE CAŁOŚCI 
      MOMENTARY UNITIES

2006 – 2008
Cykl grafik - serigrafia

„Pozostaniemy ignorantami jeśli uznamy, że 
w naszych wypowiedziach ktoś inny nie znaj-
dzie czegoś obcego , co nie będzie zgodne 
z naszymi intencjami , a co może okazać się 
pewną prawdą” – ten cytat z Martin Heideg-
ger zainspirował artystkę do eksperymentu 
z przypadkowością obrazowych zestawień. 
Nieprzystające do siebie elementy wizual-
ne przynależne różnym miejscom i różnemu 
czasowi zostały połączone w akcydentalne 
całości. Również w tym cyklu artystka stawia 
pytanie o możliwość manipulacji obrazem 
i jej sugestywność. Udowadnia, że wizualna 
atrakcyjność przedstawienia nie ma związku 
z jego logiką czy wiarygodnością. Granica po-
między tym, co „jest”, a tym co „wydaje się, że 
jest” jest bardzo cienka.

“We shall remain ignorant if we assume that 
in our utterances somebody else will not find 
something strange or alien which will not be 
in line with our intentions but what may turn 
out to be a certain kind of truth”; this quota-
tion of Martin Heidegger inspired the artist to 
conduct an experiment with an randomness 
of image juxtapositions. Visual elements, in-
compatible with each other, belonging to dif-
ferent places and different times were con-
nected in accidental unities. Also this series is 
based upon a question about a possibility of 
manipulation of an image and its suggestive-
ness. The visual attractiveness of a picture has 
no connection with its logic or credibility. The 
border between what “is” and what “seems to 
be” is very thin. 

A series of graphic images made with the use of technique of serigraphy
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2 | LANDSCAPES

2008 
Cykl grafik - serigrafia 

Zgodnie z tytułem opisywany cykl grafik 
przedstawia pejzaże sfotografowane przez 
artystkę w Polsce, które jednak – poprzez 
odpowiedni montaż i dodanie intensywnych 
kolorów imitują odległe krainy – pejzaże ame-
rykańskie, japońskie czy afrykańskie. Stosun-
kowo prosty zabieg formalny doprowadził do 
stworzenia sugestii innego świata i tęsknoty 
za nim. Wyobraźnia pozwala na powołanie 
fikcyjnych, ale sugestywnych obrazów to, co 
„gdzie indziej”.

In accordance with the title, this series of 
graphic images presents photographs of 
landscapes took by the artist in Poland which, 
through a use of a specific photomontage, and 
thanks to addition of intensive colors imitate 
the look of distant , American, Japanese or 
African lands. A relatively simple, formal ma-
nipulation resulted in creating of a suggestive 
different world and a feeling of nostalgia. Im-
agination allows to create fictitious but vivid 
images of what is “somewhere else”.

A series of graphic images made with the use of technique of serigraphy
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3 | ŚLADY, ODBICIA, FRAGMENTY
      TRACKS, REFLEXIONS, FRAGMENTS

2005 – 2007 
Cykl grafik - serigrafia, odbicia kół maszyn budowlanych, lakier

Opisywany cykl podejmuje temat granic me-
dium grafiki, ale również problematyzuje 
subiektywność oceny czy mamy do czynie-
nia z dziełem skończonym. Praca nad serią 
składała się z dwóch etapów. W pierwszym 
artystka uzyskała odbicia kół ogromnych 
maszyn budowlanych, a następnie w dru-
gim dodała kolejne matryce pozwalające na 
uzupełnienie rytmicznych śladów kół realny-
mi przedstawieniami. Dzięki temu w jednym 
procesie twórczym zostały połączone ze sobą 
dwa rodzaje odbicia – realnych przedmiotów 
(kół samochodu) oraz wizerunki obiektów 
(przedstawienia rzeczy i ludzi).

The series tackles the issue of limits of the 
medium of graphics as well as subjectivity of 
assessment of whether we are dealing with 
a completed piece of art. In this, two-phase 
series the artist presented the printed wheel-
tracks of large machinery vehicles and in the 
second image she added next off-prints which 
supplemented these evenly located tracks 
with other realistic images. Implementation of 
this artistic idea allowed to create a combina-
tion of images of real objects (wheel-tracks of 
a car) and images of objects and people.

A series of graphic images made with the use of technique of serigraphy, printing of wheel-tracks of 
construction machinery vehicles and varnishing



61



62



63



64



65



66

Instalacja miała dwie odsłony. Pierwsza 
miała miejsce w przestrzeni galeryjnej Inner 
Spaces w Poznaniu. Zaprezentowane zostały 
w niej dwie rzeźby ukazujące postaci żeńskie 
– dziewczynkę chowającą się w kącie oraz 
postać kobiety nawołującej ją z wysokości 
(sugestia istnienia okna na piętrze). Ich relację 
można porównać do stosunku rodzica i dziec-
ka.
Po raz drugi instalacja znalazła swoją odsło-
nę w przestrzeni miejskiej na w poznańskiej 
dzielnicy Śródka. Na cele ekspozycyjne artyst-
ka wybrała ukryte, niezwykle małe podwórko 
(ok. 6 metrów kwadratowych) – wciśnięte 
pomiędzy wysokie, ciemne ściany budynków, 
klaustrofobiczne, wypełnione dźwiękiem gru-
chających gołębi. Przerażające i urzekające 
jednocześnie. W jego rogu pojawiła się znowu 
postać małej dziewczynki, która zwrócona do 
ściany ukryła twarz w dłoniach, jakby bawiła 
się w chowanego... Dzieło niezwykle natural-
nie wpisało się w kontekst swojej prezentacji. 
Można je rozumieć jako instalację site spe-
cific – powołaną do miejsca, które jak gdyby 
czekało na to, aby je wypełnić właśnie w ten 
sposób.

4 | RE:GENERACJA -ŚRÓDKA
      RE:GENERATION -ŚRÓDKA

2006 
Rzeżby - odlewy z żywicy
„4 Kąty”, Galeriia InnerSpaces, Poznań,
„Re:Generacja I”, Śródka, Poznań

“4 corners” exhibition in Inner Spaces Gallery in a form of sculptures and a resin cast,
“Re:Generation 1”, Śródka, Poznań

This artistic installation was presented twice 
in two different places. The first exhibition 
took place in Inner Spaces Gallery in Poznań 
and included two sculptures of female figures; 
one of them was a girl hiding in a corner and 
the other one a woman calling her from the 
above from a suggested window on the upper 
floor. Their juxtaposition can be compared to 
a parent-child relation. 
The same installation was shown again in 
an urban area of Śródka district in the city of 
Poznań. This time, the artist chose a hidden, 
tiny courtyard of the total surface area of 6 
square meters as a place of the exhibition. The 
courtyard was cramped between high, dark 
walls of buildings creating a claustrophobic 
image and atmosphere filled with noises of 
gurgling pigeons. The place seemed to be ter-
rifying and captivating at the same time.
A figure of a small girl hidden in the court-
yard’s corner reappeared here. Facing the 
wall, she hides her face in her hands as if 
she was playing “hide and seek”. This instal-
lation naturally became a part of this place 
and, thus, it could be called a site specific one, 
due to the fact that it was put in a place which 
seemed to be awaiting to be filled up.
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5 | ŚWIATŁO
      THE LIGHT

2007 – 2009 
Cykl grafik - linoryty, interwencja świetlna

W tym cyklu artystka wprowadza niezwykle 
istotny element do swoich prac, jakim jest 
sztuczne światło. Efekt rozświetlenia niektó-
rych elementów przedstawienia został uzy-
skany dzięki „wybraniu” kawałka ściany, za 
którym znajduje się lampa. Dzięki prostemu 
zabiegowi widz ma wrażenie, że praca jest 
częściowo malowana światłem, które dopo-
wiada to, co wydrukowane.
Dzięki relacji jasności i ciemności dzieła z tego 
cyklu uzyskują kilka wariantów ekspozycyj-
nych – po pierwsze w pełnym oświetleniu, 
gdy element „malowany światłem” widocz-
ny jest dopiero po chwili, w półmroku, gdy 
pomiędzy tym co rozświetlone i tym co wy-
drukowane utrzymuje się względna równo-
waga oraz w zupełnym mroku, gdy świetlne 
elementy wychodzą na plan pierwszy, a to 
co wydrukowane objawia się po chwili, gdy 
wzrok przywyknie do ciemności.

In this series of art-works the artist chose to 
introduce a crucial element which is artificial 
light. Lighting-up of certain objects of the 
image was achieved thanks to “selection” of 
a piece of wall behind which a lamp has been 
positioned. With the use of this simple ma-
nipulation the viewer was given a chance to 
get an impression that this art-work is partly 
painted with light which supplemented the 
printed part of the image. 
Thanks to the relation of brightness to dark-
ness, these art-pieces gain several exposi-
tional options. The first one is noticeable only 
in full light when the light-painted element 
becomes visible after a while. The second one 
can be admired in dimness when between 
what is lit up and what is off-printed a rela-
tive balance in achieved and, finally, in com-
plete darkness when light elements come to 
the foreground and the off-prints are revealed 
after some time when viewers’ eyes get used 
to darkness. 

A series of graphic images made with the use of technique of linocut and the use of light
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6 | MOONLIGHT
  

2009
Grafika - druk cyfrowy, linoryt, swiatło

Praca zaprezentowana na wystawie “Energia” 
w Elektrownii w Czeladzi w 2009 roku. Jest to 
kolejne dzieło operujące światłem, w którym 
niezwykle ważną rolę pełni wybrane przez ar-
tystkę miejsce jej prezentacji.
Artystka ściśle określiła miejsce, z którego 
widz miał percypować dzieło, eksponując je 
u podnóża długich schodów, w ciemności. Aby 
obejrzeć pracę należało spojrzeć w dół, gdzie 
dzięki świetlnej ekspozycji dostrzegalny był 
przerwany okrąg i księżyc, a granice między 
nimi były rozmyte. Dzieło sugerowało tajem-
nicę, stanowiło celowy artystyczny kamuflaż.

This art-work was presented at “Energy” ex-
hibition in the Power Plant in Czeladź in 2009. 
This is another work in which the author de-
cided to use light. Also the site selected for its 
presentation played an essential role. 
The author strictly defines the place for view-
ers from which they are supposed to perceive 
the art-piece. This area is clearly indicated at 
the foot of long stairs in a darkened spot. In 
order to view the image one has to look down 
to see an interrupted circle made of light and 
the shape of the moon. The boundaries be-
tween them are blurred. The work suggested 
mystery and was a purposeful camouflage. 

A graphic image made with the use of technique of digital printing, linocut and the use of light
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7 | 12 TATAMI
  

2010
Instalacja, Galeria Post-Office, Poznań

Jest to instalacja złożona z dwóch niezależ-
nych obiektów: standardowego europejskiego 
krzesła oraz niskiego japońskiego stołu, które 
zostały zaprezentowane w przestrzeni gale-
ryjnej. Pomalowane na biało obiekty idealnie 
wtapiają się w przestrzeń klasycznego white 
cube, dzięki czemu podkreślona została ich 
funkcja, a nie forma. Krzesło i stół stały się 
ulotne, efemeryczne, jakby nieistniejące. Isto-
tą projektu jest fakt ich wzajemnej nieprzy-
stawalności – krzesło jest za wysokie, stół 
za niski. Dodatkowo samo krzesło nie pasuje 
do przestrzeni, w której zostało ustawione 
– swoim oparciem wbija się w skośną po-
wierzchnię dachu. To właśnie niefunkcjonal-
ność; niedostosowanie stanowi główny temat 
refleksji zawartej w tym przedstawieniu.

Artistic installation in Post Office Gallery, Poznań

It is an artistic installation consisting of two 
separate objects; a standard European chair 
and a low Japanese table which were present-
ed in a Gallery space. These objects, painted 
white perfectly blend in the space of a classic 
white cube which highlights their functions 
but not their forms. The chair and the table 
became fleeting, ephemeral and seemingly 
non-existing. The core issue of this project 
is their mutual incompatibility as the chair is 
too high and the table too low. Additionally, 
the chair itself does not fit the space in which 
it was positioned as its seatback got stuck in 
a slanted surface of the ceiling. Such lack of 
functionality and mismatching becomes the 
main topic of the reflection contained here.
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8 | ZAPISY DESZCZOWE
      RAIN RECORDS

2011, 2013 
Instalacja graficzna
Galeria Post-Office, Poznań
CSW, Opole

Instalacja ta jest częścią pracy doktorskiej 
obronionej na Wydziale Grafiki Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu. Jej kolejna odsło-
na miała miejsce w opolskim CSW w ramach 
wystawy “Gdzie jest Grafika”.
Inspiracją dla pracy była fascynacja świa-
tłem w formach graficznych, w nawiązaniu 
do twórczości dawnych japońskich mistrzów 
drzeworytu szkoły Ukiyo-e oraz artystów 
współczesnych, takich jak James Turrell i Ola-
fur Eliasson. W obu przypadkach medium gra-
fiki było punktem wyjścia do realizacji prze-
strzennych o wielkiej skali. 
W pracy “Zapisy deszczowe” relacja światła 
i mroku przypominała trochę grę dwóch prze-
ciwstawnych elementów w jednej przestrzeni. 
Ujawnia się ona widzowi stopniowo, wraz po-
wolnym oswajaniem mroku przez wzrok.
Dopiero gdy spojrzenie przywykło do ciemno-
ści możliwa stawała się pełna percepcja pracy 
– dostrzegalny był papierowy most będący jej 
głównym tematem; most rozpięty pomiędzy 
światłem i ciemnością. Dzięki zastosowanej 
strategii twórczej możliwa stała się analiza 
efemerycznych relacji opartych na czystej 
wrażeniowości.

This artistic installation is a part of the artist’s 
Ph. D. diploma project which she defended at 
the Faculty of Graphic Arts at the University of 
Fine Arts in Poznań. Its next presentation took 
place in Opole in the Contemporary Art Center 
as a part of an exhibition entitled “Where is 
Graphics”. 
The inspiration for this art-work was the art-
ist’s fascination with light present in graphic 
forms with reference to creational output of 
Japanese masters of woodcut of the old times 
who belonged to Ukiyo-e school and modern 
artists such as James Turrell and Olafur Elias-
son. In both cases, the graphic medium was 
the starting point for creation of large-scale 
projects. 
“Rain Records” are based on a play between 
light and darkness which resembles a strug-
gle of two opposite elements located in one 
space. The image reveals gradually to view-
ers as their eyes slowly adjust to darkness. 
Only after it takes place, full perception of this 
art-piece is possible and the main theme of 
the work becomes visible. It is a paper bridge 
stretched between and connecting light and 
darkness. Application of this strategy allows 
conducting an analysis of ephemeral relations 
based only on impressions arising from hu-
man senses.

Graphic installation
Post-Office Gallery, Poznan
Contemporary Art Center, Opole
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9 | PANELORYT
      PANELCUT

Opisywana realizacja składała się z dwóch 
powiązanych ze sobą elementów – graficz-
nej imitacji podłogi wewnątrz galerii (odbite 
panele podłogowe na papierze, ok 150 sztuk, 
każda grafika 100cmx20cm) oraz okna zabite-
go fikcyjnymi belkami (również wydruki „uda-
jące” drewno) na zewnątrz galerii. 
Zarys fałszywej podłogi odpowiadał miejscu, 
w którym uprzednio znajdował się antykwa-
riat integrujący okolicznych mieszkańców. 
Podobnie jak wiele innych okolicznych inicja-
tyw został niestety zlikwidowany. Do udziału 
w projekcie został przez artystkę zaproszo-
ny jeden z lokalnych mieszkańców, niejaki 
„Szary”, który dokonał symbolicznego zabicia 
wydrukowaną dechą okna dawnego składu 
książek, który nosił nazwę „Pokój z wido-
kiem”. W ten sposób dzieło artystki wpisało 
się w kontekst miejscowego poczucia bez-
nadziei, której potwierdzeniem był fakt, że 
nawet deski do zabicia okna były fałszywe, 
tandetne, prowizoryczne.

This art-piece consists of two mutually con-
nected elements. One of them is a graphic 
imitation of the Śródka Gallery floor (off-prints 
of floor panels; approx. 150 pieces, each 
graphic piece of a size of 100cm per 20cm) 
and a boarded-up outside window with fake 
wooden beams made in a form of graphics 
imitating wood. 
An outline of the fake floor corresponded 
with the place where a second-hand book-
shop was located and which used to inte-
grate the life of local tenants. Unfortunately, 
similarly to a number of other local initiatives 
it was closed up. One of the citizens of this 
area was invited to participate in this pro-
ject; a man known as “Grey” who symboli-
cally boarded-up a bookshop which used to 
be called “A Room with a view”. In this way, 
the art-piece was inscribed in the surrounding 
context and became a part of the local sense 
of hopelessness which was proved by the fact 
that even boards which were used to cover up 
the only existing window were fake, shoddy 
and provisional. 

2012
Instalacja 
„Moonwalk” ,Galerii Śródka, Poznań

An artistic installation made in Śródka Gallery in Poznań for the purpose of “Moonwalk” exhibition
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10 | WATERFALLS - FAMILY TRIP TO NIAGARA   
        FALLS

Na serię prac zatytułowaną „Waterfalls – Fami-
ly trip to Niagara Falls” składają się cztery prace 
wykonane w technice mieszanej (przestrzenny 
kolaż z fotografii, rejestracja fotograficzna), 
które prezentowane są jako miniaturowe in-
stalacje. Artystka wykorzystuje w nich figury 
członków własnej rodziny wycięte ze starych 
czarno-białych lub monochromatycznych 
(sepia) fotografii. Ustawia z nich cztery różne 
kompozycje z wykorzystaniem fałszywego tła 
imitującego naturalny pejzaż. Pierwsze z dzieł, 
zatytułowane „Parking”, przedstawia rozpro-
szone grupki osób z autobusem w tle. Drugą 
odsłoną jest „Piknik”, na którym pojawiają się 
te same osoby, w odmiennej aranżacji, na tle 
pogodnego, błękitnego nieba z białymi obłoka-
mi, na zielonej trawie spędzają wspólnie czas. 
Trzecia część, nosząca tytuł „The White Walk” 
przedstawia członków jej rodziny przemierza-
jących bambusowy las. W ostatniej, czwartej 
części cyklu „The Falls” rodzina przedstawiona 
została na tle wodospadu Niagara.
Te małe rodzinne kolażowe teatrzyki wywołu-
ją nostalgię za czymś co odeszło. Nie jest ko-
nieczna znajomość osób przedstawionych na 
fotografiach, ani szczególne utożsamianie się 
z artystką, aby te nastroje i silne emocje w opi-
sywanym dziele. Widz doświadcza ich w spo-
sób naturalny, poprzez wykreowaną atmosferę 
przedstawienia, nastrój ukazanej sceny, a więc 
emocje związane z wizualnością. Artystka na 
wszystkich przedstawieniach umieściła rów-
nież własny wizerunek. Z obliczem skierowa-
nym ku widzowi siedzi ona raz na kamieniu, raz 
na walizce, radośnie zapraszając do uczestnic-
twa w fikcyjnej wycieczce.

A series entitled “Waterfalls – Family trip to 
Niagara Falls” combines of four pieces made 
in a mixed technique (spatial collage from 
photographs, photographic record) which are 
presented as miniature installations. The art-
ist used images of her own family members 
cut out from old black-and-white or sepia 
photographs. She positioned these cut-outs 
in a form of four compositions with a use of 
a false background imitating a natural land-
scape. The first one, under the title “The Park-
ing lot ” presents scattered groups of people 
with a bus in the background. The second 
picture is called “The Picnic”; here, the same 
people appear but in a different arrangement 
with a clear, blue sky with white clouds in the 
background. They spend time together on 
a green-grassed meadow. Third part, entitled 
“The White Walk” shows the artist’s relatives 
wandering through a bamboo forest. In the 
last part of “The Falls” series Mori’s family is 
positioned in front of Niagara Falls. 
These little, family collages evoke a sense of 
nostalgia and contribute to longing for some-
thing that has passed. Being acquainted per-
sonally with people presented in the pictures 
is not necessary. Also viewers do not have to 
empathize with the artist in order to share the 
moods and emotions conveyed by these im-
ages. They experience them naturally thanks 
to atmosphere emanating from the image, the 
mood which sets the scene and visual emo-
tions. The artist also included her own picture 
in each collage. Facing the onlooker, once she 
is sitting on a stone, once on a suitcase joy-
fully inviting everybody to take part in her 
imaginary family excursion. 

2012
Cykl prac - technika własna, kolaż, druk na papierze fotograficznym
„The Parking Lot”, „The Picnic”, „The White walk”, „The Falls”

A photo-collage – the artist’s own technique, printing on a photographic paper
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11 | S. KUBICKIEMU, LINORYT -3/0
        FOR S. KUBICKI, LINOCUT -3/0

Zgodnie z tytułem opisywany cykl grafik de-
dykowany jest artyście – Stanisławowi Kubic-
kiemu, jednemu z członków i założycieli mię-
dzywojennej grupy „Bunt”. Już sama nazwa 
artystycznej formacji ujawniała sprzeciw wo-
bec dominujących tradycji oraz aktualnej sy-
tuacji w sztuce. Poszukiwanie nowej ekspresji 
było reakcją na propagowaną przez państwo 
sztukę oficjalną. Artyści związani z ruchem 
posługiwali się w większości mediami graficz-
nymi – linorytem oraz drzeworytem.
W pracy dedykowanej Stanisławowi Kubiec-
kiemu artystka kopiuje jego portret używając 
popiołu jako materiału do wydruku. Rezygna-
cja z farby i zestawienie z pustym passé par 
tout, potraktowanym jako reliefowy obiekt, 
stanowi podkreślenie trudnej sytuacji grafiki 
warsztatowej, która już od czasów między-
wojennych zajmuje niższą pozycję w arty-
stycznym obiegu niż inne media sztuki.

As the title features, this series of graphic 
images is dedicated to an artist, Stanisław 
Kubicki who was one of the members and 
founders of an artistic group called “Rebellion’ 
which existed in the interwar period. Already 
the name of this artistic formation reveals an 
opposition to the dominating tradition and 
the-then situation in art. Searching for the 
new means of expression was an answer to 
nationally propagated “official” art. Artists as-
sociated with this movement were mostly us-
ing the media of graphic arts such as a linocut 
or a woodcut.
In this work, which idea was to commemo-
rate the person of Stanisław Kubieck, the 
artist copied his portrait using ash as a print-
ing material. Giving up paint and juxtaposing 
it with an empty passé par tout treated here 
as a relief object underlines the difficult posi-
tion of graphic arts, which already since the 
interwar times has been occupying a superior 
position in artistic movements and other ar-
tistic media. 

2013 
Cykl grafik - linoryt popiołem, suchy druk

Graphic images –ash linocut, dry printing
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Podsumowanie

W wielu wypowiedziach Agnieszka Mori pod-
kreśla kluczowe znaczenie „fragmentaryzacji” 
dla własnej twórczości. W pojęciu tym można 
dostrzegać łącznik dla wszystkich prac znaj-
dujących się w dotychczasowym dorobku ar-
tystki. Co należy przez to rozumieć? Jak owa 
fragmentaryczność się w nich objawia?
Analizy dzieł przeprowadzone w tekstach 
zamieszczonych w niniejszym katalogu, jak 
również rozmowa z artystką przekonują, że 
fragmentaryzacja odnosi się bezpośrednio do 
niepełnego doświadczenia, jakie towarzyszy 
widzowi przy odczytywaniu sensu jej dzieł.
Z drugiej strony jednak – jak była już o tym 
mowa – całokształt twórczości Agnieszki 
Mori można interpretować przez pryzmat nie-
pełności przekazu zawartego w każdym z nich 
również z innego punktu widzenia – jego frag-
mentaryczności. Również te poszukiwania 
wychodzą od doświadczenia grafiki – odbicia, 
śladu. W tym sensie wypowiedzi Agnieszki 
Mori przypominają swoją inwersyjną struk-
turą składniową retoryczną figurę chiazmu. 
Chiazm w retoryce jest rodzajem inwersji. 
Oznacza  Paralelizm składniowy polegający 
na odwróceniu symetrii dwóch całostek skła-
dniowych, z których druga powtarza porządek 
syntaktyczny składników, ale w odwrotnej ko-
lejności. W tym sensie artystyczne ekspery-
menty Agnieszki Mori z medium grafiki mogą 
zostać określone jako chiazmatyczne – oparte 
na przekraczaniu i odwracaniu funkcji obrazu; 
wykorzystywaniu technologicznej charakte-
rystyki procesu twórczego do ukształtowania 
zawartego w dziele przekazu.
Ciekawym tropem interpretacyjnym odno-
szącym się do prac wykorzystujących świa-
tło jest słowo „refleks”, „refleksyjny”. Z jednej 
strony pojęcia te odnoszą się do konkretnego 
zjawiska optycznego, jakim jest odbicie świa-
tła. Z drugiej jednak strony mają one również 
określoną wartość metaforyczną. W kon-
tekście grafiki również mamy do czynienia 
z odbiciem, podobnie jak w lustrze, również 
z odwróceniem. Taka poetycka, nieco nie-

Summary

In many utterances, Agnieszka Mori under-
lines significance of the notion of “fragmenta-
tion” for her own artistic creations. It is a con-
necting link for all the works constituting her 
up-to-now achievements. How should it be 
understood? How does this fragmented ap-
proach emanates itself? 
Analysis of the art-works included in this 
catalogue as well as the interview conducted 
with the artist convince us that fragmentation 
relates directly to an incomplete experience 
which is present in the viewer’s interpretation 
of the meaning of her art-pieces. 
On the other hand, as it has been mentioned 
before, the overall creative expression of Ag-
nieszka Mori can be understood through the 
prism of message incompleteness present in 
each of her works and from a different point 
of view of the approach to its fragmentation. 
This research stems from experiencing graph-
ics in reference to off-print and print. Taking 
this into account, the utterances of Agnieszka 
Mori with their inverse syntactic structure 
bring to mind a rhetorical figure of chiasmus 
which in rhetoric is a kind of an inverse word-
structure. It defines syntax parallelism involv-
ing inversion of symmetry of two syntactic 
units where the second one repeats the syn-
tactic order of its components but in a reverse 
order. In this sense, Agnieszka Mori’s artistic 
experiments involving the medium of graph-
ics can be defined as chiasmus-like – based 
on exceeding and reversing the functions of 
image and using technological characteristics 
of creational process to shape the message 
of an art-piece. 
An interesting interpretive step towards the 
art-works taking advantage of light is a word 
“reflex”, “reflective”. On the one hand, these 
concepts refer to a specific, optical phe-
nomenon, which is based on the reflection 
of light. On the other hand, they also posses 
certain metaphorical value. In the context of 
graphics, we are dealing here with a mirror-
like reflection and with inverted image. Such 
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konkretna, intuicyjna, a jednak zakotwiczona 
w pojęciach podstawowych dla sztuki i jej wi-
dzenia interpretacja wyznacza ciekawą per-
spektywę oglądu twórczości Agnieszki Mori, 
która prowadzi do różnorakich wniosków.
Z jednej strony bowiem graficzne odbicie do-
konuje się za pomocą farby, nie zaś światła 
– jak miałoby to miejsce w przypadku foto-
grafii – z drugiej strony odbicie to prowadzi 
do uruchomienia refleksji zarówno na temat 
samego procesu twórczego, jak również treści 
dzieł będących jego rezultatem.
Poszczególne prace artystki składają się 
zatem na wielopoziomową opowieść o me-
dium artystycznym grafiki oraz o różnych 
jej aspektach. Poszczególne wątki nigdy nie 
występują samodzielnie, lecz nieustannie 
przenikają się ze sobą w kolejnych pracach. 
I tak raz z większą uwagą eksplorowany jest 
motyw przestrzeni w powiązaniu ze światłem 
(dziewczynka ze skakanką), innym zaś razem 
to właśnie człowiek i światło tworzą nieroz-
łączną symbiozę (Moonlight), aby w kolejnym 
dziele zaakcentowany został mocniej wątek 
meta-narracyjny w połączeniu z analizą wa-
lorów przestrzennych (Paneloryt). W ten spo-
sób wymienione przez autorkę pojęcia pod-
stawowe stają się wewnętrznymi klamrami 
spinającymi całokształt jej twórczości. Tworzą 
centralne i poboczne wątki poszczególnych 
prac. Uzupełniają się wzajemnie i wzmacniają 
swoją siłę oddziaływania.
Pomimo deklarowanej „fragmentaryczności” 
i dającej się zauważyć wycinkowości reflek-
sji artystycznej w poszczególnych pracach, 
to właśnie owe pokrewieństwo nieustan-
nie przenikających się wątków i aspektów 
jej twórczości powoduje, że możemy mówić 
o twórczości kompleksowej.
Złożoność tematów i obserwacji, podana 
często w niezwykle prosty sposób świadczy 
o wysokich umiejętnościach analitycznych 
twórcy. Podkreśla spójność artystycznej kon-
cepcji oraz świadomość własnych działań. 
Mając na uwadze fakt, że Agnieszka Mori 
znajduje się dopiero na początku swojej drogi 
twórczej można wyrazić nadzieję, że opisane 
tutaj wątki i motywy jej artystycznych poszu-

poetic, rather unspecific, intuitive interpreta-
tion, yet rooted in basic notions for art creates 
a thought-provoking perspective of Agnieszka 
Mori’s art and it also produces sapid results. 
On the one hand, a graphic print occurs with 
the use of paint, not the light, as it took place 
in case of a photograph; on the other hand, 
a reflected image triggers off the process of 
reflection over the subject of creational pro-
cess itself as well as the contents of a printed 
art-piece. 
Each art-piece of the artist constitutes a mul-
ti-level story of artistic medium of graphics 
and its various aspects. Each separate theme 
never occur independently but constantly 
intermingles with anther in her next works. 
Therefore, once greater attention is given to 
the aspect of space in relation to light (“A girl 
with a skipping rope”) while in other art-work 
a human-being and light create an insepa-
rable symbiosis (“Moonlight”), or in the next 
picture a meta-narrative aspect is dominating 
in connection with analysis of spatial aspects 
(“Panelcut”). In this way, basic notions tackled 
by the author become internal connections of 
her artistic work. They create central and side 
themes of each art-piece. They mutually sup-
plement and strengthen their effect.
Regardless of the declared ”fragmentation” 
and visible segmentation of artistic reflection 
in each art-work the relations and similarity 
of themes and aspects of her output make us 
speak about complex creative work.
Complexity of subjects and observations 
often presented in surprisingly simple way 
proofs extraordinary, analytic capacity of the 
artist and highlights unity of artistic concept 
and awareness of her own actions. Having 
in mind the fact that Agnieszka Mori is still 
at the beginning of her artistic path we can 
hope that the above described motifs of her 
creational search will find their continuation 
in next, immensely interesting, varied and in-
spiring art-pieces.
The aforementioned impression character 
which becomes a part of viewer’s establish-
ment of contact with an art-work which must 
be secondarily transferred into spoken lan-
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kiwań znajdą kontynuację w kolejnych nie-
zwykle interesujących i inspirujących swoją 
różnorodnością działach sztuki.
Wspomniana już wrażeniowość, która staje 
się udziałem widza wchodzącego w kontakt 
z dziełem, którą dopiero wtórnie musi on 
przetłumaczyć na język mówiony – objaśnić 
za pomocą słów – odwołuje się do uniwer-
salnych odczuć i emocji i w tym sensie nie 
stanowi nigdy dosłownego komunikatu. Nie 
ucieka również w nieustannie wymagającą 
wyjaśniania abstrakcję. Jest zatem konkretna 
i czytelna pomimo swojej ogólności. W tym 
sensie stanowi idealną ucieczkę od tego co 
policzalne i wyrażalne słowami. W dobie do-
minacji sztuki krytycznej, której celem jest 
bezpośrednie uczestnictwo w życiu społecz-
nym oraz politycznym, a także wobec sztuki 
konceptualnej, przybierającej współcześnie 
bardzo nieczytelne, kontekstowe formy wy-
magające nieustannego dopowiadania, sztuka 
Agnieszki Mori objawia się jako jasna i przej-
rzysta, choć niepozbawiona „drugiego dna” al-
ternatywa. Stawia ona bowiem bardzo ważne 
pytania, jednak pozostaje intymna w swojej 
refleksyjności.
Wybór takiej drogi twórczej łączy się współ-
cześnie z niebezpieczeństwem zaistnie-
nia poza granicami głównego nurtu sztuki 
współczesnej. W jej głównym nurcie znajduje 
się przede wszystkim tzw. „sztuka zaanga-
żowana społecznie”, podejmująca otwarcie 
tematy polityczne, opowiadająca się po stro-
nie „ideowego” (żeby nie powiedzieć „ideolo-
gicznego”) aktywizmu. Sztuka, która operuje 
kategoriami estetycznymi lub konstrukcjami 
poetyckimi traktowana jest natomiast często 
z przymrużeniem oka, jako mało postępowa.
Obranie takiej alternatywnej drogi jest jed-
nak możliwe, a nawet pożądane. Dlaczego? 
Dzięki subtelności przekazu i nienarzucającej 
się treści stanowi ona odpoczynek od „sztuki 
walącej” po głowie i „poruszającej sumienia” 
– jest ona również, niekoniecznie zamierzoną 
i zaplanowaną przez artystkę, odpowiedzią na 
brak ulgi emocjonalnej towarzyszącej lekturze 
współczesnych tekstów kultury.
Sztuka współczesna przyzwyczaiła odbior-

guage and defined with the use of words – it 
refers to universal impressions and emotions 
and, in this sense, does not create a straight 
message. It also does not jump into the area 
of abstraction which constantly needs expla-
nation. Therefore, it is concrete and under-
standable regardless of its general character. 
Taking this into consideration, it is a perfect 
escape from what is countable and can be 
expressed verbally. In the times of critical art 
domination which aim is direct involvement 
in social and political life and in reference to 
conceptual art which has been recently as-
suming very contextual, difficult to interpret 
forms which need constant verbal supple-
mentation, the art of Agnieszka Mori turns 
out to be a bright, transparent alternative with 
obviously a second, deeper meaning. It poses 
meaningful questions but remains intimate in 
its afterthoughts.
Selection of such creative approach is nowa-
days connected with a danger of existing 
outside of the main stream of modern art. 
Its central place is taken over by “socially in-
volved art” which openly speaks about politi-
cal subjects and supports “ideal” (if not “ideo-
logical”) activism. Art which uses aesthetic 
categories or poetic tools is often treated jok-
ingly as not a progressive one. 
Taking such alternative path is possible and 
even desired. Why is it so? Due to the sub-
tle character of messages and unobtrusive 
content, it present a sort of rest from the “art 
crushing our heads” and “moving our con-
science”. It is also, not necessarily intention-
ally, a response to a lack of emotional relief 
connected with reading of modern culture 
texts. 
Modern art has been creating a habit among 
viewers of experiencing various types of 
shock therapies, a constant necessity to 
remain alert, to shift the boundaries of ac-
ceptance, for “symbolic deconstructions of 
frames of social life” including sexual taboo, 
political correctness, etc. The role of critical 
art in shaping of social awareness and active 
citizenship and participation in human com-
munity is priceless but does not seem to ex-
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cę do różnego rodzaju terapii szokowych, 
nieustannego zmuszania do zachowania 
czujności, przesuwania granic akceptacji dla 
„symbolicznej dekonstrukcji ram życia spo-
łecznego”, takich jak seksualne tabu, poli-
tyczna poprawność itp. Rola sztuki krytycznej 
w kształtowaniu świadomości społecznej 
i postaw obywatelskiego, aktywnego uczest-
nictwa w życiu wspólnoty ludzkiej jest nie do 
przecenienia, nie wydaje się jednak wyczerpy-
wać wszystkich funkcji twórczości artystycz-
nej. W tym miejscu nie chodzi o krytykę tego 
typu postaw radykalnych, ale raczej pytanie: 
czy możliwa jest jeszcze obrona innych arty-
stycznych funkcji sztuki? Wprzęgnięcie sztuki 
współczesnej w instrumentarium społeczne-
go i politycznego aktywizmu nie przekreśla – 
jak się wydaje – możliwości występowania jej 
w innych rolach. Sztuka może bowiem pełnić 
również niegdyś wiązane z nią funkcję – być 
refleksyjna, pytać o piękno lub prawdę na-
szej egzystencji w sposób bardziej poetycki. 
Potrzeby tego typu w życiu człowieka bo-
wiem pozostają nadal aktualne, a twórczość 
Agnieszki Mori wychodzi im na przeciw. 

haust all the functions of artistic creation. It 
does not refer here to criticism of such radical 
approaches but rather about posing a ques-
tion if a defense of other artistic functions of 
art is still feasible? Including modern art in 
the movement of social and political activism 
does not, as it may seem, exclude the pos-
sibilities of its occurrence in different roles. 
Art can also play its “old” functions of being 
melancholic and it can surely still pose ques-
tions about beauty or truth in our existence. 
Our needs in this matter still remain valid and 
Agnieszka Mori’s creative work meets them.
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