
K
rz

ys
zt

of
a 

C
ic

ho
sz

a





BWA 
WROCŁAW

Jelenia Góra



Międzynarodowa Honorowa Rada 
Muzeum Sztuki w Łodzi

Frits Bless
Yve-Alain Bois
Daniel Buren
Maria de Corral
Yona Fischer
Rudolf H. Fuchs
Frank O. Gehry
Jürgen Harten
Arata Isozaki
Thomas Messer
François Morellet
Rudolf Oxenaar
Krzysztof Pomian
Mieczysław Porębski
Denise René
Peter Schjeldahl
Andrzej Turowski
Günter Uecker
Emilio Vedova
Andrzej Wajda



Krzysztofa Cichosza



Sponsorzy Muzeum Sztuki w Łodzi

Sponsor wernisau

Oficjalny patron radiowy

Patronat medialny

Wystawę zrealizowano przy pomocy
finansowej Ministerstwa Kultury

Sponsorzy wystawy

Dziennik 
Związkowy
Chicago

Małgorzata 
Badowska

„Orbis” SA Hotel „Grand”



Mirosław Borusiewicz
Wstęp / Preface 

Grzegorz Dziamski
Krzysztof Cichosz i spór o fotografię postmodernistyczną 
Krzysztof Cichosz and the Dispute concerning 
Postmodernist Photography

Adam Sobota 
Prawdopodobieństwo zmyśleń / The Probability of Fabrications

 Krzysztof Jurecki
Od fotografii socjologicznej do fotoinstalacji 
Rozmowa z Krzysztofem Cichoszem 
From Reportage  and Sociological Photography 
to Humanistic Photo-installations
A Conversation with Krzysztof Cichosz

 Fotoinstalacje / Photo-installations

 Magdalena Świątczak
Krzysztof Cichosz. Kalendarium / Krzysztof Cichosz.Chronology

Spis treści / Table of contents

6

8

16

21

33

62



6  c c c    c c c  7

Przed kilku miesiącami odbyła się w Muzeum Sztuki 
i Galerii FF w Łodzi wystawa Wokół dekady. Fotografia polska 
lat 90. Brał w niej udział take Krzysztof Cichosz. 

Jego kariera artystyczna jest stosunkowo krótka, 
ale jednocześnie niezwykle ywa – nie poddaje się łatwo 
próbom schematycznego określenia kierunku rozwoju. 
Początkiem były fotografie o zacięciu socjologicznym. 
Jak twierdzi sam autor  – zaznaczał się tu pewien wpływ 
fotografii Zofii Rydet. Jednak chwytając obiektywem 
obrazy ycia społecznego – nie stosował się do przyjętych 
z góry zasad, tak charakterystycznych dla Rydet. 
Szedł własną drogą, polegał na własnej wraliwości 
w przekonaniu, e uda się zarejestrować to, 
co m.in. ukształtowało jego własną osobowość. 

Po niedługim czasie zainteresował się fotografią 
jako obiektem do fotografowania. Zdjęcie stało się 
przedmiotem, czasem bywało tylko cytowane, a czasem 
przekształcane w poszukiwaniu nowej ekspresji, moliwej 
jeszcze do osiągnięcia za pośrednictwem uytej ju kiedyś, 
przez kogoś innego, fotografii. 

Realizuje swego rodzaju instalacje fotograficzne, 
rozpoczęte serią prac pt. Zmyślenia, gdzie na obraz 
składają się na pozór chaotyczne linie widoczne na kilku 
warstwach folii, z których powstanie obraz wtedy, gdy 
spojrzymy na nie pod odpowiednim kątem. Zajmuje 
stanowisko w sprawach etyczno-kulturowych, a nawet 
politycznych (Rozstrzelany… , Wielka Trójka). Ostatnio 
Cichosz odwołuje się do technik komputerowych. Po 
okresie fotografii czarno-białej, teraz nie unika koloru. 

Mirosław Borusiewicz

Wstęp / Preface

A few months ago Muzeum Sztuki [The Museum of Art] 
in Łódź presented an exhibition Wokół dekady. Fotografia 
polska lat 90 [Around the Decade. Polish Photography of the 90s]. 
Krzysztof Cichosz was one of its participants. 

His career is relatively short, but extremely lively and 
energetic. And it is not easy to determine the directions 
of his artistic evolution. In the beginning Cichosz’s 
photographs were sociological in character. As the author 
himself claims, he was once under the influence of Zofia 
Rydet. However, portraying social life, he did not conform 
to pre-established rules, so characteristic for Rydet’s 
works. He followed his own path and relied on his own 
sensitivity, convinced that he would be able to register 
those phenomena which, among others, helped to shape 
his personality. 

Not much later he became interested in photography 
as an object he could photograph. Thus a photograph 
became an object – sometimes only quoted, and 
sometimes transformed in the search for a new kind 
of expression, still possible to achieve by means of 
a photography which had been used before by others. 

Cichosz creates unique photo-installations, the first series 
of which was called Zmyślenia [Fabrications]. 
The image in these works is built of apparently chaotic 
lines visible on a few layers of foil and can be seen only 
when viewed from a certain angle. Cichosz takes the stand 
and comments on ethical, cultural and even political 
questions (Rozstrzelany…, Wielka Trójka [Executed…, 
The Great Threesome]). Lately he has begun to use computer 
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W swym podejściu do fotografii realizuje przyjętą zasadę 
„świadomej niekonsekwencji”. Moe to właśnie czyni jego 
prace tak rónorodnymi i za kadym razem świeymi. 

Fotografia współczesna w Polsce przeywa okres 
„wątpliwości i reminiscencji” – wykazała to wyraźnie 
wspomniana wystawa Wokół dekady. Nie wydaje się jednak 
by to dotyczyło Krzysztofa Cichosza. Czyni on to, co uwaa 
w danej chwili za wane jako artysta i jako organizator 
ycia artystycznego. Prowadzona przez niego Galeria 
FF jest miejscem wyjątkowych i znaczących konfrontacji 
w zakresie fotografii krajowej i zagranicznej. Obie te 
aktywności mają zapewne na siebie wzajemny wpływ. 
To daje artyście dodatkową moliwość autorefleksji. 

Wystawa w Muzeum Sztuki w Łodzi jest znaczącym 
pokazem prac Cichosza. Jestem przekonany, e nie jest 
to ostatnie słowo artysty i niejednokrotnie wykorzysta 
jeszcze swą niekonsekwencję by nas zaskoczyć. 

Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim 
osobom i instytucjom, które pomogły nam w realizacji 
wystawy. Pomocy tej, dzisiaj, nie mona przecenić 
i dlatego jesteśmy za nią bardzo wdzięczni.

techniques. Once he used to work with black-and-white 
photography – today he does not refrain from using 
colour. His attitude towards photography is based on 
the principle of “conscious inconsequence”. Perhaps this 
attitude makes his works seem so diverse and fresh. 

Contemporary photography in Poland is going through 
a period of “doubt and reminiscence” – as the above 
– mentioned exhibition Wokół dekady proved. However, 
I do not think this remark concerns Krzysztof Cichosz. 
He does what he thinks important at a given time, both 
as an artist and organizer of artistic life. Galeria FF [FF 
Gallery] which he manages has become an important 
place of rare and meaningful meetings of Polish and 
foreign photography. Both these kinds of professional 
activities probably influence one another and give the artist 
an additional opportunity of self-reflection. 

The current exhibition in Muzeum Sztuki is a significant 
presentation of Cichosz’s works. I feel quite sure that it is 
not his last word and that he will use his inconsequence 
many more times to surprise the public. 

At this point, let me cordially thank all those people and 
institutions that helped to bring this exhibition about. 
Their aid, especially today, cannot be overrated, and that 
is why we are extremely grateful for assistance. 
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1.
W obfitej ju dziś literaturze na temat związków fotografii 
i postmodernizmu szczególne miejsce zajmuje esej Abigail 
Solomon-Godeau Photography After Art Photography 
(1984). Tekst ten jest znakomitym wprowadzeniem 
do badań nad miejscem i rolą fotografii w myśli 
postmodernistycznej. 

W czym przejawia się specyfika postmodernistycznej 
fotografii? Jest to fotografia po sztuce fotografii, powiada 
Solomon-Godeau. „Kreśląc topografię fotograficznej 
praktyki, tak jak się ona dzisiaj przedstawia, 
skonstruowałam opozycję zinstytucjonalizowanej 
sztuki fotografii i postmodernistycznej praktyki 
artystycznej posługującej się fotografią. Opozycja taka 
sama się narzuca, poniewa załoenia, cele i intencje 
obu tych podejść do  fotografii są przeciwstawne.”1 
Postmodernistyczne uycie fotografii pozwala podjąć 
krytykę instytucjonalnego i przedstawieniowego 
aspektu fotografii, do czego sztuka fotografii jest 
zupełnie niezdolna. Sztuka fotografii stała się ślepym 
zaułkiem (cul-de-sac), natomiast analiza funkcjonowania 
fotografii w reklamie, modzie, filmie, kolorowych 
czasopismach oraz wielu innych obszarach współczesnej 
rzeczywistości medialnej, otwiera przed artystami nowe, 
rozległe moliwości. 

Fotografia postmodernistyczna nie oznacza końca 
sztuki fotografii. Przeciwnie, oznacza jej zwycięstwo. 
Sztuka fotografii staje się dziś wszechobecna; staje 
się jednym z najwaniejszych dyskursów (systemów 
znakowych), poprzez które postrzegamy świat i samych 
siebie. Fotografia tworzy obrazy świata, w którym yjemy, 
a poniewa jest to sztuka fotografii, więc literalnie 
tworzy, wspomagając tym samym proces estetyzacji 

Grzegorz Dziamski

Krzysztof Cichosz i spór o fotografię postmodernistyczną  
Krzysztof Cichosz and the Dispute concerning Postmodernist Photography

1. 
Among the now numerous texts dealing with links 
between photography and postmodernism, Abigail 
Solomon-Godeau’s essay, Photography after Art Photography, 
undoubtedly (1984) stands out. It is an excellent 
introduction to the study of the place and role of 
photography in postmodern thought. 

What is special about postmodernist photography? 
Solomon-Godeau says that it is photography after the art 
of photography. “In attempting to map out a topography 
of photographic practice as it presents itself now, I have 
constructed an opposition between an institutionalized art 
photography and postmodernist art practices which use 
photography. Such an opposition manifests itself because 
the working assumptions and the  goals and intentions 
of both approaches to photography are contrary to 
each other.”1 Postmodernist use of photography allows 
criticizm of the institutional and representational aspect 
of photography – of which art photography is absolutely 
incapable. Art photography has got stuck in a cul-de-sac, 
whilst the analysis of photography’s function in 
advertising, fashion, film, colour magazines and many 
other spheres of contemporary media reality has opened 
up new and broad perspectives for artists. 

Postmodern photography does not signify the end 
of art photography. On the contrary, it signifies its victory. 
Art photography is becoming ubiquitous today; it is 
becoming one of the most important discourses (sign 
systems) through which we perceive the world 
and ourselves. Photography creates the images of 
the world we live in, and – as art photography – it 
creates in the literal sense, assisting in the process of 
aesthetization of reality. This is obvious in the case 

Humanologii poświęcam II 
A Homage to Humanology II 
1993



8  c c c    c c c  9

rzeczywistości. Jest to oczywiste w przypadku fotografii 
reklamowej czy fotografii mody, mniej oczywiste 
w odniesieniu do fotografii informacyjnej, reportaowej 
czy dokumentalnej, ale tam take wciska się sztuka 
fotografii ze swoimi estetycznymi zasadami. 

Fotografia postmodernistyczna wyciągnęła 
wnioski z tego wszędobylstwa fotografii. Zajęła się 
funkcjonowaniem tego medium, co nie znaczy 
– samą sobą, poniewa skupiła się na kulturowym 
funkcjonowaniu fotografii, na fotograficznej narracji 
i fotografii jako reprezentacji – „mechanicznym” 
i „przezroczystym” narzędziu reprodukowania 
świata. Na fotograficznym podwojeniu świata, które 
w latach 60. przyciągało uwagę artystów pop-artu, 
Roberta Rauschenberga, Andy Warhola, Gerharda 
Richtera. Nie będzie przecie przesadą, jeśli powiemy, 
e tematem sztuki Warhola (tematem w sensie subject 
matter) był obraz fotograficzny. Ale twórczość Warhola 
nie jest o fotografii. Warhol wykorzystuje fotografię, 
aby mówić o strachu przed yciem i obawie śmierci, 
aby mówić o obrazach nawiedzających amerykańską 
świadomość, obrazach wszechpotęgi państwa w tym 
opartym na indywidualnej wolności kraju (Krzesła 
elektryczne, Bomba atomowa), obrazach samounicestwienia 
jednostki przez media, sławę i stereotyp (Marilyn Monroe). 

Fotografia postmodernistyczna nie jest adnym 
stylem, szkołą ani wyraźnie skonkretyzowaną estetyką; 
jest niezwykle zrónicowaną praktyką artystyczną, 
zrywającą z kluczowymi dla modernistycznego 
paradygmatu pojęciami, takimi jak subiektywność, 
oryginalność, autorstwo, unikalna aura dzieła sztuki. 
Solomon-Godeau wymienia artystów, których twórczość 
reprezentuje postmodernistyczną praktykę fotograficzną: 
John Baldessari, Victor Burgin, Hilla i Bernd Becherowie, 
Dan Graham, Sarah Charlesworth, a z młodszych 
– Barbara Kruger, Cindy Sherman, Sherrie Levine, 
Richard Prince, Robert Longo. Artyści ci uznani zostaną 
za sztandarowych przedstawicieli postmodernistycznego 
podejścia do fotografii i tak będą funkcjonować w wielu 
innych tekstach.2 

of commercial or fashion photography, but is not as 
obvious in the case of photography of an informational, 
reportage or documentary character, although art 
photography intrudes into these spheres, too, along with 
its aesthetic  principles. 

Postmodernist photography drew certain 
conclusions from this omnipresence of photography. 
It concentrated on the functions of the medium, 
which does not mean that it became concerned with 
itself. On the contrary, it concentrated on the cultural 
function of photography, on photographic narration 
and on photography as representation – on photography 
conceived as a “mechanical” and “transparent” tool 
used to reproduce the world. It also became concerned 
with the photographic duplication of the world 
which in the 1960s interested pop artists like Robert 
Rauschenberg, Andy Warhol or Gerhard Richter. It is 
not an exaggeration to say that the subject matter of 
Warhol’s art was photographic image. But Warhol’s art 
is not about photography. Warhol uses photography 
to speak about the fear of life and death, and about 
images haunting the American consciousness: images 
of the system’s omnipotence in a country founded on 
the idea of individual freedom (Electric Chairs, The Atom 
Bomb), and images of the individual’s destruction by 
media, fame and stereotypes (Marilyn Monroe). 

Postmodernist photography is neither a style, school 
nor a clearly crystallized aesthetic: it is an unusually 
diverse aesthetic practice which breaks from key notions 
of the modernist paradigm, like subjectivity, originality, 
authorship or the unique aura of a work of art. 
Solomon-Godeau names artists whose art represents 
postmodernist photographic practice: John Baldessari, 
Victor Burgin, Hilla and Bernd Becher, Dan Graham, Sarah 
Charlesworth, and a few younger photographers: Barbara 
Kruger, Cindy Sherman, Sherrie Levine, Richard Prince 
and Robert Longo. These artists have been recognized as 
the main representatives of the postmodernist approach 
in photography and have been named as such in many 
other texts.2 

Marilyn, Andy’emu, Ameryce,…
For Marilyn, Andy and America,… 
1998
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Fotografia postmodernistyczna, a właściwie sztuka 
postmodernistyczna posługująca się fotografią, nie 
zajmuje się samą fotografią, lecz funkcjonowaniem 
fotografii. Nie chce być częścią historii fotografii 
ani częścią kultury fotograficznej, o czym świadczy 
przywołana przez Solomon-Godeau rozmowa Ronalda 
Feldmana z Peterem Bunnellem na temat Cindy Sherman. 
Sherman wykorzystuje fotografię, ale niczego nie 
wnosi do dyskusji na temat fotograficznego medium. 
Sherman nie pracuje w ramach sztuki fotografii, lecz 
posługuje się fotografią w taki sposób, jak czynią to 
mass media, reklama, świat mody, film czy kolorowe 
czasopisma.3 Dotyczy to zresztą wszystkich przywołanych 
przez Solomon-Godeau artystów, którzy nie są 
artystami - fotografami, lecz artystami analizującymi 
funkcjonowanie fotografii we współczesnym 
świecie i dlatego ich prace zachowują ścisły kontakt 
ze współczesną praktyką fotograficzną, a zarazem 
krytyczny dystans wobec tej praktyki. 

Skąd to zainteresowanie funkcjonowaniem fotografii? 
Fotograficzność jest podstawą dzisiejszej kultury 
wizualnej, a poniewa nasza kultura jest w duym 
stopniu kulturą wizualną, zatem całej dzisiejszej kultury. 
Gregory Currie analizował niedawno dokumentalny 
status fotografii i doszedł do podobnych wniosków.4 
Fotografia nie jest czystym przedstawieniem, jest 
zapisem, śladem, wspomnieniem czy przywołaniem 
rzeczywistości. Malarz czy rysownik nie moe przedstawić 
rzeczy, której nie zamierzał przedstawić, podczas gdy 
fotograf moe to zrobić. Zdjęcie moe przedstawić 
coś, czego fotograf nie widział, kiedy robił zdjęcie 
i czego nie zamierzał przedstawić, jak to się przydarzyło 
fotografowi z Powiększenia (1966) Antonioniego. Na 
tej podstawie niektórzy autorzy twierdzą, e fotografia 
nie jest przedstawieniem rzeczywistości, lecz środkiem 
wspomagającym nasze widzenie świata, jak luneta 
czy  mikroskop.5 Uwana analiza klatek filmu 
rejestrującego zabójstwo prezydenta Kennedy’ego 
pozwala określić, ile padło strzałów, w jakiej kolejności, 
a nawet skąd je oddano. Podobnym celom, lepszemu 

Postmodernist photography, or rather postmodernist art 
which uses photography, is not concerned with photography 
but with the way it functions. It does not want to be a part 
of history of photography or a part of photographic culture, 
as Ronald Feldman’s discussion with Peter Bunnel on Cindy 
Sherman proves, as quoted by Solomon-Godeau. Sherman 
uses photography, but does not introduce anything new in 
the discussion about the photographic medium. She does 
not work within the limits of art photography, but uses 
photography in a way that mass-media, advertising and 
the world of fashion or colour magazines do.3 This is true of 
all artists mentioned by Solomon-Godeau, as they are not 
artist-photographers but artists who analyze the function 
of photography in today’s world – that is why their works 
come close to contemporary photographic practice and, at 
the same time, why they remain at a critical distance from it. 

Where has this interest in the function of photography 
come from? Photography is the foundation 
of contemporary visual culture, and since our culture 
is visual to a great extent, photography is the foundation 
of the culture of today. Gregory Currie, who has recently 
analyzed the documentary status of photography, has 
arrived at similar conclusions.4 Photography is not 
pure representation, it is a record, a trace, a memory 
or a reference to reality. A painter or a draughtsman 
cannot picture anything he does not want t o picture, 
but the photographer can. A photograph may show 
something that the photographer had not seen when 
taking the picture and that he had not wanted to present, 
as it happened in the case of the photographer from 
Antonioni’s Blow-up (1966). That is why there are authors 
who claim that photography is not a representation 
of reality but a means of strengthening our vision, 
like a telescope or microscope.5 A careful analysis 
of the frames from the film of president Kennedy’s 
assasination allows us to determine how many shots 
were fired, in what order and even where they were fired 
from. Replays of certain situations during sports events 
serve similar means, too – they allow us to see better 
what has happened. 

O wolności / On Freedom 
1990
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zobaczeniu tego, co się wydarzyło, słuy powtarzanie 
niektórych ujęć podczas transmisji zawodów sportowych. 

Ślad rzeczy pozostaje w szczególnie bliskiej relacji 
z rzeczą, którą przedstawia, dlatego obraz fotograficzny 
wywołuje silniejsze emocje ni obraz malarski czy rysunek, 
bardziej przypomina ślad stóp czy maskę pośmiertną. 
Nie znaczy to jednak, e jest bardziej wiarygodny. 
Fotografia moe nas zwodzić i wprowadzać w błąd, 
ale nie dlatego, e przedstawia nieistniejące rzeczy 
i zdarzenia, lecz dlatego, e narzuca fałszywą interpretację 
przedstawianych rzeczy i zdarzeń. Fotografia moe kłamać 
na temat znaczenia jakiejś rzeczy, ale nigdy w sprawie 
istnienia tej rzeczy, powiada Roland Barthes. Naley 
odrónić to, co jest na zdjęciu, od tego, o czym jest 
zdjęcie. Fotografia moe mówić o sprawach fikcyjnych, 
ale to, co widzimy na zdjęciu jest śladem realnego. 

Obraz fotograficzny nie jest czystym przedstawieniem, 
lecz śladem rzeczywistości, dokumentem, twierdzi Currie. 
Wszystkie filmy realizowane fotograficzną i analogową 
techniką są dokumentami. Casablanca jest fikcyjną 
opowieścią o perypetiach fikcyjnych postaci, Ricka i Ilsy, 
ale zarazem śladem pozostawionym przez Humphrey’a 
Bogarta i Ingrid Bergman, dokumentem ich ycia i stylu 
gry. W fotografii (i filmie) naley odrónić dwa poziomy 
przedstawiania: pierwszy, który jest śladem rzeczy, osób 
i zdarzeń oraz drugi (wtórny), który wynika z narracji czy 
te intencji nałoonej na pierwszy poziom. Mamy więc 
dwa wymiary: fotograficzny i narracyjny (photographic 
and narrative); pierwszy autoryzuje realność tego, 
co przedstawia, drugi wiąe przedstawienie z intencją 
realizatorów i moe kreować fikcyjne światy.6 Im bardziej 
fotografia uwikłana jest w narracyjność, tym bardziej 
odrywa się od realnego, od którego nigdy jednak do 
końca się nie oderwie, zawsze bowiem pozostanie 
dokumentem czegoś. Ten ambiwalentny charakter 
fotografii jest źródłem jej semiotycznej hybrydyczności: 
fotografia jest wskaźnikiem (indeksem) a zarazem znakiem 
(znakiem ikonicznym). 

Sztuka postmodernistyczna eksploatuje ten dwuznaczny 
status fotografii, eksploatuje uwikłanie fotografii w róne 

A trace of a thing is especially closely related to the thing 
it depicts, so a photographic image causes stronger 
emotions than a painting or drawing; it rather resembles 
a footprint or a death-mask. This does not mean that it 
is more credible. Photography may deceive and mislead 
us, not because it shows non-existent things and events, 
but because it suggests a false interpretation of things 
and events. Photography may lie about the meaning 
of something, but never about its existence, says Roland 
Barthes. We ought to distinguish between what is 
in the picture and what the picture is about. 
Photography may speak of fictional things, but what 
we see in a photograph is a trace of reality. 

Currie holds that the photographic image is not pure 
representation but a trace of the real; a document. 
ll movies shot by means of photographic, analogue 
techniques are documents. Casablanca is a fictional story 
of fictional characters, Ricky and Ilse, but it is also a trace 
left by Humphrey Bogart and Ingrid Bergman, a document 
of their lives and acting. In photography, as in film, we must 
differentiate between two levels of representation: the first is 
a trace of things, persons and events, the second (secondary 
level) is the result of narration or intention which overlaps 
the first level. Thus we have to do with two dimensions: 
the photographic and the narrative – the former 
authorizes the reality of what it represents, the latter links 
representation with authorial intentions and may create 
fictional worlds.6  The more the photography is involved 
in a narrative, the more it drifts away from the real, 
from which it can never break away completely, as it will 
always remain a document of something. This ambiguous 
character of photography is the source of its semiotic 
hybridity: photography is an indicator (index), and 
at the same time, a sign (an iconic sign). 

Postmodern art explores this ambiguous status of 
photography, explores the involvement of photography 
in various narrative practices and  in visual discourse of 
contemporary times whose nature is always ideological. 
It calls on this discourse, pretends to adopt the features 
of its style, deconstructs it and… forces us to reflect. 

Portrety hybrydowe – fragment 
ekspozycji
Hybrid Portraits – a fragment 
of the exhibition
2001 
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narracyjne praktyki, w wizualny dyskurs współczesności, 
który zawsze ma ideologiczny charakter. Przywołuje 
ten dyskurs, podszywa się pod jego stylowe wyróniki, 
dekonstruuje go i… skłania do refleksji. 

2. 
Krzysztof Cichosz równie posługuje się gotowymi 

obrazami fotograficznymi, od lat krąącymi w zbiorowej 
wyobraźni i tworzącymi to, co Manuel Castells nazywa 
wirtualną realnością (real virtuality) dzisiejszego świata 
– roześmiana twarz Marilyn Monroe, smutne oblicze 
Charlie Chaplina, głowy Wielkiej Trójki – Churchilla, 
Roosevelta, Stalina, w których narodził się nowy podział 
świata. Nie zawsze tak było. Cichosz rozpoczynał od 
fotografii reportaowej, od portretowania swojego 
najbliszego otoczenia, przyjaciół, znajomych, 
sąsiadów, fotografowanych w prywatnych, domowych 
wnętrzach, podczas towarzyskich spotkań i przyjęć. 
Ten fotograficzny cykl, zatytułowany Metryka świadomości 
(1978 -1981), o którym entuzjastycznie pisał Jerzy Busza, 
ma dziś walor socjologicznego zapisu ukazującego 
PRL- owską prywatność, równie szarą jak ówczesna sfera 
publiczna – postacie wciśnięte w niewielkie przestrzenie 
spółdzielczych mieszkań, zastawione tanimi meblami 
i jarmarcznymi ozdobami, zdają się podlegać nie tylko 
fizycznym ograniczeniom, ograniczone wydają się 
być take ich marzenia, oczekiwania i plany yciowe. 
Autor nie dystansuje się od swoich bohaterów, przeciwnie, 
utosamia się z nimi i wpisuje w ich rzeczywistość, kiedy 
na ostatnim zdjęciu cyklu fotografuje się wraz z oną. 
Cykl Cichosza przypomina fotograficzną dokumentację 
rumuńskiego artysty Iona Grigorescu, który w podobnych 
wnętrzach, między stołem kuchennym i zlewozmywakiem, 
wanną i umywalką, zamknięty w prywatnej przestrzeni 
socjalistycznego państwa, usiłował tworzyć sztukę. Cykl 
ten pokazuje równie, e wyjątkowo szczery, nieskłamany 
dokument osobisty będzie zawsze dokumentem społecznie 
zaangaowanym. 

Pod koniec lat 80., na wystawie Polska fotografia 
intermedialna lat 80-tych (Poznań, 1988), Krzysztof 

2. 
Krzysztof Cichosz also uses ready-made photographic 
images which have been present in the collective 
imagination for years and which make up what Manuel 
Castells calls the real virtuality of today’s world – Marilyn 
Monroe’s laughing face, the sad face of Charlie Chaplin 
or the heads of three great statesmen, Churchill, 
Roosevelt and Stalin, in which the new map of the world 
was first drawn. It was not always so. Initially Cichosz 
was interested in reportage photography, in pictures 
of his immediate surroundings, portraits of friends, 
acquaintances and neighbours taken in private, domestic 
interiors during various social occasions. Today, 
this photographic series, entitled Metryka świadomości, 
[Certificate of Awareness, 1978  -1981], which Jerzy Busza 
enthusiastically praised, possesses sociological value, as 
it portrays the privacy in the times of the Polish People’s 
Republic, as grey as the country’s public life in that 
period – thus the people squeezed in narrow spaces of 
co-op flats, cluttered with cheap furniture and trashy 
ornaments, seem subjected to physical restraints, and their 
dreams, expectations and plans for the future appear to 
be equally limited. The author does not distance himself 
from his characters: on the contrary, he identifies with 
them and inscribes himself in their reality when in the last 
picture of the series he photographs himself with his 
wife. This series by Cichosz resembles the photographic 
documentation of a Romanian artist, Ion Grigorescu, 
who tried to create art in similar conditions, enclosed in 
the private space of a socialist country between the kitchen 
table and the sink, between the bath-tub and wash-stand. 
Metryka świadomości also proves that an exceptionally 
honest, truthful personal document will always retain its 
social value. 

At the end of the 80s, at an exhibition called Polska 
fotografia intermedialna lat 80 [Polish Intermedia Photography 
of the 1980’s, Poznań 1988], Krzysztof Cichosz presented 
completely new works that became the source of art 
he is engaged in today. The novelty of these works did 
not lie in the fact that he used ready-made pictures 

Wielka Trójka 
The Great Threesome 
1989
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Cichosz pokazał zupełnie nowe prace, które dały 
początek jego dzisiejszej twórczości. Nowością tych 
prac nie było sięgnięcie po gotowe zdjęcia, gdy te 
artysta wykorzystywał ju wcześniej. Nowość polegała 
na rozłoeniu obrazu fotograficznego na abstrakcyjne 
znaki i na powtórnym złoeniu go w przestrzeni galerii. 
Powstały w ten sposób fotoinstalacje: zawieszone 
w galeryjnej przestrzeni warstwy przezroczystej folii 
pokryte abstrakcyjnymi znakami. Abstrakcyjne obrazy, 
zmieniające się w obraz fotograficzny jedynie wtedy, 
kiedy oglądane są z jednego, ściśle określonego miejsca, 
w kadym innym przypadku pozostają chaotycznym 
zbiorem punktów. „Spojrzenie widza ma moc kreującą 
obraz, taką samą jaką miała kamera, która gdzieś, 
kiedyś wyrwała te obrazy z czasu i przestrzeni.” – pisał 
o fotoinstalacjach Cichosza Lech Lechowicz.7 Zdanie to 
nie jest do końca prawdziwe. Lechowicz słusznie zwraca 
uwagę na dialektyczny, jakby powiedział Paul Virilio, 
charakter obrazów fotograficznych, które wymagają 
odniesienia do rzeczywistości, z której zostały wyrwane. 
Nie ma jednak racji, kiedy pisze o kreacyjnej mocy widza. 
W fotoinstalacjach Cichosza widz nie kreuje własnych 
obrazów, nie wyrywa ich z rzeczywistości, lecz odtwarza, 
reprodukuje obraz fotograficzny, który był punktem 
wyjścia instalacji. Bardzo często ten inicjujący całą 
fotoinstalację obraz nie jest obrazem rzeczywistości, 
lecz fotografią fotografii. Dialektyczny charakter obrazu 
fotograficznego zostaje tutaj zawieszony. Fotografie 
Cichosza nie odsyłają widza do rzeczywistości, w której 
powstało zdjęcie, lecz do fotografii ju dawno wyrwanych 
z rzeczywistości, umieszczonych w podręcznikach historii, 
encyklopediach, ksiąkach o sztuce czy historii fotografii. 
Krzysztof Jurecki nazywa to dialogiem z tradycją, chocia 
jest to raczej szukanie trwałych punktów odniesienia 
w przeszłości, trwałych znaków, o tyle paradoksalne, 
e to właśnie za sprawą fotografii nasz obraz historii 
niepomiernie się rozszerzył i rozproszył.8 Gotfried Donkor 
buduje prace ze zdjęciami czarnoskórych championów 
boksu, którzy tworzą waną część historii afrykańskiej 
diaspory, waniejszą od wielu wydarzeń politycznych. 

– as he had used them before. What was new was that 
he decomposed the photographic image into abstract 
signs and then reconstructed it in the gallery space. 
Thus photo-installations came into being: layers of 
transparent foil, covered with abstract signs and hung 
in the gallery. Abstract images which change into a 
photographic image only when seen from one concrete 
place remain a chaotic set of points in all other cases. 
Lech Lechowicz wrote about Cichosz’s photo-installations 
that the viewer’s vision had the power to create the image, 
like the power which the camera had when it snatched 
those images from time and space.7 However, this is not 
exactly true. Lechowicz is right when he turns attention 
to the dialectic, as Paul Virilio would say, the character 
of photographic images  must refer to the reality from 
which they were snatched, yet he is wrong when he writes 
about the creative powers of the viewer. In the case of 
Cichosz’s installations the viewer does not create his 
own images or snatch them from reality but re-creates 
them - and reproduces the image which was the starting 
point of the installation. And very often the image which 
initiates the whole photo-installation is not an image of 
reality but a photograph of a photograph. The dialectic 
nature of the photographic image is suspended here. 
Cichosz’s photographs do not refer the viewer to the reality 
in which the picture was taken, but to photographs that 
had been long snatched from reality and placed in history 
text-books, encyclopaedias, books on art or the history 
of photography. Krzysztof Jurecki calls it a dialogue 
with tradition although it is rather a search for stable 
reference points in the past, for stable signs – and it is 
a paradox that our image of history has been enormously 
broadened and diffused precisely thanks to photography.8 
Gotfried Donkor builds collages from pictures of Afro-
American boxing champions who form an important 
part of the history of the Afro-American diaspora – more 
important than many political events. But Cichosz does 
not make such unequivocal choices. He monumentalizes 
photographs selected from history and synthesizes them, 
in a way. His photo-installations more and more often do 

Wystawa Ou Est w Lozannie
The exhibition Ou Est in Lausanne
1990
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Cichosz nie dokonuje tak jednoznacznych wyborów. 
Monumentalizuje wybrane z historii zdjęcia, poddając 
je swoistej syntezie. Coraz częściej jego fotoinstalacje 
nie przywołują jednego, konkretnego zdjęcia, lecz grupę 
zdjęć, jak w Humanologii, Rytmie czy Bryku, nie chcą mówić 
o jednostkowych zdarzeniach, lecz o znakach, symbolach, 
próbujących chwytać istotę tego, co było. Nie eidolon, lecz 
eidos zdaje się być ich celem. 

3. 
Nie ma większego sensu pytać, czy fotoinstalacje 

Krzysztofa Cichosza naleą jeszcze do modernizmu czy 
ju do postmodernizmu? Fotografia postmodernistyczna 
jest fotografią po sztuce fotografii lub – ujmując 
to inaczej – sztuką posługującą się fotografią jako 
jednym z mediów. Dla Abigail Solomon-Godeau 
pionierami takiego podejścia byli Baldessari, Burgin, 
Becherowie, Dan Graham, artyści konceptualni, którzy 
wykorzystywali fotografię dla celów dokumentacyjnych, 
dla dokumentowania swoich idei czy akcji. Tak rozumiana 
dokumentacja nie zastępowała ani nie przekształcała 
się w dzieło sztuki, pozostawała dokumentacją, 
dokumentacją sztuki (art documentation). „Dla tych, którzy 
poświęcają się dokumentowaniu sztuki, zamiast tworzenia 
dzieł sztuki, sztuka jest tosama z yciem jako czystą 
aktywnością, która nie prowadzi do adnego finalnego 
rezultatu.” – pisze Boris Groys. „Sztuka staje się formą 
ycia, podczas gdy dzieło sztuki staje się nie-sztuką, 
a jedynie dokumentem tej formy ycia.”9 

Twórczość Krzysztofa Cichosza wyrasta z tradycji 
polskiej sztuki konceptualnej, a jego fotoinstalacje 
są równie dokumentacją. Dokumentacją uwikłaną 
w narracyjne praktyki współczesnego świata. 

not refer to one concrete picture but to a set of photos, 
as in Humanologia [Humanology], Rytm [Rhythm] or Bryk 
[Crib]. They do not speak of singular events but of signs 
and symbols, trying to grasp the essence of past events. 
Their aim seems to be eidos, not eidolon. 

3. 
It does not make sense to ask whether Krzysztof 

Cichosz’s photo-installations belong to modernism 
or postmodernism. Postmodernist photography is 
photography after art photography or – in other words 
– art which uses photography as one of its media. For 
Abigail Solomon-Godeau the pioneers of that kind 
of approach were Baldessari, Burgin, the Bechers, Dan 
Graham and conceptual artists who used photography 
for documentary purposes, in order to document their 
ideas or performances. Documentation conceived in 
such a way did not replace a work of art and did not 
turn into one – it remained a kind of documentation, 
in this case, documentation of art. Boris Groys writes that 
“for those who devote themselves to the production of art 
documentation rather than artworks, art is identical to 
life, because life is essentially a pure activity that does not 
lead to any end result. Art becomes a form of life whilst 
an artwork does not become non-art, but a document 
of this form of life.”9 

Krzysztof Cichosz’s art originates from the tradition 
of Polish conceptualism, and his photo-installations 
are also a form documentation – involved in narrative 
practices of the modern world. 

Demonta – Humanologii 
poświęcam 
Disassembly – A Homage 
to Humanology
1993
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Do tej pory Krzysztof Cichosz wykorzystywał medium 
fotografii na trzy wyraźnie zrónicowane sposoby. 
Najpierw, od końca lat siedemdziesiątych, preferował 
bezpośrednią dokumentację przestrzeni społecznej. 
Były to portrety własnej rodziny i bliskich mu osób we 
wnętrzach – tak jak w cyklu Metryka świadomości – albo 
tematy związane z ówczesnymi wydarzeniami społecznymi. 
Jego emocjonalne angaowanie się w te problemy wkrótce 
skłoniło go do manipulowania obrazem fotografii poprzez 
zamalowywanie postaci osób prześladowanych, skutkiem 
czego sprowadzane były one do białych konturów albo 
te na fotografiach pozostawały tylko rzucane przez 
nie cienie. Włączenie się w społeczny protest przeciwko 
totalitarnemu systemowi władzy było jednak tylko jednym 
z czynników prowadzących do zmiany techniki pracy; 
trwałość tej zmiany została podkreślona przez tytuł 
indywidualnej wystawy Krzysztofa Cichosza z roku 1986: 
Po-reporta. Ten drugi etap okazał się przygotowaniem do 
przejścia w kolejną fazę twórczości w następnym roku. 
Wtedy zaczęły powstawać prace tytułowane początkowo 
jako Zmyślenia, pokazane szerszej publiczności po raz 
pierwszy na głośnej wystawie Polska fotografia intermedialna 
lat 80-tych (Poznań 1988). W pierwszej zrealizowanej 
pracy na czterech warstwach przezroczystej folii pojawiał 
się gąszcz krętych, przerywanych linii, które oglądane 
łącznie rekonstruowały fotograficzny wizerunek młodej 
kobiety. Do dnia dzisiejszego artysta stosuje taką metodę 
w kolejnych pracach, gdzie wyjściowy motyw rozbijany jest 
na warstwy graficznych walorów, łączonych te z rónymi 
formami rastrów. Zmiany w obrębie tej metody dotyczą 
liczby warstw folii, uywania emulsji fotograficznej bądź 
wydruków komputerowych, tonów szarości bądź kolorów, 

Zmyślenia / Fabrications
1988

Up till now Krzysztof Cichosz has used the medium of 
photography in three distinct ways. At first, from the end 
of the 70s, he was interested in documenting social 
spaces. He took portraits of his family and friends in 
interiors – as in the series Metryka świadomości [Certificate of 
Awareness] – or took up subjects connected with the social 
situation in that period of Polish history. Emotional 
about these subjects, he soon started to manipulate 
the photographic image by painting over the figures of 
persecuted people, thus reducing them to white contours 
– in other instances only shadows cast by the figures 
remained in the photographs. Yet his joining in the social 
protest against  the totalitarian system of government 
was only one of the factors that caused him to change 
his technique; the swiftness of this change was stressed 
by the title of Cichosz’s individual exhibition in 1986: 
Po-reporta [Post-reportage]. The second stage of his career 
turned out to be a period of preparation for the third 
one, which began the next year. It was then that the works 
initially entitled Zmyślenia [Fabrications] began to come 
into being, presented to the public at large for the first 
time at the now famous exhibition called Polska fotografia 
intermedialna lat 80-tych (Poznań, 1988) [Polish Intermedia 
Photography of the 80s]. In the first work of the series 
on four layers of transparent foil appeared a thicket of 
curved, dotted lines, which, when put together, formed 
a reconstruction of a photographic image of a young 
woman. The artist has used this method to this day when 
he breaks down the original motif into layers of graphic 
valours which are also combined with various forms of 
screens. Changes within the limits of this method have to 
do with the number of foil layers, the use of photographic 

Adam Sobota 

Prawdopodobieństwo zmyśleń / The Probability of Fabrications



16  c c c    c c c  17

złooności podziałów kompozycji oraz jej skali (od 70 x 50 cm 
do ok. 120 x 600 cm). 

 Na wspomnianej poznańskiej wystawie wielu 
spośród prawie 80 autorów stosowało róne metody 
przetwarzania obrazu fotograficznego, a take były 
przypadki wykorzystywania archiwalnych fotografii. 
Ten ostatni proceder najwcześniej w Polsce swoją 
metodą artystyczną uczynił Jerzy Lewczyński. Były to 
konsekwencje neoawangardowego sposobu pracy 
z fotografią, rozwijanego w polskiej sztuce od połowy 
lat 50. i manifestującego się najmocniej na wielkich 
przeglądowych wystawach, takich jak Fotografia subiektywna 
(1968), Fotografowie poszukujący (1971) i ta z roku 
1988. Krzysztof Cichosz włączył się więc w konkretną 
linię sztuki i postępował odtąd na podstawie analizy jej 
przesłanek – take jako kierownik Galerii FF i kurator 
wielu zbiorowych wystaw sztuki. Jeśli wspominam tu 
o precedensach dla jego poszukiwań, to bynajmniej 
nie po to, aby pomniejszać walor oryginalności jego 
metody pracy. Bowiem energia, wytrwałość i precyzja, 
z jaką stosuje on przyjętą w końcu lat 80. procedurę, 
nakazują spoglądać na jego dorobek nie tyle przez 
pryzmat technicznej pomysłowości, co z uwagi na sens 
wyboru określonych tematów oraz stwarzanie moliwości 
ich interpretacji. 

 Wspomniana pierwsza praca z serii Zmyślenia była 
oparta na portrecie osoby bliskiej autorowi i to stanowiło 
pewien łącznik z mocno osobistą tematyką wcześniejszych 
realizacji. W kolejnych pracach, powstających od roku 
1989 do dzisiaj, wzorami poddawanymi przetworzeniom 
stawały się wizerunki naleące ju do publicznego 
kanonu, najmocniej utrwalanego poprzez media. 
Są tam portrety sławnych artystów (Marilyn Monroe 
w interpretacji Andy Warhola, Charlie Chaplin, Witkacy), 
polityków (Stalin, Roosevelt, Churchill) oraz antycznych 
filozofów. Cytowane są sławne dzieła z historii fotografii 
(Niepce’a, Muybridge’a, Adamsa, antropologiczne studia 
portretowe), jak i z historii sztuki (malowidła naskalne, 
rzeźby hinduistyczne, fragmenty obrazów batalistycznych). 
Pojawiają się wizerunki wzniosłych i tragicznych symboli 

emulsion or computer print-outs, tones of greyness or 
colours and the complexity of composition, as well as its 
scale (ranging from 70 x 50 cm to 120 x 600 cm). 

At the exhibition in Poznań many from among nearly 
80 authors used various methods of transforming 
the photographic image. In some instances the authors 
used old, archival photographs. Jerzy Lewczyński was 
the first in Poland to make use of old photography his 
artistic method. Such were the consequences of a neo-
avant-garde approach to photography which had been 
evolving in Poland since the middle of the 1950s and 
which had made its presence felt most clearly at big, 
retrospective exhibitions like Fotografia subiektywna (1968) 
[Subjective Photography], Fotografowie poszukujący (1971) 
[Searching Photographers], and the exhibition in Poznań 
mentioned above. Krzysztof Cichosz thus followed 
a concrete branch of art and has been working since then 
according to the results of the analysis of its assumptions 
– as well as managing Galeria FF [FF Gallery] and curating 
many collective artistic exhibitions. I am not referring to 
what preceded these efforts in order not to depreciate 
the originality of Cichosz’s methods. On the contrary 
– the energy, persistence and precision with which he 
uses these methods, adopted at the end of the eighties, 
force us to see his art not only from the point of view of 
technical inventiveness but mainly in terms of the meaning 
of the subject matter, chosen by the artist who also creates 
conditions for its possible interpretation.  

The first work, from the series Zmyślenia which was 
based on a portrait of a person close to the author, 
was somehow linked to strongly personal themes of 
earlier works by Cichosz. But since 1989 he has been 
transforming images which belong to the public canon, 
preserved especially by the media. We will find among 
them portraits of famous artists (Marilyn Monroe 
in Andy Warhol’s interpretation, Charlie Chaplin, 
Witkacy), politicians (Stalin, Roosevelt, Churchill) and 
ancient philosophers. Cichosz quotes works famous 
in the history of photography (by Niepce, Muybridge, 
Adams, or anthropological portrait studies), as well as 

Rytm / The Rhythm
1991
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epoki nowoczesności: Statuy Wolności, ofiar przemocy, 
wieowców czy modelu atomu. Autor akcentuje swoje 
intencje poprzez tytuły-dedykacje: O wolności, O istocie, 
Cywilizacji, Ameryce, Humanologii, Naturze, W hołdzie sztuce, 
Fotografii, Kinu, Filozofii. Wzniosły ton tych sformułowań 
często jednak zabarwiony jest ironią poprzez konfrontację 
z wymową wybranego obrazu. 

 Pierwsze publikowane komentarze do tych prac 
podkreślały ich postmodernistyczny czy wręcz 
antymodernistyczny program. Podstawę dla takich 
sądów dawało wyraźne dystansowanie się artysty 
wobec modernistycznych utopii równości, racjonalizmu, 
ekspansji techniki czy politycznego totalitaryzmu. 
Dzisiaj jednak, biorąc pod uwagę przeszło 20 prac 
z tej serii, program artysty wydaje się mieć bardziej 
ogólny charakter. Takie tematy jak: prehistoryczne 
malarstwo, staroytna filozofia, przejawy mitów i religii 
świadczą o tym, e przedmiotem jego refleksji jest 
ludzka kultura i świadomość jako taka, a nie tylko ich 
szczególna historyczna faza. Jeszcze innym sposobem 
interpretacji prac Krzysztofa Cichosza było odczytywanie 
ich jako krytyki nadmiernego wpływu mediów na 
ycie współczesnego człowieka. Sugerował to równie 
sam autor, np. w tekście do katalogu swojej wystawy 
indywidualnej Zmyślenia z roku 1989, gdzie czytamy 
m.in., e: „Współczesna rzeczywistość przesycona 
jest masą informacji o niej, przerastającą moliwości 
percepcyjne jednostki. W stałym szoku informacyjnym 
[…] gromadzimy informacje, które w fenomenalnym akcie 
spostrzegania postaci, tworzą nasze wewnętrzne obrazy 
świata.” Jest jednak znaczące, e chocia artysta wybiera 
dla swoich przetworzeń obrazy spopularyzowane poprzez 
media, to nie mają one nic wspólnego z doraźną reklamą, 
propagandą, sensacją czy innymi komercyjnymi formami 
medialnej perswazji. Są to raczej podstawowe znaki, 
niemale alegorie, wartości i sił, wokół których organizuje 
się nasza świadomość, bez względu na to czy pochodzą 
z odległej przeszłości, z ery nowoczesności, czy te z jej 
postmodernistycznego zwieńczenia. Rysunki z grot 
Lascaux i Marilyn Andy Warhola, antyczni filozofowie 

O jedności / On Unity
1990

in the history of art (cave paintings, Indian sculptures 
and fragments of paintings depicting battle scenes). He 
uses images of sublime and tragic symbols of modernity: 
the Statue of Liberty, victims of violence, scy-scrapers or 
models of an atom. The author stresses his intentions 
in titles/dedications: O wolności [On Freedom], O istocie 
[On Essence], Cywilizacji [For Civilization],  Ameryce [For 
America], Humanologii [For Humanology], Naturze [For Nature], 
W hołdzie sztuce [A Tribute to Art], Fotografii [For Photography], 
Kinu [For the Cinema], Filozofii [For Philosophy]. However, 
the pathetic tone of these titles is often invaded by irony, 
which stands out most when the title is confronted with 
the message of a given image. 

The first critical comments on these works accented 
their postmodernist or even anti-modernist character. 
Such opinions were justifiable because the author rejected 
modernist utopias of equality, rationalism, technical 
expansion or political totalitarianism. Today, however, 
considering more than twenty works of the series, Cichosz’s 
programme seems to be somewhat more universal. Such 
themes as prehistoric painting, ancient philosophy, 
myths  and religions prove that the object of the artist’s 
reflection is human culture and consciousness as such, 
not just some specific historical period. Cichosz’s works 
were also interpreted as criticism of the overwhelming 
influence of media on the life of modern man. The author 
suggested this himself, for example in the catalogue of 
his individual exhibition Zmyślenia (1989), where he said 
that: “Contemporary reality is saturated with a great deal 
of information about which surpasses individual powers 
of perception. In the continuous information shock […] 
we gather information that creates our internal images 
of the world in the phenomenal act of perception.” 
Nevertheless, it is a significant fact that although Cichosz 
chooses to work with and transform images popularized 
by the media, they have nothing to do with advertising, 
propaganda, sensational news or any other form of 
media persuasion. They are rather fundamental signs, 
almost allegories, of the values and forces around which 
our consciousness is organized, regardless of whether 
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i „wielka trójka” XX-wiecznych polityków, sceny 
z dawnego malarstwa batalistycznego i Rozstrzelany…, 
skonfrontowane ze sobą nie są właściwie zestawieniami, 
które miałyby kompromitować współczesność. Zarówno 
przeszłość, jak i teraźniejszość dają dowody na ludzkie 
szamotanie się pomiędzy skrajnościami, zaświadczają 
o potrzebie autorytetu, mitu, poznania, władzy. Kady 
z przywoływanych obrazów jednoczy w sobie tak fakty 
jak i marzenia, dowody wielkości i absurdalność ambicji, 
konkretność zamierzeń oraz iluzoryczność rezultatów. 

 Wraenie stwarzane przez prace Krzysztofa Cichosza 
przywodzi mi na myśl atmosferę właściwą dla widowisk 
typu „światło i dźwięk”, które organizowane są dla 
celebracji rónych monumentów, bohaterów i związanych 
z nimi wydarzeń. Słuą one potwierdzeniu doniosłości 
historycznych faktów, aktualności ich oddziaływania 
na współczesność, a poprzez silne pobudzenie zmysłów 
wytwarzane jest wraenie udziału w heroizmie osiągnięć, 
natomiast odsuwne są na dalszy plan myśli o ich 
kosztach. W omawianych fotoinstalacjach krytyczna 
refleksja jest tylko jedną z oferowanych moliwości, 
tak jak w większości prac tylko pewien kąt ich oglądu 
stwarza okazję identyfikowania kształtów i przypisania im 
pewnego ideowego przesłania. W innym ujęciu oglądamy 
abstrakcyjny deseń konstruowany jakby przez sploty 
wielowarstwowej tkaniny. 

 Obierając metodę tworzenia swoich obiektów-instalacji 
Krzysztof Cichosz oddalał się od fotografii rozumianej 
jako pewna specyficzna dziedzina i sytuował się bardziej 
na obszarze intermediów. Jednak ta zmiana postępowania 
okazała się w pewnym sensie równoległa do zmian, 
jakie zachodziły na polu samej fotografii. Digitalizacja 
sposobów zapisywania obrazu, dowolność jego finalnej 
postaci i łatwość zmiany nośnika, a take podwaenie 
autorytetu klasycznych reguł realizmu, uczyniły z fotografii 
pole otwarte dla jeszcze dalej idących eksperymentów 
ni było to moliwe wcześniej. W tej otwartości nigdy 
jednak nie zanika związane z fotografią poczucie 
prawdopodobieństwa. W jakiś dziwny sposób wykazuje 
ono przewrotny związek z myśleniem. Fotografia inspiruje 

Rozstrzelany… / Executed…
2001

they come from the distant past, from the modern era 
or from its postmodern topping. Confronted with one 
another, the drawings from the Lascaux Cave and Warhol’s 
Marilyn Monroe, ancient philosophers and “the three 
great” 20th century politicians, old painted battle scenes 
and Rozstrzelany… [Executed…] do not really discredit 
contemporaneity. Both the past and the present prove 
that people have always been caught between extremities 
and confirm that they need authority, myth, knowledge 
and power. Each image combines facts and dreams, proof 
of human grandness and absurdity of human ambition, 
concrete intentions and illusive results. 

The impression that Cichosz’s works make on me 
brings to mind the atmosphere of “light and sound” 
performances, usually organized to celebrate various 
monuments, heroes and events in which they took part. 
They serve to confirm the significance of historical facts 
and their influence on the present – due to the powerful 
stimulation of the senses we get the impression that 
we participate in these heroic achievements and do 
not think about their  costs. In the case of Cichosz’s 
photo-installations critical reflection is only one of 
the offered possibilities – just like most of his works 
offer the possibility of identifying images and ascribing 
a message to them only when they are viewed from 
a certain angle. If we look at them from a different 
viewpoint, we can only see an abstract pattern created 
as if by the weave of multi-layered fabric. 

Having chosen this method of creating his objects-
installations, Krzysztof Cichosz gradually moved away 
from photography, conceived as a specific branch of art, 
and situated himself rather in the territory of intermedia 
art. But the shift in his approach proved to be an 
analogy of the shift that has taken place in photography. 
Digital techniques of recording images, unlimited options 
in the final shaping of the image, easy means of changing 
the medium and the subversion of the the authority of 
classical rules of realism marked  photography as a territory 
even more widely open to far reaching experiments than 
before. In this openness, however, the feeling of probability 
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do myślenia w sposób prowokacyjny, nie pozwalając 
mu się jednocześnie podporządkować. Moe  właśnie 
dlatego najmniej związków z fotografią wykazuje praca 
Portrety hybrydowe – Filozofii z roku 2001, gdzie autor 
uył dziewięciu portretów (raczej hipotetycznych) 
staroytnych filozofów, tworząc nowe twarze z kombinacji 
elementów pierwotnych portretów i przeplatając ten 
obraz deseniem symboli komputerowego programu. 
Prace dedykowane fotografii wykazują natomiast wiele 
szacunku dla jej elementarnej postaci. Przypuszczalnie 
więc myślenie, które u Krzysztofa Cichosza jest mocnym 
rdzeniem „zmyśleń”, nie odwiedzie go całkowicie od 
pierwotnych zainteresowań. 

never disappears, and it curiously reveals some perverse 
connection with human thought. Photography inspires 
thinking in a provocative way, but does not allow thought 
to dominate. Perhaps this is why a work called Portrety 
hybrydowe – Filozofii [Hybrid Portraits – For Philosophy, 2001] 
appeared as the least connected with photography. In 
it the author used nine, rather hypothetical, portraits 
of ancient philosophers, creating new faces from 
a combination of elements of original portraits, and 
interweaving them with patterns of computer programme 
symbols. But Cichosz’s works dedicated to photography 
show much respect for its elementary form. Therefore, we 
might suspect that thinking, which in the case of Krzysztof 
Cichosz’s art is the core of his “fabrications”, will not drive 
him completely away from his original field of interest. 

Wystawa Europa under Rammer
Europa under Rammer Exhibition 
Århus, Dania/Denmark
1992
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Krzysztof Jurecki: W jaki sposób zainteresowałeś się 
fotografią? Czy był jakiś konkretny wpływ? 
c Krzysztof Cichosz: W pewnym stopniu jest to 
tradycja rodzinna. W młodym wieku ze swoim ojcem, 
który był fotoamatorem, chodziłem na róne wystawy, 
odwiedzałem muzea. Były to lata 70. Wtedy zapoznałem 
się z podstawami fotografii i wywoływaniem zdjęć. 
Początkowo nie sądziłem, e na stałe zwiąę się 
z fotografią. Potem, na pewien czas, przestałem się nią 
interesować. Kształciłem się na inyniera, a pochłonęła 
mnie elektronika. Sztuką zainteresowałem się ponownie 
w szkole średniej. Odbywało się to poza programem 
nauczania. Często bywałem w Muzeum Sztuki. 

Co sądzisz o swych pierwszych dokonaniach 
fotograficznych z początku lat 80.? To były zdjęcia 
zblione do koncepcji fotografii socjologicznej. 
c Szukając swego miejsca w sztuce, czytałem lektury 
wielu filozofów, m.in. egzystencjalistów. Due wraenie 
zrobił na mnie tekst Artysta i jego epoka Alberta Camusa, 
który wygłosił w dniu otrzymania Nagrody Nobla. Jest 
w nim zawarty postulat świadomość epoki i artystycznej 
odpowiedzialności za czas, w którym yjemy! Camus nie 
był pisarzem, który zamykałby się w „szklanym pałacu 
czystej sztuki”. Takiej postawy, jaką on reprezentował, 
zacząłem poszukiwać w fotografii. Z nurtem fotografii 
socjologicznej związana była moja pierwsza indywidualna 
wystawa pt. Metryka świadomości. Na cykl składały się 
jednorodne stylistycznie zdjęcia – przypominające trochę 
prace Zofii Rydet – ludzi we wnętrzach. Ale zdjęcia Rydet 
były bardziej metodyczne, a nawet konceptualne, w sensie 
metody rejestracji. Ja podchodziłem do tematu w sposób 
bardziej osobisty, bez określonej metody – kadą sytuację 

Metryka świadomości  
Certificate of Awareness
1978/1981

Krzysztof Jurecki: How did you become interested in 
photography? Were you under some concrete influence? 
c Krzysztof Cichosz: To a certain extent it was a family 
tradition. When I was young, my father, an amateur 
photographer, took me to various exhibitions and museums. 
It was in the 70s. In those years I learnt the foundations 
of photography and how to develop pictures. At first 
I didn’t think that I’d become an addict of photography. 
Later my interest in photography died down for a while. 
I was studying to be an engineer, and I emerged myself 
in electronics. I became interested in art again in secondary 
school, but beyond the official educational programme. 
I was a frequent guest in Muzeum Sztuki. 

What do you think about your first photographic 
achievements from the early 80s? Those pictures had 
much to do with the idea of sociological photography. 
c Trying to establish my own place in the art world I read 
many philosophers, among them, existentialists. I was 
especially impressed by Albert Camus’s text The Artist and His 
Times which he read on the day when he received the Nobel 
Prize. This text postulates that the artist ought to be aware 
of the demands of his period and responsible for the times 
in which he lives. Camus was not a writer who would lock 
himself up in “a glass palace of pure art”. I began to search 
for such an attitude in photography. My first individual 
exhibition, called Metryka świadomości [Certificate of Awareness], 
was connected with the trend of sociological photography. 
The series consisted of stylistically homogenoues pictures 
of people in interiors which somewhat resembled 
the works of Zofia Rydet. But Rydet’s photos were more 
methodical, or even conceptual, in terms of the method 
of their registration. I approached the subject in a more 

Od reportau i fotografii socjologicznej do humanistycznej fotoinstalacji 
From Reportage and Sociological Photography to Humanistic Photo-installations
Rozmowa z Krzysztofem Cichoszem / A Conversation with Krzysztof Cichosz
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fotograficznego „spotkania” traktowałem indywidualnie, 
wykorzystując klimat „zastanego światła” i specyfikę 
wnętrza. Na moich fotografiach znaleźli się bliscy mi 
ludzie – znajomi, przyjaciele, sąsiedzi, którzy, jak sądziłem, 
wpłynęli na ukształtowanie mojej świadomości. Za 
pomocą fotografii, w przewrotny sposób, chciałem 
napisać fragment autobiografii… Czy mi się to udało, 
nie wiem? To moe podlegać tylko ocenie zewnętrznej… 
W tym czasie robiłem take duo reportay. Był to okres 
Solidarności, wielkich manifestacji społecznych…

Czy były one publikowane albo przynajmniej wykonywane 
z myślą o prasie? 
c Nie, choć były na takim poziome, e mogłyby 
znaleźć swe miejsce w prasie, jednak nie zaleało mi 
na tym. Pokazywałem to na wystawach, m.in. na 
sympozjum w Uniejowie. Przez moment sądziłem, 
e na zawsze zwiąę się z reportaem. Po pewnym czasie 
poczułem, e muszę poszukać innych środków wyrazu, 
przekraczających tradycyjny obszar fotografii. Pragnąc 
wzmocnić symboliczny wyraz fotografii zdecydowałem 
się na manualną ingerencję w jej obszar. Pierwszy raz 
zrobiłem to na zdjęciu przedstawiającym kobietę z flagą, 
która w moim odczuciu odwoływała się do obrazu 
Delacroix Wolność wiodąca lud na barykady. Działo się 
to jeszcze przed 13 XII 1981 roku. Po wprowadzeniu 
stanu wojennego próbowałem kontynuować pracę nad 
reportaem z tamtych smutnych dni. Potem powstała 
seria kilkunastu prac, które nazwałem Po-reporta. 
Zastosowałem w nich świadome interwencje plastyczne 
i manualne w obszarze obrazu fotograficznego. Zestawy 
te symbolicznie komentowały aktualne wydarzenia 
i procesy. Skąd tytuł? Wyszedłem poza klasyczny reporta, 
jednocześnie nie wykraczając poza jego treści. 

W tym czasie, około roku 1988 zainteresowałeś się 
cytatem. Skąd taka przemiana? 
c Zwrot ku cytatowi wynikał z uświadomienia sobie 
aktualnej sytuacji kultury w skali globalnej. Pomogły 
w tym procesie lektury na temat postmodernizmu 

personal way, without using any specific method – I treated 
each situation of a photographic “meeting” individually, 
making use of the atmosphere of “the given light” and 
specific arrangement of interiors. In my photos I pictured 
people who were close to me – acquaintances, friends and 
neighbours who, as I believed, influenced the shaping of 
my consciousness. By means of photography, in a perverse 
way, I wanted to write a fragment of my autobiography… 
Whether I succeeded, I don’t know. It may be judged only 
by someone from the outside… In those days I also did 
many reportages. It was the time of Solidarity and great 
social manifestations… 

Were they published or at least done with the press 
in mind? 
c No, although they were good enough to be published, 
but I didn’t care. I showed them at different exhibitions, for 
example at a symposium in Uniejów. For a while I thought 
that reportage would become my line of work forever, 
but after a while I felt that I had to look for other means 
of expression which transgress the traditional sphere of 
photography. I wanted to enhance symbolic expression 
and decided to interfere in photography by manual means. 
I did it for the first time in a picture showing a woman with 
a flag which, in my opinion, referred to Delacroix’s painting 
entitled Freedom Leading the People onto the Barricades. This 
was before the 13th of December, 1981. After martial law 
was imposed I tried to continue working on a reportage 
from those sad days. Then a series of more than 
a dozen works came into being. I called them Po-reporta 
[Post- reportage]. I consciously used manual and plastic 
manipulations in the territory of the photographic image. 
These sets of pictures were symbolic comments on current 
events and processes. Where did I get the title? I went 
beyond classical reportage, but not beyond its contents. 

At that time, around 1988, you became interested 
in quotation. How did this change come about? 
c I turned to quotation when I became aware of 
the current cultural situation on the global scale. Books 

Metryka świadomości  
Certificate of Awareness
1978/1981
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(np. Charlesa Jencksa Architektura postmodernistyczna). 
Interesowały mnie symboliczne aspekty fotografii, jej 
społeczne i kulturowe oddziaływanie. Jak wiadomo 
symbol, to przedmiot lub znak, któremu nadają wartość 
ci, którzy posługują się nim. Te zainteresowania symbolem 
popchnęły mnie ku problemowi cytatu. Zwróciłem się 
ku kulturze i historii. W samym akcie fotografowania 
nie ma rónicy czy fotograf kieruje aparat na niebo lub 
drzewo czy opublikowaną w ksiące reprodukcję. Ta 
rónica ujawnia się dopiero w przekazie symbolicznym 
powstałej realizacji. Wybór taki jednoznacznie określa 
zwrot artysty: „ku naturze” albo „ku kulturze”. Drugim 
powodem, który skłonił mnie ku cytatowi było 
uświadomienie sobie stanu ogromnej nadprodukcji w całej 
sferze konsumpcyjnej, w tym, nadprodukcji w kulturze 
– szczególnie nadprodukcji symboli. Dlatego przyjąłem 
metodę „nie produkowania” nowych symboli, ale 
reinterpretowania istniejących, aby moliwa była lepsza 
komunikacja społeczna, między twórcą a odbiorcą. Od 
Jencksa przejąłem ideę o wielopoziomowości ideowej artysty 
postmodernistycznego, w opozycji do jednowymiarowego 
– artysty modernistycznego. Tak, aby struktura dzieła miała 
kilka poziomów interpretacyjnych, (dla przeciętnego odbiorcy, 
i dla fachowca znającego historię sztuki), kady z nich ma 
szansę znaleźć coś interesującego dla siebie – formę lub 
treść. Tak jest w moich pracach. Ju wtedy pragnąłem 
poruszać znane symbole, które obrosły interpretacjami. 
Na klasyczną strukturę symbolu nakładam destruujący go 
„raster”. Wane jest napięcie pomiędzy energią symbolu 
pierwotnego a symboliką rastra. W ten sposób powstaje 
przestrzeń dla wielu interpretacji i wielu nowych odczytów 
kadej realizacji. Sądzę, e wspomniane wcześniej napięcie 
moe pobudzać odbiorcę do samodzielnych przemyśleń 
dotyczących znaczenia konkretnej realizacji. 

W tym momencie zaintrygowało mnie słowo 
„destruujący”. Muszę przyznać, e inaczej odbierałem te 
prace. Sądziłem raczej, e pokazujesz wcią zmieniającą 
się formę symbolu. Destrukcja bardziej kojarzy mi się 
np. z praktyką „Łodzi Kaliskiej”. 

on postmodernism came to my aid (like Charles Jencks’s 
Postmodern Architecture). I was interested in symbolic aspects 
of photography, its social and cultural influence. We know 
that a symbol is an object or a sign which is given value 
by those who use it. My interest in symbols pushed me 
towards the problem of quotation. Then I turned to culture 
and history. In the act of taking a  photograph it makes no 
difference if the photographer aims his camera at the sky, 
a tree or a reproduction in a book. The difference is revealed 
only in the symbolic message of the work. Such a choice 
unambiguously defines the artist’s inclination: “towards 
nature” or “towards culture”. Another reason for my interest 
in quotation was the awareness of great overproduction 
in the sphere of consumption, the overproduction in 
culture – especially the overproduction of symbols. That 
is why I adopted the method of “non-production” of 
new symbols and decided to reinterpret symbols which 
already existed – in order to improve social communication 
between the artist and the public. From Jencks I borrowed 
the idea of ideological polimorphism of a postmodern 
artist, as opposed to the one-dimensional modernist artist. 
I wanted the structure of a work to have a few layers of 
interpretation (for the average viewer, as well as for an expert 
in the history of art) because then both of them might 
find something interesting – in form or content. And that 
is how my works are structured. I wanted to speak of 
well-known symbols around which many interpretations 
have grown. Onto the classical structure of a symbol I put 
“a screen” which destroys the symbol. What is important 
here is the tension between the energy of the original 
symbol and the symbolism of the screen. In this way space 
for many interpretations and new readings of each work is 
created. I think that this tension might provoke the viewer 
to independent reflections on the meaning of a given work. 

I was intrigued by the verb “to destroy” and must admit 
that my approach to these works was different. I thought 
that you showed the ever-changing symbolic forms. 
To my mind, destruction would be associated rather with 
the artistic practice of “Łódź Kaliska”. 

Metryka świadomości  
Certificate of Awareness
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c Destruuję sam obraz jako taki, a nie związaną z tym 
symbolikę. Nie jestem prowokatorem ani prześmiewcą. 
Moje obrazy pojawią się w wyobraźni widza dzięki 
syntetyzującej właściwości umysłu ludzkiego, odwołują 
się do jego „muzeum wyobraźni”. Na takiej relacji między 
znanym i nowym powstaje podstawa do interpretacji 
moich działań. Instalacje składają się z małych cząsteczek, 
które zostają odtworzone w pamięci kadego z nas. Cześć 
z tych obrazów jest trudna do odczytania, np. praca 
poświęcona fotografii, przedstawiająca widok z okna, 
autorstwa Josepha Nicéphore’a Niepce’a Widok z okna 
w Le Gras (1826-27). Dla osób, które nie uczyły się historii 
fotografii i nie znają tej konkretnej reprodukcji, ta praca 
jest nieczytelna!

W którymś momencie jednak pojawiła się u Ciebie dua 
świadomość konceptualna. Oywiane symbole poddane 
zostały określonej narracji wizualnej, operującej bardzo 
specyficzną – nawet na wskroś oryginalną formą. W tym 
swoistym racjonalizowaniu dostrzegam ślady działalności 
metodycznej, przypominającej mi róne doświadczenia 
Warsztatu Formy Filmowej, które sięgały symbolizmu 
(Andrzej Róycki), ale i  „naukowo-scjentystycznych” 
operacji na obrazie wizualnym (Józef Robakowski, 
Wojciech Bruszewski). 
c Raczej tak! Bardzo ceniłem poszukiwania konceptualne. 
Do takiego rozumienia sztuki dochodziłem jednak 
stopniowo. Kiedy zaczynałem swą przygodę z fotografią, 
poszukiwania konceptualne były jeszcze kontynuowane. 
Z jednej strony bardzo mnie to fascynowało, z drugiej 
– czułem pewien niedosyt, związany z jednowymiarowością 
takiego eksperymentu. Realizacje konceptualne były 
dalekie od zaangaowania społecznego, czy kulturowego. 
Konceptualizm był za bardzo hermetyczny, odnosząc się 
do samej sztuki. Wypracował jednak niezwykle dla mnie 
cenne mechanizmy. Nowym, wchodzącym w obszar sztuki 
artystom, takim jak ja, w niesamowity sposób rozszerzył 
moliwości warsztatu twórczego. Konceptualizm sprawił, 
e współczesny artysta jest wolny – ale wolny, a do bólu! 
Konceptualizm przełamał w zakresie wolności sztuki 

c I destroy the image as such, not its symbolism. I am 
neither a provocateur nor a scoffer. My images will appear 
in the viewer’s imagination thanks to the synthesizing 
capabilities of the human mind  – they refer to his “museum 
of imagination”. This relation between the known and 
the new forms the foundation for interpretations of my 
works. Installations are composed of small particles 
which are reproduced in our memory. Some of these 
images are difficult to read, for example my work devoted 
to photography. It depicts a view from a window whose 
author is Joseph Nicéphore Niepce: A View from a Window 
in Le Gras (1826-1827). For someone who does not know 
the history of photography and this particular photograph 
the work is illegible! It is but a formal manipulation. 

At a certain time significant conceptual consciousness 
became visible in your works. The symbols you revived 
were subjected to visual narration, using a very specific, 
or should I say, a completely original form. In this type 
of rationalization I find traces of the methodic approach 
which reminds me of various experiments of Warsztat 
Formy Filmowej [Film Form Workshop] which employed 
symbolism (Andrzej Róycki), and even various “scientific” 
operations performed on visual images (Józef Robakowski, 
Wojciech Bruszewski). 
c Quite so! I valued conceptual ideas very highly, but I was 
moving in the direction of conceptualism gradually. When 
my adventure with photography began, conceptualism 
was still alive. On the one hand, it fascinated me, but on 
the other, I felt unsatisfied because such experiments were 
one-dimensional. Conceptual works were far from social 
or cultural involvement. Conceptualism was too hermetic, 
referring to art itself, but it invented certain mechanisms 
which were very valuable as far as I was concerned. 
Conceptualism extremely enhanced the creative potential 
of new artists who appeared on the scene in those times. 
Conceptualism freed contemporary artists  – and they’re 
free as hell! Conceptualism crossed ultimate frontiers as 
far as the freedom of art was concerned. On the other 
hand, many artists had difficulties in the post-conceptual 
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ostatnie bariery. Jednak z drugiej strony wielu artystom 
trudno było się odnaleźć w sytuacji po-konceptualnej, 
kontynuowali swoje wcześniejsze poszukiwania, uwięzieni 
w konceptualnej pułapce hermetyczności sztuki. 
Zrozumiałem, e trzeba przekroczyć samoograniczenia 
konceptualizmu! 

Chciałbym spytać, czy w zakresie pastiszu, realizowałeś 
prace o charakterze społecznym, a nawet politycznym np. 
Wielka Trójka? Ta praca była pokazywana na wystawie 
m.in. w Goeteborgu? Czy jest to symbol? Czy precyzując 
myśl: symbolizowanie, a nawet metaforyzowanie na temat 
aktualnej rzeczywistości ma dla Ciebie due znaczenie? 
c Tak, ale nie chodzi mi o tworzenie prac stricte 
interwencyjnych, które związane by były z konkretnym 
tematem. Wykonałem ostatnio instalację pt. Rozstrzelany…, 
jako odzwierciedlanie cywilizacyjnych i kulturowych napięć, 
które są na świecie. Rozpadł się dawny układ Wschód 
- Zachód. Coraz bardziej na losy świata wpływa inny układ, 
i inne napięcie – bogata Północ i biedne Południe. Ten 
problem pojawił się w trakcie zajęć na ASP w Poznaniu 
z prof. Alicją Kępińską, kiedy analizowaliśmy współczesną 
sytuację kulturową w oparciu o teksty filozofów. Pojawiły 
się tam dwa wątki, z jednej strony cywilizacyjnego 
przyśpieszenia, a z drugiej spowolnienia. Przyśpieszenie 
polega na tym, e mamy coraz więcej nowych faktów 
i wszystkie media nastawione są na sensacyjność. 
Wszędzie słyszymy o katastrofach, wypadkach, dopiero 
na następnych stronach znajdziemy przykłady pozytywnej 
ludzkiej aktywności, w tym jest take miejsce na kulturę. 
Z drugiej strony spowolnienie powoduje, e adne 
wydarzenie, nawet najbardziej drastyczne (np. atak gazem 
w metrze japońskim) nie powoduje jakiś zmian w kulturze 
czy w naszej świadomości, przechodzimy nad nim, po 
jakimś czasie, do porządku dziennego, oczekując na nowe, 
jeszcze silniejsze sensacje. Wysadzenie posągu Buddy 
było mocnym atakiem na wartości kultury. Cała nasza 
cywilizacja opiera się na materialnych wspomnieniach 
historii. W kulturze tkwią zaś symbole ich znaczenia. 
Bez względu na racje polityczne, nie powinny mieć nigdy 

situation and continued what they’d been doing before, 
imprisoned in the conceptual trap of hermetic enclosure. 
Then I understood that I had to transgress conceptualism’s 
self-imposed limitations!

I would like to ask whether your pastiches included works 
which were socially or even politically involved (like Wielka 
Trójka [The Great Threesome])? This work was shown in 
Goeteborg, among other places. Was it a symbol? Are 
precise symbols, or even metaphors, significant from your 
point of view as comments on the reality of the times? 
c Yes, but I do not want to create strictly interventionist 
works, connected with a concrete subject. Not long ago 
I created an installation called Rozstrzelany… [Executed…], 
which is a mirror image of civilizational and cultural tensions 
in the modern world. The old East-West system has fallen 
apart. The fate of the world is being determined more and 
more by another system and tension – between the rich 
North and the poor South. We discussed this problem 
with professor Alicja Kępińska during her classes at the ASP 
[Academy of Art] in Poznań, when we analyzed the situation 
in contemporary culture reading various philosophical 
texts. Two motifs appeared in those texts: in one civilization 
accelerated, in the other it slowed down. Acceleration 
means that we have more and more new facts, and all media 
are looking for sensational news. We hear of catastrophies 
and accidents everywhere, while examples of positive human 
activities, including culture, are more difficult to find. On 
the other hand, slowing down means that no single, even 
most dramatic event, like the gas attack in Japanese tube 
stations, can cause changes in culture or our consciousness, 
because after a while we take it for granted and expect 
new, still more powerful sensations. The blowing up of 
Buddha’s statue was a powerful attack against the values 
of our culture. Our whole civilization is based on material 
memories of history, while the symbols of their meaning are 
set in history. Regardless of any political arguments, such 
events as the “execution” of Buddha’s statue in Afghanistan 
should never happen. Some time later the WTC buildings 
in New York were destroyed! Working on the installation 
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miejsca takie zdarzenia, jak „rozstrzelanie” posągu Buddy 
w Afganistanie. Jakiś czas później zawaliły się wieowce 
WTC w Nowym Jorku! Realizując pracę o rozstrzelanym 
Buddzie nie mogłem przewidzieć ataku na WTC, do 
realizacji skłoniło mnie odczucie niewyobraalnego 
napięcia destrukcyjnego… tkwiącego w fanatyzmie. 
Kilka moich prac ma wątki polityczne, większość nie. 
Generalnie stronię ju od polityki, ale niektóre światowe 
wydarzenia nie pozwalają pozostać mi obojętnym wobec 
faktów, zamknąć się w „szklanej wiey”. 
Większość moich prac dotyczy zagadnień bardziej 
ogólnych. W pewnym momencie doszedłem do 
przekonania, e nie jesteśmy w stanie odgadnąć natury 
świata. Wierzono, e fragmentarycznie zdobywana wiedza, 
następnie składana w większych koncepcjach ułoy się 
w spójny, całościowy obraz świata. To piękna utopia! 
Ale niemoliwa do urzeczywistnienia. Mózg ludzki, nasze 
narzędzie poznania, nie dysponuje bardziej złooną 
strukturą, od złoonej struktury wszechświata. W związku 
z czym niemoliwe jest odtworzenie całej jego złooności 
w jakimś modelu teoretycznym. Pisze m.in. o tym wybitny 
fizyk Stephen Hawking (w Krótkiej historii czasu), e 
moemy stworzyć tylko przyblione modele świata. Ciągle 
zdobywamy tylko namiastki prawdziwego rozumienia. 

Fotografia take jest w tym wszystkim pewną namiastką…
c Tak, fotografia nie jest adnym „fetyszem”, jest jednym 
z dostępnych mi środków komunikacji z innymi. Teraz, 
wracając do mojej postawy. Z jednej strony zdaję sobie 
sprawę z ograniczonej wiedzy dotyczącej wszechświata, 
ale z drugiej yjemy w nim i musimy formułować o nim 
sądy. Moje prace powstają na styku niemoliwości 
dookreślenia, a koniecznością formułowania konkretnych 
sądów, niezbędnych do funkcjonowania w świecie. 
Pokazują one relatywizm naszego odbioru tego świata. 
Dlatego nie zająłem się jedną, wąską specjalizacją. Jako 
człowiek yjący w tym świecie, mam prawo formułować 
artystyczne sądy dotyczące wielu dziedzin tego ycia. 
W całej mojej działalności najmniej interesuje mnie 
sztuczny argument, jakim jest postulat konsekwencji. 

of the “executed” Buddha I could not foresee the attack on 
the WTC, but what made me take up this realization was 
the feeling of unimaginable destructive tension embedded 
in fanaticism. Several of my works contain political motifs, 
but most of them don’t. Generally speaking, I avoid politics 
now, but some things that happen in the world don’t allow 
me to remain indifferent to the facts and lock myself in 
a “tower of glass”. 
Most of my works have to do with more universal 
problems. At some point I realized that we are unable to 
discover the nature of the world. We used to believe that 
knowledge acquired in chunks, later put together within 
larger concepts, will make up a coherent, holistic image 
of the world. It’s a beautiful utopia, but it will never come 
true! The human brain, the tool of cognition, doesn’t have 
at its disposal a structure more complex than the complex 
structure of the universe. And that’s why it’s impossible to 
recreate the complexity of the universe in some theoretical 
model. Stephen Hawking, the famous physicist, writes 
about it in his Short History of Time, where he claims that we 
can only create approximate models of the world. Thus our 
understanding of it is still only an ersatz. 

Photography is also a kind of ersatz… 
c Yes, photography is no “fetish”. For me, it’s one of 
the means of communicating with other people. But let’s 
return to my attitude. On the one hand, I realize that our 
knowledge of the universe is limited, but on the other we 
do live in it and must pass judgments on it. My works come 
into being on the border-line between the impossibility of 
arriving at a sound definition of the world and the necessity 
of formulating concrete judgments, necessary in order 
to function in the world. They show the relativity of our 
perception of the world. That’s why I didn’t restrict myself 
to one narrow specialization. As a human being living in 
this world I have the right to formulate artistic judgments 
concerning many spheres of life. During my whole career 
I have never been really interested in the artificial argument 
of consistency. I long for another kind of reflection which 
is supra-artistic, connected with other problems, like 
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Odczuwam potrzebę innego typu refleksji, ponad 
artystycznej, związanej z innymi problemami – historią 
sztuki, historią filozofii czy aktualną polityką światową…

Czy z tym związana jest nowa postawa dla artysty czasu 
ponowoczesnego? 
c W moim programie artystycznym, ogłoszonym w 1989 
roku – któremu do dziś jestem wierny – w Wyznaniu 
moizmu, jest zawarty jeden z postulatów odpowiadających 
na Twoje pytanie. Polega on na tym, e moja działalność, 
czyli moizm, musi być antyspecjalistyczny. Potwierdzam 
to swymi poszczególnymi pracami, nie zamykam się 
w wąskiej dziedzinie czy tematyce. Cała historia sztuki 
uczy, e trzeba być konsekwentnym. Natomiast mnie 
osobiście bardziej odpowiada świadoma niekonsekwencja. 
Taka postawa pozwala, z jednej strony na pozostawanie 
w otwartym i inspirującym napięciu twórczym, z drugiej, 
nie ogranicza artysty do „wymyślonych w młodości” 
kierunków aktywności. Wynika z tego jedno – postawa 
otwarta! Wiem, e na pewno jutro nie zrealizuję jednego 
metra kwadratowego mojej „konsekwentnej drogi 
twórczej”. Aby coś wykreować, trzeba wcześniej coś 
odczuć lub przeyć, to zaś zaley od złoonej interakcji 
kulturowej i społecznej. Jeeli niektórzy krytycy nie 
rozumieją takiej mojej „interaktywności”, oznacza to, 
e zbytnio przyzwyczaili się do tradycyjnej, strukturalnej 
metody analizy wartości artystycznych. 

Kolejne zagadnienie to pojawienie się koloru w Twoich 
pracach. Czy pozwoli to poszukiwać w nowych obszarach, 
nowych jakości estetycznych? W pracy poświęconej 
Warholowi pojawiła się ironia – do samego artysty, całego 
pop-artu i amerykańskiej cywilizacji. 
c Sama zmiana technicznych moliwości wykonania 
prac poszerzyła moje penetracje. Pierwotnie instalacje 
wykonywane były na czarno-białych błonach graficznych 
i najczęściej odwoływały się do czarno-białych zdjęć. 
Od kilku lat nauczyłem się tworzyć prace przy uyciu 
komputera. Merytorycznie nie zmieniło to mego podejścia, 
ale pojawiła się moliwość wprowadzenia barwy. Posiada 

the history of art, history of philosophy or the current state 
of world politics…

Is this connected with the new attitude of a postmodern 
artist? 
c My artistic programme, to which I am still faithful, 
proclaimed in 1989 and called Wyznanie moizmu [Confession 
of My-ism], included one postulation which answers your 
question. It suggests that my activity, in other words, “my-
ism”, should be anti-specialistic. My works confirm this 
suggestion, I don’t limit myself to any one narrow domain 
or subject. History of art teaches us that one must be 
consistent, but personally I prefer conscious inconsistency. Such 
an attitude lets me, on the one hand, retain the open and 
inspiring creative tension, and on the other, it doesn’t limit 
the artist to the spheres of art he had decided to probe in 
his youth. It all comes down to one thing – my attitude is 
open! I know for sure that tomorrow I won’t realize even 
one square metre of my “consistent artistic career”. In 
order to create something, one must first feel or experience 
something, and this depends on complex social and 
cultural interaction. If some critics don’t understand my 
“interactivity”, it is because they’re used to the traditional, 
structural method of analysis of artistic values. 

Another question has to do with the appearance of colour 
in your works. Will it let you enter new spheres of art and 
search for new aesthetic qualities? In your work devoted 
to Warhol, irony set in – irony towards the artist himself, 
towards pop-art and towards American civilization. 
c The change and development of technical potential 
broadened the territories of creative exploration for me. 
Originally my installations were prepared on black-and-
white graphic film and more often than not they referred 
to black-and-white photographs. A few years ago I learnt 
to work using a computer. Essentially this didn’t change 
my approach, but the possibility of using colour appeared. 
Colour possesses additional expressive values. The use 
of colour also carries symbolic values which are more 
important than its visual attraction. And in Warhol’s 
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ona dodatkowe wartości ekspresyjne. Uycie koloru ma 
te znaczenie symboliczne, waniejsze od jego wizualnej 
atrakcyjności. W przypadku Warhola kolor był konieczny! 
Cały pop-art epatował specyficznym, agresywnym, czasem 
frywolnym kolorem. 
Praca, o którą pytasz, nie dotyczy tylko pop-artu, ale nas 
wszystkich i naszej prywatnej komercjalizacji. Przypomnę 
tytuł tej realizacji Marilyn, Andy’emu, Ameryce,… Wyraam 
w tej pracy swój osobisty stosunek do „papiea” pop-artu, 
który wykreował swój amerykański mit. Dawniej artyści 
w Europie lub Azji tworzyli dzieła o wyrazie mistycznym, 
np. ołtarze – w swoich realizacjach docierali do istoty 
sacrum. Natomiast Ameryka Północna takich tradycji 
kulturowy nie posiada. Warhol cynicznie wyczuł 
ten kulturowy niedostatek, stworzył namiastkowe, 
prowizoryczne (a jak trwałe) „ołtarze” tej kultury. Są nimi 
np. puszka coca-coli, konserwowana zupa i wizerunki 
gwiazd kultury masowej. Nagle pojawiło się coś, co jest 
typowo amerykańskie, co weszło w krwioobieg całej 
światowej kultury. Wracając jednak do mojej pracy… 
kropeczki na końcu tytułu tej pracy odnoszą się take 
do nas, poniewa pieniądz stał się najwaniejszą 
wyrocznią w naszym reformowanym przez „bezdusznych” 
technokratów kraju. Inne wartości zostały zepchnięte 
na margines. Nagle okazuje się, e najwaniejsze jest 
konsumpcyjne podejście do ycia. Kultura jest dla 
niektórych decydentów zbędnym zjawiskiem. I właśnie 
te aspekty chciałem zawrzeć w tej pracy…

Na Twojej ostatniej wystawie indywidualnej pt. Portrety 
hybrydowe w Małej Galerii ZPAF-CSW pojawił się nowy 
problem, dotyczący m.in. portretu. Jak mona określić 
problematykę tego pokazu? 
c Jest to ekspozycja o tęsknocie za utopią, o niezrealizowanej 
wizji… Mówiliśmy ju dziś na ten temat. Nauki przyrodnicze 
prezentują wyniki szczegółowych badań, dzięki nim 
moemy się dowiedzieć jak działa emulsja światłoczuła, 
jak przebiega proces rozpoznawania barwy w oku ludzkim, 
a nawet jak powstają uczucia (?). W przeciwieństwie 
do nauk szczegółowych, filozofia dawała (przynajmniej 

case colour was indispensable! Pop-art in general used 
shocking, aggressive, sometimes frivolous colours. 
The work you asked me about doesn’t concern just pop-art, 
but all of us and our private commercialization. Let me 
recall the title of this work: Marilyn, Andy’emu, Ameryce,… 
[For Marilyn, Andy and America,…]. This work expresses my 
personal attitude towards the “Pope” of pop-art who 
created his own American myth. Earlier, artists in Europe 
or Asia created works which were mystical in character, 
like altars – and they reached the essence of holiness in their 
realizations. But North America doesn’t have such cultural 
tradition. Warhol cynically sensed this cultural insufficiency 
and created makeshift, provisional (and yet surprisingly 
long-lasting) altars of American culture. They are Coke 
cans, tinned soup and images of mass culture celebrities. 
Suddenly something typically American appeared, 
something that entered the bloodstream of world culture 
as a whole. But to go back to my work: the three dots at 
the end of its title also refer to us, because money became 
the most important oracle in our country, reformed by 
“unfeeling” technocrats. Other values have been pushed 
aside and all of a sudden it turned out that the consumptive 
approach to life is most important. For some of our 
decision-makers culture seems unnecessary. I wanted to 
expose these aspects of my work…

At your last individual exhibition entitled Portrety hybrydowe 
[Hybrid Portraits], at Mała Galeria ZPAF-CSW [The Little 
Gallery of the UPAP-Centre for Contemporary Art], a new 
problem appeared, which has to do, among other things, 
with portraits. How would you characterize the problem 
of this exposition? 
c It is about the longing for utopia, about a vision which 
has not been converted into actuality… We’ve already 
spoken about it today. Natural sciences present the results 
of detailed studies, thanks to them we know how light-
sensitive emulsion behaves, how the human eye recognizes 
colours and even how our emotions come into being (?). 
In opposition to natural sciences, philosophy (at least 
traditionally) created a synthetic image of the world, its theory 

Krąg – element
Circle – element
1997
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tradycyjnie) obraz syntetyczny, tworząc teorię świata 
i jego wizję. Obecnie nastąpiło nieznane dotąd 
przewartościowanie. Ilość wiedzy szczegółowej tak 
się rozrosła, e dla przeciętnego człowieka (a take 
specjalistów) cała wiedza o świecie jest ju nie do 
ogarnięcia! Filozofowie przypisali swej dziedzinie nową 
rolę (raczej zastępczą), ale ta tradycyjna wizja, utopijne 
marzenie, e mona poznać świat – rozpadło się! 
Obecny obraz jest tylko cząstkowy, niepełny. Składa się 
z dostępnych nam fragmentów. Usiłując zobrazować to 
zjawisko, wróciłem do korzeni naszej kultury, próbując na 
nowo pokazać te problemy. Do stworzenia tej instalacji 
wybrałem kilku filozofów z okresu grecko-rzymskiego, 
poddając ich twarze hybrydyzacji. Podzieliłem je na 
fragmenty i za pomocą programu, który powodował 
losowe ich zestawienie, wygenerowałem nieistniejące, 
hipotetyczne wizerunki. Pokazałem w ten sposób stan 
świadomości tzw. przeciętnego człowieka i jednocześnie 
obraz współczesnego świata wymykającego się opisowi 
i systematyzacji. Czy jest to przeraające na miarę 
monstrualności powstałych portretów… nie wiem 
– uczestniczę w tym procesie i tylko go wyczuwam…

Powstał interesujący eklektyzm, z rónych rzeźb, gdy nie 
posiadamy innych źródeł ikonograficznych utrwalających 
wygląd słynnych filozofów. 
c Eklektyzm jest wyznacznikiem naszej epoki. 
Nadprodukcja faktów, idei i opisujących je teorii, wymyka 
się ju wszelkiej kontroli i uogólnianiu. To zjawisko 
wyraziło się wcześniej w pop-arcie, w pomieszaniu 
rónych poziomów kulturowych. Moją instalację moemy 
rozumieć w rónych kontekstach. Długo wcześniej 
o niej myślałem, nie mogąc znaleźć symbolicznej 
wizualizacji ducha czasu. Wana jest w tej pracy 
symbolika struktury kreującej te portrety, raster tworzący 
wizerunki hipotetycznych filozofów, wykorzystujący 
„ahumanistyczną” strukturę „maszynowego kodu” 
programu komputerowego – znamionuje czas 
powszechnej i zniewalającej komputeryzacji…
Łódź, październik - listopad 2002

and its vision. Nowadays we have to do with a revaluation 
hitherto unknown. The amount of scientific knowledge has 
grown to such an extent that an average human being (as 
well as an expert) is unable to absorb the whole body of our 
knowledge of the world! Philosophers assigned new tasks to 
philosophy (which are rather vicarious), but this traditional 
vision, this utopian dream that we can know the world, has 
fallen apart! The image of the world today is fragmented, 
incomplete. It consists of those fragments that we have 
access to. Trying to visualize this phenomenon I returned 
to the roots of our culture in order to shed new light on 
such problems. For my installation I chose a few ancient 
Greek and Roman philosophers, and hybridized their 
faces. I divided them into fragments and, using a computer 
programme which put them together stochastically, 
I generated their inexistent, hypothetical images. Thus 
I showed the state of consciousness of the so-called common 
man and, at the same time, the image of contemporary world 
which escapes description and systematization. Whether it is 
as horrific as the monstrosity of the portraits, I don’t know. 
I am a participant of this process and I can only sense it…

You’ve created an interesting example of eclecticism 
using different sculptures. We don’t have any other 
iconographic sources which would tell us what those 
famous philosophers looked like. 
c Eclecticism is the determinant of our era. Overproduction 
of facts, ideas and theories which describe them, escape 
all control and generalizations. We could observe this 
phenomenon earlier in pop-art which combined different 
cultural levels into one. My installation may be understood 
in different contexts. I had been thinking about it long 
before, but couldn’t find the symbolic visualization of 
the spirit of the times. What is important in this work is 
the symbolism of the structure which creates the portraits, 
and the screen creating images of hypothetical philosophers 
which employs the “ahumanistic” structure of the “machine 
code” of a computer programme - and becomes the sign of 
the times of universal and overwhelming computerization… 
Łódź, October - November 2002

Krąg – detal 
Circle – detail
1997
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My-ism is.

It is
a state of consciousness striving towards self-realisation 
and self-materialisation through self-transformation 
and self-transcendence, towards greater intensity and fullness 
of being; in order to “be-something-more”. 

It is
an artistic reflection upon oneself, others and the world; 
externalised in materialised creativity. 

It is
a process and a recording of one’s path; a journey to within 
and beyond; changeability within changeability; a conscious 
maintenance of the mind’s lower immunological barrier. 

It is
thinking in cosmos, thinking among the thinking, creation among 
the creating, sensitivity among the sensitive. 

It is
the search and the making of the spiritual space and the invitation 
to the mystery of one’s participation in it. 

It is
the identity beyond roles; authenticity and sincerity. 

It is
one’s immersion in life in order to understand, the certainty 
of being and the uncertainty of cognition. 

It is
the historical consciousness of tradition and the non-idolatrous 
respect for the substance of art. 

It is
always between; between tradition and modernity, intuition 
and intellect, art and life, form and contents, consent and dissent, 
light-heartedness and propaganda…, me and the world.

It is
anti-totalitarian, anti-specialist, anti-competitive.

My-ism is a private belief of freedom, (to).

Krzysztof Jerzy Cichosz, January 1989

Moizm jest. 

Jest
stanem świadomości zmierzającej poprzez samotransformację 
i samotranscendencję do samorealizacji i samourzeczywistnienia, 
do zwiększenia intensywności i pełni istnienia; 
do bycia-czymś-więcej. 

Jest
artystyczną refleksją nad sobą, innymi i światem; uzewnętrznianą 
w twórczości materializowanej. 

Jest
procesem i zapisem drogi; podróą w głąb i poza; zmiennością 
w zmienności; świadomym utrzymywaniem obnionej bariery 
immunologicznej umysłu. 

Jest
myśleniem w kosmosie, myśleniem wśród myślących, tworzeniem 
wśród tworzących, odczuwaniem wśród odczuwających. 

Jest
poszukiwaniem i tworzeniem przestrzeni duchowej oraz 
zaproszeniem do misterium uczestniczenia w niej. 

Jest
tosamością poza rolami; autentycznością i szczerością. 

Jest
zanurzeniem w yciu w celu rozumienia, pewnością istnienia 
i niepewnością rozumienia. 

Jest
ahistoryczną świadomością tradycji i nieidolatrycznym 
szacunkiem dla tworzywa. 

Jest
zawsze pomiędzy; pomiędzy tradycją i nowoczesnością, 
intuicją i intelektem, sztuką i yciem, formą i treścią, zgodą 
i niezgodą, beztroską i propagandą, … mną i światem. 

Jest
antytotalitarny, antyspecjalistyczny, antykonkurencyjny. 

Moizm jest prywatną religią wolności, (do) . 

Krzysztof Jerzy Cichosz, styczeń 1989 

Wyznanie moizmu / The My-ism Credo 
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Bez tytułu ( Jelenie) 
Untitled (Deer) 
1987
50 x 60 x 6 cm
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Bez tytułu (Orka) 
Untitled (Ploughing)

1989
50 x 121 x 10 cm 
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Witkacemu 
For Witkacy
1989 
121 x 101 x 8 cm
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Fotografii… 
For Photography…

1989
101 x 121 x 8 cm
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Wielka Trójka 
The Great Threesome
1989
60 x 152 x 8 cm
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Demonta – Humanologii poświęcam  
Disassembly – A Homage to Humanology

1993
254 x 205 x 10 cm
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Cywilizacji…
For Civilization… 
1989
121 x 152 x 8 cm
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Naturze… 
For Nature…

1989
121 x 152 x 8 cm 
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Bez tytułu (Strajk)
Untitled (Strike)
1989
60 x 150 x 8 cm
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O wolności 
On Freedom

1990
108 x 120 x 30 cm
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Tytuł pracy /Tytuł ang 
data
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Humanologii poświęcam II 
A Homage to Humanology II 
1993
190 x 548 x 30 cm
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Tytuł pracy /Tytuł ang 
data

   c c c  45



46  c c c    c c c  47

Rytm
The Rhythm
1991
101 x 509 x 10 cm
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Bryk 
Crib
1991
121 x 407 x 10 cm 
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Epitaphios – Szara Piechoty
Epitaphios – Charge of the Infantry 
1993
101 x 609 x 10 cm
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O Istocie… 
On Essence… 
2001
84 x 367 x 10 cm
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W hołdzie kinu – Chaplin
A Tribute to Cinema – Chaplin
1998
114 x 100 x 16 cm
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Marilyn, Andy’emu, 
Ameryce,… 

For Marilyn, Andy 
and America,…

1998
90,5 x 90,5 x 16 cm
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W hołdzie sztuce I
A Tribute to Art I
1998/2001
84 x 426 x 10 cm 
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Rozstrzelany… 
Executed…
2001
208 x 84 x 20 cm
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Portrety hybrydowe 
Hybrid Portraits

2001
9 elementów / 9 elements

86 x 84 x 10 cm 
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Portrety hybrydowe 
Hybrid Portraits
2001
86 x 84 x 10 cm 
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Urodzony 10.10.1955 roku w Łodzi. W latach 1985-89 
studiował w Wyszym Studium Fotografii w Warszawie. 
Praca dyplomowa pt. Współczesne przemiany kultury 
źródłem przemian sztuki napisana pod kierunkiem 
Urszuli Czartoryskiej. Studia magisterskie w Akademii 
Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Komunikacji 
Multimedialnej w latach 1999-2002. Dyplom w pracowni 
prof. Piotra Wołyńskiego – Portrety hybrydowe, praca 
teoretyczna napisana pod kierunkiem prof. Alicji 
Kępińskiej pt. Internet wobec sztuk wizualnych. 
Jest załoycielem i kierownikiem Galerii FF 
(Forum Fotografii) działającej w Łodzi od 1983 roku, 
aktualnie w Łódzkim Domu Kultury, gdzie jest zatrudniony 
na stanowisku kierownika galerii. Wykłada w PWSFTviT 
w Łodzi oraz w Wyszej Szkole Humanistyczno-
Ekonomicznej w Łodzi. Jest członkiem Związku Polskich 
Artystów Fotografików od 1989 roku. Z oną i synem 
mieszka w Łodzi.   http://kjc.w-s.pl kjc@w-s.pl

1982
Metryka świadomości, pierwsza wystawa indywidualna 
w Galerii ŁDK w Łodzi. 
Prace tworzone w latach: 1978-1981. Cykl Metryka 
świadomości składał się z kilkudziesięciu fotografii ukazujących 
bliskich autorowi ludzi – rodzinę, przyjaciół, sąsiadów, 
kolegów, we wnętrzach ich własnych mieszkań. Ideą cyklu 
było ukazanie heroizmu tkwiącego w codziennej, zwykłej 
egzystencji. Była to fotografia socjologiczna z odniesieniem 
osobistym gdy, jak mówił o tym sam autor: „W zestawie 
przedstawionych prac analizuję pewien wycinek z kompleksu 
mitów i stereotypów, które wpłynęły na ukształtowanie 
mojej świadomości”. Ukazane sytuacje społeczne miały 

Born in Łódź in 10.10.1955. Between 1985-1989 he 
studied at Wysze Studium Fotografii [Higher School 
of Photography] in Warsaw. He wrote his B. A. thesis, 
Współczesne przemiany kultury źródłem przemian sztuki 
[Contemporary Changes in Culture as the Source of Changes 
in Art] under the supervision of Urszula Czartoryska. 
Between 1999-2002 he studied at the Academy of Art in 
Poznań, at the Multimedia Communication Department. 
He received his M. A. diploma in the workshop of 
professor Piotr Wołyński – Portrety hybrydowe [Hybrid 
Portraits] – and wrote a theoretical thesis under 
the supervision of professor Alicja Kępińska, Internet wobec 
sztuk wizualnych [The Internet versus Visual Arts]. 
He is the founder and manager of Galeria FF (Forum 
Fotografii) [FF Gallery (Forum of Photography)], founded 
in Łódź in 1983 and currently based at Łódzki Dom Kultury 
[Łódź House of Culture]. He is a lecturer at the PWSFTviT 
[State Film, Television and Theatrical School] and at 
Wysza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna [Higher 
Humanistic and Economic School]. And a member of 
Związek Polskich Artystów Fotografików [Union of Polish 
Artistic Photographers] since 1989. He lives in Łódź with 
his wife and son.   http://kjc.w-s.pl kjc@w-s.pl

1982 
Metryka świadomości [Certificate of Awareness], first 
individual exhibition in Galeria ŁDK [ŁDK Gallery] in Łódź. 
The works were created between 1978 and 1981. 
The series consists of a few dozen photographs of people 
close to the author – his family, friends, neighbours 
and acquaintances in the interiors of their own homes. 
The idea was to show the heroism of their everyday life. 

Krzysztof Cichosz 
Kalendarium / Chronology

K. Cichosz na początku lat 80.
K. Cichosz on the beginning 
of the 80s.
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słuyć pośredniemu stworzeniu autobiografii. Cykl zamykała 
fotografia autora we własnym mieszkaniu. 
Kilka prac z tego cyklu zakupiło Muzeum Historii Miasta 
Łodzi, inne znajdują się w zbiorach Musée de l’Elysée 
w Lozannie oraz Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. 

1983 
Udział w Konkursie Fotografii Polskiej Złocisty Jantar 
w Gdańsku, gdzie otrzymał nagrodę specjalną za pierwsze 
prace z cyklu Po-reporta. 

Załoył Galerię FF (Forum Fotografii) działającą 
początkowo przy Dzielnicowym Domu Kultury 
Łódź-Widzew, a następnie od 1989 roku w Łódzkim 
Domu Kultury, gdzie istnieje do dzisiaj. Galeria FF stawia 
sobie za zadanie szeroką i wielowątkową prezentację 
współczesnej twórczości realizowanej za pomocą (lub 
z udziałem) tworzywa fotograficznego. Przyjmując 
za metodę pracy organizowanie wystaw autorskich, 
monotematycznych lub obrazujących ewolucję postawy 
twórczej – dąy do ukazania współczesnej fotografii jako 
ywego i wanego elementu kultury. W swoim, prawie 
dwudziestoletnim dorobku, zorganizowała ponad 160 
wystaw najznamienitszych twórców fotografii (nie tylko 
polskiej), ale take umoliwiła debiut artystyczny młodym 
adeptom sztuki fotograficznej. 

1985 
Urkunde des Bewusstseins, wystawa indywidualna 
w Stadt-Bücherei, Kiel w Niemczech. 
Prezentacja prac z cyklu Metryka świadomości. 

1986 
Po-reporta, wystawa indywidualna w Galerii FF w Łodzi. 
Cykl, składający się z trzynastu zestawów, powstawał 
w latach 1981-1985. Charakteryzuje go akcentowanie 
elementu osobistego w zdjęciach pozornie obiektywnych, 
reportaowych. Mona by to określić poszukiwaniami 
własnego „ja” poprzez obserwację „innych”. K. Cichosz 
od początku lat 80. fotografował wydarzenia polityczne 

It was sociological photography with personal references 
– because, as the author said: “These works are an analysis 
of a fragment of a whole complex of myths and stereotypes 
which have influenced the shaping of my consciousness”. 
The social situations presented in these photos were 
supposed to make up – indirectly – the author’s 
autobiography. The last photograph of the series showed 
the author in his flat. A few works from the series were 
bought by  Muzeum Historii Miasta Łodzi [Historical 
Museum of the City of Łódź], others may be found in 
Musée de l’Elysée in Lausanne and in Centrum Sztuki 
Współczesnej [Centre for Contemporary Art] in Warsaw. 

1983 
He took part in the Competition of Polish Photography 
Złocisty Jantar [Golden Amber] in Gdańsk, where he 
was awarded a special prize for the series Po-reporta 
[Post-reportage]. 
He founded Galeria FF which initially opened at 
Dzielnicowy Dom Kultury Łódź-Widzew [Widzew House 
of Culture], and later, in 1989, moved to Łódzki Dom 
Kultury where it is currently based. The aim of Galeria 
FF is a broad and diverse presentation of contemporary 
art created by means of (or employing) photographic 
material. It organizes authorial and monothematic 
exhibitions, as well as exhibitions which show the evolution 
of its authors. Over the period of nearly 20 years the gallery 
he has organized more than 160 exhibitions of the most 
prominent Polish and foreign photographers. The gallery 
has also enabled many artistic debuts of young students 
of photographic art. 

1985 
Urkunde des Bewusstseins, individual exhibition in 
Stadt-Bücherei, Kiel, Germany. He presented works from 
the Metryka świadomości series. 

1986 
Po-reporta, individual exhibition in Galeria FF in Łódź. 
The series which consists of thirteen sets of works was 
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– strajki, manifestacje, wtedy element osobisty pojawił się 
jako komentarz do zdarzeń. Wykonywał zestawy zdjęć, 
które uzupełniały się wzajemnie dla przedstawienia prawdy 
o zdarzeniu. Fotografując w 1981 roku „marsz głodnych” 
zrobił kilkaset zdjęć. Ostatecznie wybrał kilka, które 
jednak zmodyfikował w sposób przekraczający zakres 
działań reportau, np. na fotografii przedstawiającej tłum 
demonstrantów zaakcentował postać kobiety z biało-
czerwoną flagą, naświetlając ten fragment fotografii 
normalnie, resztę odbitki natomiast „poszarzając”. Wybrał 
te 160 portretów uczestników marszu, układając tak ich 
wizerunki, e powstał symbol Polski Walczącej. W pracy 
Abiturienci zebrał fotografie rówieśników Grzegorza 
Przemyka, jego zdjęcia nie było, pozostał tylko ślad po 
wyrwanej odbitce. W cyklu Internowanym przewijała się 
sylwetka anonimowego białego cienia, pojawiającego się 
w rónych codziennych miejscach. Zestaw 1 Maja ukazuje 
oficjalne święto państwowe w przeciągu kilku lat, z tym, e 
zdjęcia z telewizora przypominają o absurdalnym zakazie 
fotografowania. … Jankowi Wiśniewskiemu to cykl, w którym 
w autentyczne zdjęcia wykonane w Gdańsku wmontowane 
zostały niepokojące, zagadkowe cienie, przypominające 
o niewinnych ofiarach. 
Koncepcja Po-reportau wskazywała na przeniesienie 
punktu zainteresowania autora z szeroko pojętej 
dokumentacji ku zabiegom formalnym. 

1988
Udział w przełomowej wystawie Polska  fotografia 
intermedialna  lat 80-tych w Poznaniu, której kuratorami 
byli Stefan Wojnecki i Wojciech Makowiecki. 
Pierwsza prezentacja tworzonych od 1987 roku 
wielowarstwowych fotoinstalacji opartych na fotografiach 
utrwalonych w podręcznikach historii, encyklopediach, 
a zatem w świadomości odbiorcy. K. Cichosz wypracował 
zupełnie nową formułę swojej twórczości, będącej 
czymś oryginalnym, nieposiadającym absolutnie swego 
odpowiednika czy analogii. Są to prace trójwymiarowe, 
oparte na własnej, unikalnej technice, przy zastosowaniu 
transparentnych błon fotograficznych, poddanych 

created between 1981 and 1985. It is characterized 
by stress on personal elements in seemingly objective, 
reportage photos, as if the author was looking for his own 
“self” through observing “others”. Since the beginning 
of the 80s Cichosz had been photographying political 
events, like strikes and manifestations – and the personal 
element appeared in the form of a commentary to those 
events. He took sets of mutually complementing pictures in 
order to reveal the truth of a given event. Photographying 
“the march of the hungry” in 1981 he took a few hundred 
pictures. In the end he chose only a few, modifying them 
in ways which trangressed the limits of a reportage – for 
example, in a photograph of a crowd of demonstrators he 
distinguished the figure of a woman with a white-and-red 
flag, exposing this part of a photograph in a normal way, 
but “broadening” the rest of the print. He also selected 160 
portraits of the marchers and arranged them in such a way 
that they formed the symbol of Polska Walcząca [Fighting 
Poland]. In a work called Abiturienci [Graduates] he collected 
photographs of Grzegorz Przemyk’s peers. Przemyk’s 
photograph was missing, only a trace of his picture torn 
out of the album was left. In a series called Internowanym 
[For the Interned] he used an outline of an anonimous 
white shadow which appeared in many common places. 
The series called 1 Maja [May Day] shows the celebrations of 
the official state holiday over the period of a few years, but 
the TV pictures remind the viewer that photographying was 
absurdly prohibited at the time. …  Jankowi Wiśniewskiemu 
[… for Janek Wiśniewski] is a series of authentic pictures, 
taken in Gdańsk, in which the author included distressing, 
mysterious shadows to remind us of innocent victims. 
The concept of Po-reporta proved that the author’s 
focal point of interest moved from documentation to 
formal tricks.

1988
He took part in an exhibition which was a breakthrough 
for him – Polska fotografia intermedialna lat 80-tych [Polish 
Intermedia Photography of the 80s] in Poznań. Its curators 
were Stefan  Wojnecki and Wojciech Makowiecki. 
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skomplikowanym procesom technicznym i manualnym. 
Autor prowadzi nieprzerwanie intelektualny dialog 
z przeszłością i historią kultury, która stała się dla niego 
źródłem własnej twórczości. Prezentacja pierwszych 
prób fotoinstalacji: Bez tytułu: (Portret), (Strajk), ( Jelenie), 
(Galaktyka). 
Bez tytułu (Portret) – wykorzystał legitymacyjną fotografię 
ony; format: 50/60/6 cm (jeden czterowarstwowy 
element), uyty raster: struktura delikatnych linii 
namalowana kałankiem nasączonym wywoływaczem. 
Bez tytułu (Strajk) – wykorzystana fotografia z podręcznika 
historii dla szkół podstawowych przedstawiająca „Strajk 
pracowników fabryki Forda”, format: 50/60/6 cm (format 
pracy w ostatecznej formie: 122/60/10 cm – 3 elementy 
czterowarstwowe), uyty raster: konstruktywistyczna 
struktura wzajemnie uzupełniających się wielokątów. 
Bez tytułu ( Jelenie) – wykorzystana reprodukcja 
pierwotnego malowidła naskalnego z jaskini Lascaux 
w środkowej Francji, przedstawiającego pływające jelenie; 
format: 50/60/6 cm (trzy czterowarstwowe elementy); 
raster: zestaw plam nawiązujący do impresjonistycznej 
techniki puentylizmu. 
Bez tytułu (Galaktyka) – wykorzystana ilustracja 
przedstawiająca naszą galaktykę z zaznaczoną pozycją 
Słońca, z ksiąki z okresu stalinowskiego uzasadniającej 
materialistyczny światopogląd; format: 50/60/6 cm (jeden 
czterowarstwowy element); raster: struktura uzyskana 
poprzez pryskanie wywoływaczem. 

1989
Indywidualna wystawa Sekvenser w Galleri Foto-Huset 
w Geteborgu w Szwecji. 
Prezentacja, która obejmowała cały dotychczasowy 
dorobek artysty, tzn. cykle Metryka świadomości, Po-
reporta, a take fotoinstalacje Wielka Trójka (zakupiona 
później przez prywatnego kolekcjonera w Szwecji) i Bez 
tytułu (Strajk) . 
Wielka Trójka – wykorzystanie reprodukcji fotografii 
z konferencji w Jałcie, na której znajdują się trzej 
przywódcy mocarstw: Stalin, Roosevelt i Churchill, 

It was the first presentation of multi-layered photo-
installations which Cichosz had been creating since 1987. 
They were based on photos reproduced in history 
textbooks and encyclopaedias, and therefore fixed 
in the viewer’s consciousness. Cichosz constructed 
a completely new, original formula of art, without any 
equivalents or analogies. The works are three-dimensional, 
based on an original, unique technique which employs 
transparent photographic film subjected to complicated 
technical and manual processes.The author incessantly 
conducts an intellectual dialogue with the past and history 
of culture that have become the source of his art. 
Presentation of first photo-installations: Bez tytułu (Portret), 
(Strajk), (Jelenie), (Galaktyka) [Untitled (Portrait), (Strike), 
(Deer), (Galaxy)]. 
Bez tytułu (Portret) – he used his wife’s ID photograph; 
50/60/6 cm (one element of four layers); a screen was 
used: a structure of subtle lines painted with a piece of fur 
soaked in developer. 
Bez tytułu (Strajk) – he used a photograph from a history 
textbook for primary schools which shows the strike 
of workers in a Ford car plant; 50/60/6 cm (final 
format of the work: 122/60/10 cm – 3 elements of four 
layers); a screen: constructivist structure of mutually 
complementing polygons. 
Bez tytułu (Jelenie) – he used a reproduction of a prehistoric 
painting on a wall in a cave in Lascaux, in central France, 
which shows swimming deer; 50/60/6 cm (three elements 
of four layers); a screen: a set of spots resembling 
impressionist pointillist techniques. 
Bez tytułu (Galaktyka) – he used an illustration showing our 
galaxy and the sun’s position in it. The illustration was 
reproduced in a book (from the Stalinist period) which was 
supposed to account for the materialist view of the world; 
50/60/6 cm (one element of four layers); a screen: 
structure achieved by means of spraying developer on film.
 
1989 
Individual exhibition Sekvenser in Galleri Foto-Huset 
in Goeteborg, Sweden. 
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format: 122/60/10 cm (trzy czterowarstwowe elementy); 
raster: struktura uzyskana za pomocą tkaniny nasączonej 
wywoływaczem (tzw. „marmurek”). 

Preis für Junge Europäische Fotografen ‘89 we Frankfurcie. 
Udział w prestiowej wystawie konkursowej, która 
prezentowała prace 30 młodych twórców z całej Europy 
wybranych z 1400 zgłoszeń. Wyeksponował na niej kilka 
wczesnych fotoinstalacji. 

Spojrzenia – Wraenia w Muzeum Sztuki w Łodzi. Udział 
w wystawie przygotowanej przez Urszulę Czartoryską, 
na której zaprezentował fotoinstalację: Fotografii…
W tej prezentacji udział wzięli m.in.: W. Pramowski, 
G.  Przyborek, A. Mańczak, W. Zawadzki, E. Rubinstein. 
Fotografii… – wykorzystana reprodukcja jednej z pierwszych 
fotografii w historii - Josepha Nicéphore’a Niepce’a 
Widok z okna w Le Gras (1826-27); format: 101/121/10 
cm; raster: struktura powstała z nałoenia na siebie 
fragmentów tekstów o fotografii, które zostały napisane 
w jej 150-letniej historii. 
Praca ta została podarowana przez autora do kolekcji 
Muzeum Sztuki. W późniejszym czasie muzeum zakupiło 
trzy plansze z cyklu Po-reporta. 

150 lat Fotografii… ze zbiorów Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu, wystawa przygotowana przez Adama 
Sobotę. Zostały wyeksponowane prace: Bez tytułu (Portret) 
i Bez tytułu (Jelenie), wcześniej zakupione przez muzeum. 

Zmyślenia, indywidualna wystawa w Małej Galerii 
ZPAF – Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, 
na której zostały zaprezentowane fotoinstalacje: Wielka  
Trójka, Bez tytułu (Strajk), Bez tytułu (Orka), Fotografii…, 
Cywilizacji… . 
Bez tytułu (Orka) – wykorzystana ilustracja malowidła 
skalnego z Val Camonica w Alpach. Format: 50/121/10 
cm (dwa czterowarstwowe elementy); raster: rónorodnie 
kształtowana struktura malowanych ekspresyjnym 
gestem linii. 

This presentation was made up of the artist’s whole output 
up to that date, i. e. Metryka świadomości and Po-reporta 
series, as well as photo-installations Wielka Trójka 
[The Great Threesome] (later bought by a private collector 
in Sweden), and Bez tytułu (Strajk). 
Wielka Trójka – reproduction of a photograph from 
the Yalta conference was used, showing leaders of three 
world powers: Stalin, Roosevelt and Churchill; 122/60/
10 cm (three elements of four layers); a screen: structure 
achieved by means of a piece of fabric soaked in developer 
(so-called “marble”). 

Preis für Junge Europäische Fotografen ’89 in Frankfurt. He 
took part in a prestigious competition and show which 
included works of 30 young artists from all over Europe, 
selected from among 1400 applicants. Cichosz showed 
a few of his early photo-installations. 

Spojrzenia – Wraenia [Looks – Impressions] in Muzeum 
Sztuki in Łódź. He took part in an exhibition prepared by 
Urszula Czartoryska and presented a photo-installation 
called Fotografii… [For Photography…]. Other participants 
were W. Pramowski, G. Przyborek, A. Mańczak, 
W. Zawadzki, E. Rubinstein. 
Fotografii… – the author used a reproduction of one of 
the first photographs in history, Joseph Nicéphore Niepce’s 
A View from a Window in Le Gras (1826-1827); 101/121/10 
cm; a screen: structure achieved by means of overlapping 
and combining fragments of texts on photography written 
during the 150 years of its history. 
The author presented this work to Muzeum Sztuki. 
Later the museum bought three works from 
the Po-reporta series. 

150 Lat Fotografii… [150 Years of Photography], from 
the collection of Muzeum Narodowe [The National 
Museum in Wrocław]. The exhibition was prepared 
by Adam Sobota. Works shown: Bez tytułu (Portret), and  
Bez tytułu (Jelenie), which the museum had bought before 
the exposition. 
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Nagroda Artystyczna dla Młodych im. Stanisława 
Wyspiańskiego. 

1990 
Indywidualna wystawa KC/CD w Galerii Wschodniej 
w Łodzi. Pokaz premierowy dwóch fotoinstalacji: 
O wolności, O jedności. 
O wolności – wykorzystana reprodukcja fotografii 
amerykańskiej Statuy Wolności; format: 108/120/40 cm 
(jeden pięciowarstwowy element); raster: swobodne gesty 
wykonane sprayem, nawiązujące do graffiti. 
O jedności – praca prezentowana nietypowo, w poziomie, 
na podłodze galerii; zastosowany został zabieg 
powtórnego odbielenia fotografii. Obraz pojawia się 
wówczas stopniowo, dzięki absorbcji światła. Widzowie 
dostrzegają tylko fragmenty i na ich podstawie mogą 
domyślać się całości, odgadywać ją. Format: 18/121/
101 cm (cztery czterowarstwowe elementy); struktura 
uzyskana poprzez uycie czterech rodzajów rastra: 
dziecięce pieczątki z literami, pryskanie wywoływaczem, 
„marmurek” oraz układ linii. 

Preis für Junge Europäische Fotografen ‘90 w Berlinie, 
ponowny udział w wystawie konkursowej, tym razem 
z pracą Wielka Trójka. 

Prezentacja dwóch fotoinstalacji: Naturze…i  Cywilizacji…, 
a take wyboru prac z cyklu Po-reporta na wystawie Ou 
Est w Musée de l’Elysée w Lozannie, będącej największą 
ekspozycją sztuki krajów Europy Wschodniej. Kuratorem 
polskiej części ekspozycji był Marek Grygiel. 
Naturze… – wykorzystana reprodukcja fotografii Ansela 
Adamsa (Góra Williamsona…, Kalifornia 1943 r.); format: 
121/152/10 cm (sześć czterowarstwowych elementów); 
raster: ekspresyjny rysunek plątaniny linii wykonany 
zmodyfikowanym rapitografem. 
Cywilizacji… – wykorzystana reprodukcja fotografii 
Andreasa Feiningera (New York, 42 ulica z 1943 roku), 
przedstawiająca widok Manhattanu w Nowym Jorku; 
format: 121/152/10 cm (6 czterowarstwowych 

Zmyślenia [Fabrications], individual exhibition in Mała 
Galeria ZPAF-Centrum Sztuki Współczesnej [The Little 
Gallery of the UPAP-Centre for Contemporary Art] in 
Warsaw. Photo-installations presented: Wielka Trójka, 
Bez tytułu (Strajk), Bez tytułu (Orka) [Untitled (Ploughing)], 
Fotografii…, Cywilizacji… . 
Bez tytułu (Orka) – the author used an illustration of a cave 
painting in Val Camonica in the Alps. 50/121/10 cm 
(two elements of four layers) ; a screen: variously shaped 
structures of expressively painted lines. 

Receives the Stanisław Wyspiański Artistic Award for 
Young Artists. 
 
1990 
Individual exhibition KC/CD in Galeria Wschodnia 
[Wschodnia Gallery] in Łódź. 
A premiere of two photo-installations: O wolności [On 
freedom], O jedności [On Unity]. 
O wolności – a reproduction of the Statue of Liberty 
was used; 108/120/40 cm (one element of five layers); 
a screen: casual strokes of spray, resembling graffiti art. 
O jedności – the work was presented in an unusual 
way, horizontally, on the floor of the gallery; the trick 
of repeated bleaching of the photograph was used. 
The image appears gradually, thanks to absorption 
of light. Viewers see only fragments and guess what 
the whole looks like. 18/121/101 cm (four elements of 
four layers); structure achieved by means of the use of four 
kinds of screens; children’s stamps with letters, sprayed 
developer, “marble” and a system of lines. 

Preis für Junge Europäische Fotografen ’90 in Berlin; he 
participated in the competition again, this time with 
Wielka Trójka. 

He presented two photo-installations: Naturze… [For 
Nature…] and Cywilizacji…[For Civilization…], as well as 
a selection of works from Po-reporta series at the Ou 
Est exhibition at the Musée de l’Elysée in Lausanne 
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elementów); raster: struktura uzyskana poprzez 
przyklejenie w odpowiednim miejscu nasączonego 
w wywoływaczu kawałka papieru w kształcie kwadratu. 
Obie te realizacje stanowią komplementarną całość. 

Wystawa indywidualna Zestawy. Fotografie z lat 1977-1990 
w Galerii Centrum Informacji Kulturalnej w Łodzi, 
prowadzonej przez Mirosławę Choińską i Krzysztofa 
Jureckiego. Pokaz wybranych zestawów z cykli Po-reporta 
i Metryka świadomości. Wydano katalog w nakładzie 
53 egzemplarzy z autorskim tekstem K. Cichosza: Homage 
to Rauschenberg oraz tekstem K. Jureckiego. 

1991 
Udział w zorganizowanej przez Józefa Robakowskiego 
wystawie Sztuka Osobna czyli Republika Artystów 
w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. 
Oprócz K. Cichosza w wystawie wzięli udział m.in.: 
Z. Rytka, „Łódź Fabryczna”, L. Golec, J. Truszkowski, 
A. Mikołajczyk, A. Róycki. 

Nowe przestrzenie fotografii, wystawa w ramach 
II Fotokonferencji Wschód - Zachód „Europejska wymiana” 
w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Kuratorami 
byli: Jerzy Olek i Romuald Kutera. Odbyła się take 
wystawa fotografii polskiej …pomiędzy w Galerii Foto-
Medium-Art, której kuratorem był Marek Poźniak. 
Wzięli w niej udział: M. Gardulski, P. Komorowski, 
M. Poźniak, W. Pramowski oraz Krzysztof 
Cichosz, który zaprezentował na niej fotoinstalacje: 
Cywilizacji… i Naturze… . 

Indywidualna wystawa Rytm w Galerii Utilies PWSSP 
w Poznaniu, prowadzonej przez Marcina Berdyszaka. 
Premierowy pokaz realizacji – Rytm. 
Rytm – fotoinstalacja składająca się z pięciu 
czterowarstwowych elementów, z których kady 
podzielony jest na cztery części i przedstawia 
mistyczno-magiczną genezę świata od mikrokosmosu 
(model atomu) do makrokosmosu (obraz galaktyki); 

which was the largest exposition of East European art 
ever. The curator of the Polish part of the show was 
Marek Grygiel. 
Naturze… – he used a reproduction of a photograph by 
Ansel Adams (Góra Williamsona… [Williamson’s Mountain…], 
California, 1943) ; 121/152/10 cm (six elements of four 
layers); screen: an expressive drawing of a thicket of lines, 
specially modified dividers used. 
Cywilizacji… – he used a reproduction of Andreas Feininger’s 
photograph (New York, 42nd Street, 1943), showing 
Manhattan in New York City; 121/152/10 cm (six elements 
of four layers); a screen: structure achieved by means of 
glueing onto the work a square piece of paper soaked in 
developer. Both works form a complementary whole. 

Individual exhibition Zestawy. Fotografie z lat 1977-1990 
[Sets. Photographs 1977-1990] in Galeria Centrum 
Informacji Kulturalnej [Gallery of the Centre for Cultural 
Information] in Łódź, managed by Mirosława Choińska 
and K. Jurecki. Presentation of selected sets of works from 
the series Po-reporta and Metryka świadomości. A catalogue 
(53 copies) was published, containing an authorial text by 
K. Cichosz Homage to Rauschenberg and text by K. Jurecki.

1991 
He took part in an exhibition called Sztuka Osobna czyli 
Republika Artystów [Separate Art or the Artists’ Republic] 
at Centrum Sztuki Współczesnej in Warsaw, organized 
by Józef Robakowski. Other participants were artists like 
Z. Rytka, “Łódź Fabryczna”, L. Golec, J. Truszkowski, 
A. Mikołajczyk, A. Róycki. 

Nowe przestrzenie fotografii [New Spaces of Photography], 
an exhibition shown at II Fotokonferencja Wschód-Zachód 
“Europejska wymiana” [II Photo-conference East-West 
“European Exchange”], at Muzeum Architektury [Museum 
of Architecture] in Wrocław. Curators: Jerzy Olek 
and Romuald Kutera. Another exhibition of Polish 
photography, …pomiędzy […between] took place at 
Galeria Foto-Medium-Art [Photo-Medium-Art Gallery], 
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format: 101/510/10 cm; raster: wyselekcjonowane 
z historii cywilizacji symbole o znaczeniu magicznym 
i mistycznym. 

Udział oraz organizacja (wspólnie z Krzysztofem Jureckim) 
wystawy Zmiana Warty – wystawa młodej fotografii polskiej 
w Galerii FF w Łodzi. Ta ekspozycja była próbą prezentacji 
twórczości młodych autorów posługujących się w róny 
sposób obrazem medialnym, głównie fotograficznym, ale 
nie tylko. Wystawa była zwróceniem uwagi na przemiany 
pokoleniowe, stylistyczne i formalne we współczesnej 
fotografii polskiej. K. Cichosz zaprezentował na niej 
pracę Rytm. 

Fotografia wyobraźni, wystawa przygotowana przez 
Zbigniewa Tomaszczuka w Starej Galerii ZPAF 
w Warszawie, a zorganizowanej przez Centralny Ośrodek 
Metodyki Upowszechniania Kultury w Warszawie. 
K. Cichosz zaprezentował na niej fotoinstalację O wolności. 
W wystawie wzięli udział m.in.: W. Brzóska, J.  Hobgarska, 
W. Jama, R.  Kutera, P. Wołyński, S. Wojnecki, 
G. Przyborek, Z. Rytka. 

Kręgi Wschodniej, wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej 
w Warszawie, podczas której zaprezentowano prace 
artystów związanych z łódzką niezaleną Galerią 
Wschodnią prowadzoną przez Adama Klimczaka i Jerzego 
Grzegorskiego, w tym realizację K. Cichosza – Rytm, ale 
take prace m.in.: J. Bałdygi, A. Ciesielskigo, Z. Dudka, 
E. Łazikowskiego, T. Murak i zaprzyjaźnionych artystów 
z zagranicy. Oprócz wystawy odbył się pokaz „Polska 
Sztuka Video” przygotowany przez R. Kluszczyńskiego 
oraz pokaz etiud filmowych studentów i absolwentów 
łódzkiej PWSFTviT. 

Otrzymuje odznakę „Zasłuony działacz kultury”. 

1992
Udział w zorganizowanej przez Józefa Robakowskiego 
wystawie Łódzki ruch neoawangardy 1970-1992 w dawnym 

whose curator was Marek Poźniak. The participants were 
M. Gardulski, P. Komorowski, M. Poźniak, W. Pramowski 
and Krzysztof Cichosz, who presented his photo-
installations: Cywilizacji… and Naturze…
. 
Individual exhibition Rytm [The Rhythm] in Galeria Utilies 
PWSSP [Utilies Gallery at the National Higher School of 
Art] in Poznań, managed by Marcin Berdyszak. Rytm had 
its premiere at this exhibition. 
Rytm – a photo-installation consisting of five elements 
of four layers. Each of these is divided into four parts 
and depicts a mystical/magical genesis of the world 
from microcosm (the model of an atom) to macrocosm 
(the image of the galaxy) ; 101/510/10 cm; screen: 
symbols of magical and mystical meaning selected from 
the history of civilization. 

He took part in and organized (with Krzysztof Jurecki) 
an exhibition entitled Zmiana Warty – wystawa młodej 
fotografii polskiej [Changing of the Guards – Exhibition of Young 
Polish Photography] at Galeria FF in Łódź. The exposition 
presented young artists who used media images in their 
works, mainly photographic, but not only, and attempted 
to point to generational, stylistic and formal changes in 
modern Polish photography. K. Cichosz showed Rytm 
at this exposition. 

Fotografia wyobraźni [Photography of Imagination], 
exhibition prepared by Zbigniew Tomaszczuk at Stara 
Galeria ZPAF [Old Gallery UPAP] in Warsaw, organized 
by Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania 
Kultury [Centre for Methodics of Dissemination of 
Culture] in Warsaw. K Cichosz presented his photo-
installation O wolności. Other participants were, for 
example: W. Brzóska, J. Hobgarska, W. Jama, R. Kutera, 
P. Wołyński, S. Wojnecki, G. Przyborek, Z. Rytka. 

Kręgi Wschodniej [Circles of Wschodnia ], exhibition at 
Centrum Sztuki Współczesnej in Warsaw, presented 
works of artists connected with the independent Galeria 
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pałacu Grohmana w Łodzi. Na niej po raz pierwszy 
pokazana została fotoinstalacja Bryk. 
Bryk – zestaw pięciu ilustracji, będących w pewien sposób 
„ściągą” z historii, która jawi się często jako pasmo wojen 
i konfliktów, wywoływanych często z bardzo partykularnych 
pobudek. Format: 408/121/10 cm (16 czterowarstwowych 
elementów); raster: struktura z kresek symbolizujących 
wektory – kierunki rónych poglądów. 

Indywidualna wystawa Fotoinstalacje w BWA w Jeleniej 
Górze, gdzie zostały zaprezentowane prace: Bryk, 
Witkacemu…, Rytm. 
Witkacemu… – wykorzystana reprodukcja fotograficznego 
autoportretu Witkacego; format: 101/121/10 cm (cztery 
czterowarstwowe elementy); raster: struktura uzyskana 
poprzez pryskanie wywoływaczem. 

1993
 Indywidualna wystawa Demonta w Małej Galerii ZPAF-CSW 
w Warszawie, gdzie została zaprezentowana premierowo 
fotoinstalacja: Demonta – Humanologii poświęcam. 
Demonta – Humanologii poświęcam – wykorzystana 
tablica fotograficzna z encyklopedii, przedstawiająca 
róne typy ras ludzkich; format: 254/204/10 cm 
(26 trzywarstwowych elementów); raster: struktura 
powstała poprzez kompilacje komputerowe znaków ANSI. 

Udział w prestiowej wystawie Krieg – Österreichische 
Triennal zur Fotografie, zorganizowanej przez uznane 
pismo fotograficzne „Camera Austria”, gdzie obok pracy 
Krzysztofa Cichosza – Epitaphios – Szara piechoty (pierwszy 
pokaz) zaprezentowana została z Polski tylko realizacja 
Zofii Kulik. 
Epitaphios –Szara piechoty – wykorzystana reprodukcja 
fotografii umieszczonej w podręczniku historii dla szkół 
podstawowych, przedstawiającą szarę piechoty polskiej 
(autor z premedytacją wybrał taką reprodukcję, na której 
praktycznie niemoliwe jest określenie narodowości 
wojska. Praca miała ukazywać wojsko i wojnę, jako 
zjawisko ogólnoświatowe). Format: 610/101/10 cm; 

Wschodnia (managed by Adam Klimczak and Jerzy 
Grzegorski), including Cichosz’s Rytm, but also works of 
J. Bałdyga, A. Ciesielski, Z. Dudek, E. Łazikowski, T. Murak 
and artists from abroad. The exhibition was accompanied 
by screenings of Polska Sztuka Video [Polish Video Art], 
prepared by R. Kluszczyński, and screenings of short films 
by students and graduates of PWSFTviT in Łódź. 

He received a medal “Zasłuony działacz kultury” 
[“For Cultural Merit”]. 

1992 
He took part in an exhibition organized by Józef 
Robakowski Łódzki ruch neoawangardy 1970-1992 [Łódź Neo-
avant-garde Movement 1970-1992] at the old Grohman’s 
palace in Łódź. Cichosz’s photo-installation Bryk [Crib] was 
shown here for the first time. 
Bryk – a set of five illustrations which are, in a way, a “crib” 
of history which appears to be a string of wars and 
conflicts, often waged for extremely egoistic reasons. 408/
121/10 cm (16 elements of four layers); screen: structure 
of lines symbolizing vectors – directions of different views. 

Individual exhibition Fotoinstalacje [Photo-installations] 
at the BWA [Bureau of Artistic Exhibitions] in Jelenia 
Góra, where the author presented Bryk, Witkacemu… 
[For Witkacy…] and Rytm. 
Witkacemu… – a reproduction of Witkacy’s photographic 
self-portrait was used. 101/121/10 cm (four elements 
of four layers); screen: structure achieved by means 
of spraying developer on film. 

1993 
Individual exhibition Demonta [Disassembly] at the Mała 
Galeria ZPAF-CSW in Warsaw where the photo-
installation Demonta - Humanologii poświęcam [Disassembly 
– A Tribute to Humanology] was shown for the first time. 
Demonta – Humanologii poświęcam – a photographic 
plate from an encyclopaedia was used, showing types 
of different human races; 254/204/10 cm (26 elements 
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raster: przenikające się pionowe i poziome prostokąty 
wzajemnie uzupełniające się do symbolu krzya. 

Udział oraz organizacja Konstelacji – wystawy fotografii polskiej 
w Galerii FF w Łodzi, na której wyeksponowano aktualne 
prace kilkudziesięciu polskich artystów fotografów, 
którzy byli prezentowani wcześniej w Galerii FF. Wystawa 
zorganizowana na 10-lecie istnienia Galerii FF. K. Cichosz 
zaprezentował fotoinstalację: Demonta – Humanologii 
poświęcam. Wzięli w niej udział m.in.: J. Byrczek, 
M. Hermanowicz, A. Janaszewski, K. Kuzyszyn, M. Poźniak, 
Z. Rydet, T. Woźniakowski, A. Róycki, J. Robakowski. 

Premierowa prezentacja fotoinstalacji Humanologii 
poświęcam II podczas IV Edycji Konstrukcji w Procesie – MY 
HOME IS YOUR HOME w Łodzi, której pomysłodawcą 
i realizatorem od jej pierwszej edycji w 1981 roku był 
Ryszard Waśko (później wspólnie z Muzeum Artystów). 
Ideą Konstrukcji w Procesie jest wspólne działanie 
zaproszonych artystów w danym miejscu i czasie. 
Humanologii poświęcam II – wykorzystana reprodukcja 
fotografii Edwarda Muybridge’a z 1885 roku. Format: 
548/190/25 cm (pięć czterowarstwowych elementów); 
raster: plątanina linii utworzona przy pomocy 
komputerowego programu graficznego. 

1994 
Prezentacja realizacji Demonta – Humanologii poświęcam 
na wystawie Pustynna burza zorganizowanej przez 
Jarosława Świerszcza w Galerii Sztuki Współczesnej 
BWA w Katowicach. W wystawie wzięli udział m.in.: 
M. Chlanda, L. Golec, P. Jaros, G. Klaman, J. Modzelewski, 
M. Niedzielko, M. Smoczyński, T. Michałowski. 

Pokaz wystawy Konstelacja w Instytucie Kultury Polskiej 
w Berlinie. 

Indywidualna wystawa Fotoinstalacje w Galerii Pustej 
w Katowicach, której kuratorem jest Jakub Byrczek. Pokaz 
prac: Rytm, Bryk. 

of three layers); screen: structure achieved by means 
of computer compilation of ANSI signs. 
He took part in a prestigious exhibition Krieg – Österreichische 
Triennal zur Fotografie, organized by a renowned 
photographic magazine “Camera Austria”. Beside Krzysztof 
Cichosz’s work Epitaphios – Szara piechoty [Epitaphios 
– Charge of the Infantry], shown for the first time, the only 
other work from Poland was presented by Zofia Kulik. 
Epitaphios – Szara piechoty – a reproduction of 
a photograph from a history textbook for primary 
schools was used. It shows the charge of the Polish 
infantry (although the author chose a reproduction 
in which it is impossible to determine the army’s 
nationality, as the work was supposed to show war and 
troops as a universal phenomenon). 610/101/10 cm; 
screen: vertical and horizontal rectangles permeate and 
complement one another, forming the symbol of a cross. 

He took part in and organized Konstelacja – wystawa 
fotografii polskiej [Constellation – Exhibition of Polish 
Photography] at Galeria FF in Łódź, where works of 
a few dozen Polish photographic artists were shown. 
All of them had exhibited their works at Galeria FF before. 
The show was organized to celebrate the 10th anniversary 
of Galeria FF. K. Cichosz presented a photo-installation 
Demonta – Humanologii poświęcam. Other participants 
were J. Byrczek, M. Hermanowicz, A. Janaszewski, 
K. Kuzyszyn, M. Poźniak, Z. Rydet, T. Woźniakowski, 
A. Róycki, J. Robakowski. 

The premiere presentation of a photo-installation Humanologii 
poświęcam II during IV Edycja Konstrukcji w Procesie [4th Edition 
of Construction in Process] –  MY HOME IS YOUR HOME in 
Łódź. The idea of Construction in Process was conceived by 
Ryszard Waśko who has been its organizer since 1981, later in 
collaboration with Muzeum Artystów [The Artists’ Museum]. 
The idea of Construction in Process is to encourage artists invited 
to take part in it to work together at a given time and place. 
Humanologii poświęcam II – a reproduction of Edward 
Muybridge’s photograph from 1885 was used. 548/190/25 
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Nagroda Wojewody Łódzkiego za działalność w kulturze. 

1995
Udział i organizacja wystawy Konstelacja 2 w Ludwig-
Maximilian-Universität w Monachium oraz w Galerie 
im Rathauskeller w Landshut w ramach Dni Kultury 
Polskiej w Bawarii. Ekspozycja została rozszerzona 
o prace E. Andrzejewskiej, E. Łazikowskigo. Wystawa 
przygotowana przez K. Cichosza była jedyną prezentacją 
fotografii polskiej podczas obchodów Dni Kultury 
Polskiej w Bawarii organizowanych przez Ministerstwo 
Kultury i Sztuki. Zaprezentował na niej prace: Humanologii 
poświęcam II oraz Demonta – Humanologii poświęcam. 

1996
Indywidualna wystawa Fotoinstalacje w Instytucie 
Polskim w Bratysławie w ramach Miesiąca Fotografii, 
którego kuratorem jest Václav Macek. Pokaz realizacji: 
Witkacemu…, Rytm, Bryk, Bez tytułu (Strajk). 

Udział w wystawie PL-A/A-PL w Fotogalerie Wien 
w Wiedniu, której kuratorem był Marek Grygiel. 
Pokaz realizacji: Humanologii poświęcam II, Cywilizacji…, 
Naturze… . W wystawie wzięli udział take: K. Kuzyszyn, 
M. Gomulicki, K. Wojciechowski. 

1997
Premierowy pokaz fotoinstalacji Krąg na zorganizowanej 
przez Józefa Robakowskiego wystawie – ywa Galeria 
– łódzki progresywny ruch artystyczny 1969-1997 
w Galerii Sztuki Współczesnej „Zachęta” w Warszawie, 
a następnie przeniesionej do Tower Building w Łodzi. 
J. Robakowski tak pisał o załoeniach tej prezentacji: 
„Wystawa ta, to pierwsza na terenie Warszawy wielka 
manifestacja artystów wywodzących się z tzw. ruchu 
alternatywnego, z załoenia będącego na marginesie 
oficjalnej polityki kulturalnej PRL. […] Do tej pory ruch 
ten utrzymywał swoją niepodległość ideową i artystyczną, 
opierając się na wypracowanej w latach 70. strategii 
działań prywatnych oraz dzięki wprowadzeniu do 

cm (five elements of four layers); screen: thicket of lines 
created by means of a computer graphics programme.
 
1994 
Presentation of Demonta – Humanologii poświęcam 
at an exhibition called Pustynna burza [Desert Storm], 
organized by Jarosław Świerszcz at Galeria Sztuki 
Współczesnej BWA [Contemporary Art Gallery] 
in Katowice. Other participants were: M. Chlanda, L. 
Golec, P. Jaros, G. Klaman, J. Modzelewski, M. Niedzielko, 
M. Smoczyński, T. Michałowski. 

Konstelacja was shown at Instytut Kultury Polskiej [Institute 
of Polish Culture] in Berlin. 

Individual exhibition of Fotoinstalacje in Galeria Pusta 
[Empty Gallery] in Katowice, whose curator is Jakub 
Byrczek. Rytm and Bryk were shown. 

Received an award for cultural activity from the wojewoda 
of Łódź. 

1995 
He took part in and organized Konstelacja 2 at 
the Ludwig-Maximilian-Universität in Munich and 
in Galerie im Rathauskeller in Landshut during Dni 
Kultury Polskiej [Days of Polish Culture] in Bavaria. 
Works by E. Andrzejewska and E. Łazikowski were 
included in the exposition. The exhibition prepared 
by K. Cichosz was the only presentation of Polish 
photography during the Days of Polish Culture in Bavaria 
organized by the Polish Ministry of Culture and Art. 
Cichosz presented Humanologii poświęcam II and Demonta 
– Humanologii poświęcam. 

1996 
Individual exhibition Fotoinstalacje at Instytut Polski [Polish 
Institute] in Bratislava during the Month of Photography, 
whose curator was Václav Macek. Cichosz showed 
Witkacemu…, Rytm, Bryk and Bez tytułu (Strajk). 
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kultury polskiej nowego, multimedialnego języka 
artystycznego”. 
Krąg – w fotoinstalacji zostały wykorzystane wizerunki 
sześciu bóstw z rónych kultur (Zeusa, Tutenchamona, 
Pele – jawajskiej bogini wulkanów, Tupana – zwanego 
Chrystusem, Chec Moola – boga Tolteków i Majów 
z Jukatanu oraz Buddy); format całości: 300/800/
800 cm (sześć czterowarstwowych elementów); 
raster: struktura trójkątów równoramiennych, które 
np. w symbolice Tarota określają ywioły. 
Udział w prestiowej wystawie CHIMÆRA – Aktuelle 
Photokunst aus Mitteleuropa w Staatliche Galerie 
Moritzburg w Halle i Landeskunstmuseum Sachsen-
Anhalt, gdzie zaprezentował pracę Demonta 
– Humanologii poświęcam. Kuratorami tej ekspozycji 
byli: T. O. Immisch i John P. Jacob, ze strony polskiej 
współpracował jako kurator Lech Lechowicz. Z Polski 
udział wzięli take: A. B. Bohdziewicz, I. Nawrot, 
K. Kuzyszyn i G. Przyborek. 

Kortas Lengyel Fotografia / Najnowsza fotografia polska, 
wystawa w Ernst Museum w Budapeszcie w ramach 
Polonia Expressz, na której zaprezentował fotoinstalacje: 
Wielka Trójka i Demonta – Humanologii poświęcam. Polonia 
Expressz było wielką prezentacją wszelkich dziedzin sztuki 
polskiej – muzyki, teatru, malarstwa, literatury, a take 
fotografii. Kuratorem ekspozycji fotograficznej był 
Marek Grygiel. 
 
1998 
Prezentacja pracy Demonta – Humanologii poświęcam na 
I Biennale Fotografii Polskiej w Galerii Miejskiej „Arsenał” 
w Poznaniu, której kuratorami byli Stefan Wojnecki 
i Wojciech Makowiecki. Załoeniem tej prezentacji miało 
być, według słów organizatorów, „[…] Biennale nie ma 
pełnić wyłącznie roli przeglądu twórczości. W kolejnych 
edycjach podejmowane będą aktualne problemy sztuki. 
Obecna edycja porusza waki problem indywidualności 
twórczej, który pojawił się we współczesnej sztuce. Takie 
podejście uzasadnia tytuły zarówno wystawy głównej 

He took part in the PL-A/A-PL exhibition at the Fotogalerie 
Wien in Vienna whose curator was Marek Grygiel. Cichosz 
showed: Humanologii poświęcam II, Cywilizacji…, Naturze… . 
Other participants were K. Kuzyszyn, M. Gomulicki, 
K. Wojciechowski. 

1997 
The premiere of a photo-installation Krąg [Circle] 
at an exhibition organized by Józef Robakowski ywa 
Galeria – łódzki progresywny ruch artystyczny 1969-1997 
[Live Gallery – Progressive Artistic Movement in Łódź 
1969-1997], shown in Galeria Sztuki Współczesnej 
“Zachęta” [Gallery of Contemporary Art “Zachęta”] 
in Warsaw, and later moved to the Tower Building 
in Łódź. About the idea behind this presentation 
Robakowski wrote: “This exhibition is the first great 
manifestation (in Warsaw) of artists belonging 
to the so-called alternative movement which 
existed on the margin of official cultural politics of 
the Polish People’s Republic. […] This movement 
has retained its ideological and artistic independence 
relying on the strategy of private activity, formulated 
in the 1970s, and thanks to the introduction of new 
multimedia language into Polish culture”. 
Krąg – images of six gods from different cultures were 
used in this photo-installation: Zeus, Tutankhamon, 
Pele – goddess of volcanoes from Java, Tupan, also called 
Christ, Chec Mool, god of the Toltecs and Mayans from 
Yucatan, and Buddha; 130/108/20 cm (six elements 
of four layers); screen: structure of equilateral triangles 
which, for example, in the Tarot pack are symbols 
of natural elements. 

He took part in a prestigious exhibition CHIMÆRA 
– Aktuelle Photokunst aus Mitteleuropa in Staatliche 
Galerie Moritzburg in Halle and in Landeskunstmuseum 
Sachsen-Anhalt where Cichosz presented Demonta 
– Humanologii poświęcam. Curators of this exhibition 
were T. O. Immisch and John P. Jacob. Lech Lechowicz 
collaborated with them as a curator from Poland. 
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– Pola indywidualności, jak i sympozjum – Indywidualność 
w dobie postmodernizmu. Chodzi o indywidualności 
twórcze, rozwijające swoją znaczącą aktywność poza 
głównymi trendami sztuki, w tym fotografii”. Wyboru 
twórców biorących udział w tej wystawie dokonywali 
zaproszeni teoretycy, krytycy, kustosze i kierownicy 
galerii fotografii. 

Udział w VI Edycji Konstrukcji w Procesie – The Bridge, 
która odbywała się w Melbourne w Australii, a której 
organizatorem było Muzeum Artystów i Ryszard 
Waśko oraz australijskie biuro Muzeum Artystów 
z Richardem Thomasem. Około dwustu zaproszonych 
artystów z całego świata realizowało swoje prace na 
terenie całego Melbourne w ciągu kilku tygodni trwania 
Konstrukcji w Procesie. Krzysztof Cichosz zaprezentował 
premierową, pierwszą część tryptyku W hołdzie sztuce I. 
W hołdzie sztuce I – wykorzystał trzy rysunki kultur 
pierwotnych: barwny, „rentgenowski” rysunek kangura 
(Australia), kojota (Meksyk, Ameryka Południowa) 
oraz bizona z jaskini Lascaux we Francji; format: 141/
201/10 cm (ostateczna wersja instalacji: 84/426/10 cm); 
raster : układ zaczerpnięty z oktagramu I Ching. 

Organizacja (wspólnie z Lechem Lechowiczem) oraz 
udział   wystawie Fotografia i przestrzeń w Galerii FF 
w Łodzi. Zaprezentował na niej obiekty – W hołdzie kinu 
– Chaplin oraz Marilyn, Andy’emu, Ameryce,… . 
Była to wystawa problemowa, jej załoeniem było 
ukazanie relacji pomiędzy przestrzenią a fotografią, 
a take kwestii przestrzeni w obrazie fotograficznym. 
Zaprezentowano prace piętnastu polskich artystów, 
m.in. I. Gustowskiej, A. Mikołajczyka, W. Pramowskiego, 
Z. Dłubaka. 
W hołdzie kinu – Chaplin – obiekt, w którym został 
wykorzystany wizerunek aktora i reysera Charliego 
Chaplina; format: 114/100/16 cm (obraz podzielony 
na sześć czterowarstwowych elementów); raster: 
struktura wygenerowana komputerowo, naśladująca rysy 
na maksymalnie wyeksploatowanej kopii taśmy filmowej. 

Other participants were A. B. Bohdziewicz, I. Nawrot, 
K. Kuzyszyn and G. Przyborek. 
Kortas Lengyel Fotografia/Najnowsza fotografia polska [Recent 
Polish Photography], exhibition at the Ernst Museum 
in Budapest during Polonia Expressz. The author 
presented his photo-installations Wielka Trójka and 
Demonta – Humanologii poświęcam. Polonia Expressz was 
a broad presentation of all branches of Polish art – music, 
theatre, painting, literature and photography. The curator 
of the photographic exposition was Marek Grygiel. 

1998 
He presented Demonta – Humanologii poświęcam at 
the I Biennale Fotografii Polskiej [1st Biennale of Polish 
Photography] in Galeria Miejska “Arsenał” [Municipal Gallery 
“Arsenal”] in Poznań – its curators were Stefan Wojnecki 
and Wojciech Makowiecki. As the organizers said: “[…] 
Biennale is not only meant to be an artistic review. Its future 
editions will take up current problems of art. This edition 
takes up the significant problem of creative individuality 
which appeared in contemporary art. Such an approach 
justifies the title of the main exhibition – Pola indywidualności 
[Fields of Individuality] – and the title of the symposium 
– Indywidualność w dobie postmodernizmu [Individuality in 
the Postmodern Era]. We mean to present important creative 
individuals who work beyond main trends in art, including 
photography”. Artists who took part in the exhibition were 
selected by theoreticians, critics, curators and managers 
of photographic galleries invited to Poznań. 

He took part in VI Edycja Konstrukcji w Procesie [6th Edition 
of Construction in Process] – The Bridge, which took place 
in Melbourne, Australia. Its organizers were Ryszard 
Waśko, Muzeum Artystów and the Australian bureau 
of the museum, managed by Richard Thomas. During 
a few weeks that Konstrukcja lasted nearly two hundred 
artists from all parts of the world presented their works all 
over Melbourne. Krzysztof Cichosz showed the first part 
of his triptych W hołdzie sztuce I [A Tribute to Art 1], which 
was a premiere of this work. 
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W hołdzie kinu – Marilyn, Andy’emu, Ameryce,… – obiekt, 
w którym została wykorzystana reprodukcja portretu 
Marilyn Monroe wykonanego przez Andy’ego 
Warhola; barwny wydruk komputerowy; format: 
90/90/18 cm; raster: struktura utworzona ze znaku 
amerykańskiego dolara. 

1999
Udział w wystawie Prawdziwe – moliwe w Galerii 
Miejskiej „Arsenał” w Poznaniu, której kuratorami 
byli: Piotr Wołyński i Witold Przymuszała. 
Zaprosili do wystawy artystów fotografów, m.in. 
K. Cichosza z fotoinstalacjami Humanologii poświęcam 
II oraz W hołdzie sztuce I, a take G. Bojanowskiego, 
G. Sztabińskiego, J. Berdyszaka, A. Lachowicza, 
J. Robakowskiego, B. Schlabsa. Prezentacja towarzyszyła 
retrospektywie S. Wojneckiego, który dokonał wyboru 
bliskich mu mentalnie twórców. 

Prezentacja obiektów: W hołdzie kinu – Chaplin oraz 
Marilyn, Andy’emu, Ameryce,…, a take fotoinstalacji 
Humanologii poświęcam II na wystawie Obrazy 
pojmane, której kuratorem był Józef Robakowski, 
a zaprezentowanej w Państwowej Galerii Sztuki 
w Sopocie. Oprócz K. Cichosza zaproszeni byli: 
Barbara Konopka, J. Bartołowicz, J. Robakowski, 
Bogdan Konopka, Ł. Skąpski, S. Wojnecki, P. Wołyński 
oraz J. Wroński. 

Niekończąca się linia/Die unendliche Linie – udział 
w ekspozycji w Muzeum Sztuki Reduktywnej Fundacji 
Gerarda Kwiatkowskiego-Bluma na Rzecz Sztuki 
Współczesnej w Świeradowie Zdroju. Ideą tej wystawy 
była, według słów Gerarda Kwiatkowskiego-Bluma 
„[…] prezentacja artystów i myślicieli niezalenie od 
kierunku, do którego mona ich przypisać, ale ze względu 
na dociekliwość własną, nie liczącą się z oklaskami 
rządzących kulturą ani upodobaniami odbiorców. 
Z ich dokonań skonstruowane są formy myślowe, 
które są mimo odrębności tworzywa, cechą łączącą 

W hołdzie sztuce I – the author used three primitive culture 
drawings: a colour “X-ray” drawing of a kangaroo 
(Australia), a drawing of a coyote (Mexico), and of 
a buffalo from the Lascaux Cave in France; 141/201/10 
cm (the final version of the installation: 84/426/10 cm); 
screen: structure based on the I Ching octagon. 

He organized (with Lech Lechowicz), and took part in 
an exhibition called Fotografia i przestrzeń [Photography 
and Space] at Galeria FF in Łódź. Cichosz presented 
the following objects: W hołdzie kinu – Chaplin [A Tribute 
to Cinema – Chaplin] , Marilyn, Andy’emu, Ameryce,… 
[For Marilyn, Andy and America,…]. This exhibition took up 
the problem of relations between space and photography, 
as well as the question of space in photographic image. 
Works by fifteen Polish artists were shown, among 
them by I. Gustowska, A. Mikołajczyk, W. Pramowski 
and Z. Dłubak. 
W hołdzie kinu – Chaplin – a picture of Charlie Chaplin, 
actor and director, was used; 114/100/16 cm (the picture 
was divided into six elements of four layers) ; screen; 
structure generated by means of a computer resembles 
scratches on a worn-out film tape. 
W hołdzie kinu – Marilyn, Andy’emu, Ameryce,… – an object 
in which a reproduction of Marilyn Monroe’s portrait by 
Andy Warhol was used; colour computer print-out; 
90/90/18 cm; screen: structure created to resemble 
the sign of the American dollar. 

1999 
He took part in an exhibition Prawdziwe – moliwe [Real 
– Possible] at Galeria Miejska “Arsenał” in Poznań, whose 
curators were Piotr Wołyński and Witold Przymuszała. 
They invited photographic artists, among them K. Cichosz 
with his photo-installations Humanologii poświęcam II and 
W hołdzie sztuce I, as well as G. Bojanowski, G. Sztabiński, 
J. Berdyszak, A. Lachowicz, J. Robakowski and B. Schlabs. 
The presentation accompanied a retrospective exposition 
of works by Stefan Wojnecki who selected artists he 
considered his “intellectual relatives”. 
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we wspólnotę” (z katalogu wystawy). K. Cichosz 
wyeksponował fotoinstalację Naturze… . 

2001 
Organizacja oraz udział w wystawie Archipelag, będącej 
prezentacją polskiej fotografii na 6. Internationale Fototage 
Herten. Vision of Europe w Niemczech. Wystawa Archipelag 
była jedną z ok. 60 ekspozycji fotograficznych z całego 
świata. Zaprezentował tam po raz pierwszy fotoinstalację 
Rozstrzelany… (szkic). W wystawie wzięli udział m.in.: 
J. Hobgarska, T. Komorowski, D. Liszewski, E. Łazikowski, 
P. Orzechowska, D. Pabis, J. Robakowski, P. ak. 
Rozstrzelany… (szkic do instalacji) – wykorzystany 
wizerunek posągu Buddy zniszczonego przez Talibów 
w Afganistanie; format: 84/35/10 cm); barwny wydruk 
komputerowy; raster: struktura tkaniny i popękanego 
kamienia wygenerowana przy pomocy komputerowego 
programu graficznego. 

Indywidualna wystawa Portrety hybrydowe  w Małej 
Galerii ZPAF-CSW w Warszawie, na której były 
wyeksponowane po raz pierwszy fotoinstalacje, pod tym 
samym tytułem, będące komputerowo wygenerowanymi 
wariacjami dziewięciu portretów filozofów okresu grecko-
rzymskiego. W ten sposób powstało dziewięć portretów 
hybrydowych – kady z nich składa się z sześciu losowo 
zestawionych fragmentów twarzy dziewięciu filozofów. 
Raster destruujący i konstruujący portrety powstał 
dzięki wprowadzeniu maszynowego kodu programu 
komputerowego do edytora tekstu. Na pracę składa się 
dziewięć czterowarstwowych elementów o formacie: 
88/84/10 cm kady. 

2002
Organizacja (wspólnie z Krzysztofem Jureckim z Muzeum 
Sztuki w Łodzi i Adamem Sobotą z Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu) oraz udział w wystawie Wokół dekady. 
Fotografia polska lat 90., która w załoeniu była 
podsumowaniem dokonań polskich artystów fotografików 
w ostatniej dekadzie XX wieku. Zaproszonych zostało 

He presented the objects: W hołdzie kinu – Chaplin and 
Marilyn, Andy’emu, Ameryce,…, as well as the photo-
installation Humanologii poświęcam II at an exhibition 
Obrazy pojmane [Captive Images], whose curator was Józef 
Robakowski. The exposition was shown at Państwowa 
Galeria Sztuki [State Art Gallery] in Sopot. Other 
participants were: Barbara Konopka, J. Bartołowicz, 
J. Robakowski, Bogdan Konopka, Ł. Skąpski, S. Wojnecki, 
P. Wołyński and J. Wroński. 

Niekończąca się linia/Die unendliche Linie [The Unending 
Line] – he took part in an exposition in Muzeum Sztuki 
Reduktywnej Fundacji Gerarda Kwiatkowskiego-Bluma na 
Rzecz Sztuki Współczesnej [Museum of Reductive Art of 
Gerard Kwiatkowski-Blum’s Foundation for Contemporary 
Art] in Świeradów Zdrój. As Kwiatkowski-Blum said, 
the idea behind this exhibition was “to present artists 
and thinkers regardless of the trends that they might be 
associated with, but according to their inquisitiveness 
which cares neither for the applause of the people who 
control culture, nor for the tastes of the audience. Their 
works constitute mental forms that, their different 
substance notwithstanding, connect them all to form 
a community” (from the catalogue of the exhibition). 
K. Cichosz showed his photo-installation Naturze… .

2001 
He organized and took part in an exhibition Archipelag 
[Archipelago] which was a presentation of Polish 
photography at 6. Internationale Fototage Herten. 
Vision of Europe in Germany. Archipelag was one of 
about 60 photographic expositions from all over 
the world. Cichosz presented (for the first time) 
a photo-installation Rozstrzelany… (szkic) [Executed… 
(A sketch)]. Other participants included, for example, 
J. Hobgarska, T. Komorowski, D. Liszewski, E. Łazikowski, 
P. Orzechowska, D. Pabis, J. Robakowski, P. ak. 
Rozstrzelany… (szkic do instalacji) – a picture of Buddha’s 
statue, destroyed by the Taliban army in Afghanistan, was 
used; 84/35/10 cm; colour computer print-out; screen: 
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przeszło czterdziestu twórców, m.in. E. Andrzejewska, 
W. Barszczak, J. Bartołowicz, M. Gardulski, Z. Rydet, 
L. Szurkowski, A. J. Lech, S. J. Woś, J. Zastróna, 
K. Cichosz zaprezentował fotoinstalacje: W hołdzie kinu 
– Marilyn, Andy’emu, Ameryce,… oraz pełną wersję realizacji 
Rozstrzelany… o wymiarach: 208/84/20 cm. 

Udział w wystawie Person / Zeit / Raum – Fotografie 
aus Polen w Rupertinum, Museum Moderner Kunst 
w Salzburgu, której kuratorem był Lech Lechowicz. 
K. Cichosz zaprezentował prace: Portrety hybrydowe 
oraz Demonta – Humanologii poświęcam, oprócz niego 
w wystawie wzięli udział: K. Kuzyszyn, N. Lach-Lachowicz, 
I. Nawrot, W. Pramowski, G. Przyborek, J. Robakowski, 
Z. Rytka, P. Wołyński. Wystawa odbyła się w ramach 
Roku Polskiego w Austrii. 

structure of fabric and broken stone generated by means 
of a computer graphics programme. 
Individual exhibition Portrety hybrydowe [Hybrid Portraits] 
at Mała Galeria ZPAF-CSW in Warsaw. Cichosz for 
the first time showed photo-installations under the same 
title which were computer-generated variations of nine 
portraits of Greek and Roman philosophers. Nine hybrid 
portraits were created in this way – each consists of six 
stochastically selected fragments of nine faces. The screen 
which decomposes and reconstructs the portraits was 
created by means of a machine code of a computer 
programme introduced into a text editor. The work 
consists of nine elements of four layers, measuring 
88/84/10 cm each. 

2002 
He took part in and organized (with Krzysztof Jurecki from 
Muzeum Sztuki in Łódź and Adam Sobota from Muzeum 
Narodowe in Wrocław) an exhibition called Wokół 
dekady. Fotografia polska lat 90 [Around the Decade. Polish 
Photography of the 90s], which was intended to sum up 
the achievements of Polish photographic art in the last 
decade of the 20th century. More than forty artists were 
invited, among them E. Andrzejewska, W. Barszczak, 
J. Bartołowicz, M. Gardulski, Z. Rydet, L. Szurkowski, 
A. J. Lech, S. J. Woś and J. Zastróna. K. Cichosz presented 
photo-installations: W hołdzie kinu – Marilyn, Andy’emu, 
Ameryce,… and a complete version of Rozstrzelany…, 
measuring 208/84/20 cm. 

He took part in an exhibition Person / Zeit / Raum 
– Fotografie aus Polen in Rupertinum, Museum Moderner 
Kunst in Salzburg, whose curator was Lech Lechowicz. 
K. Cichosz presented Portrety hybrydowe and Demonta 
– Humanologii poświęcam. Other participants were: 
K. Kuzyszyn, N.  Lach- Lachowicz, I. Nawrot, W. 
Pramowski, G. Przyborek, J. Robakowski, Z. Rytka, P. 
Wołyński. The exhibition was organized as part of Rok 
Polski [Year of Poland] in Austria. 

Wystawa Person / Zeit / Raum 
– Fotografie aus Polen w Rupertinum
The exhibition Person / Zeit / Raum 
– Fotografie aus Polen in Rupertinum
Salzburg 2002
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