
Łukasz Surowiec 

BLACK BLOC
 

plus portfolio 2012-2017



ur. 1985 w Rzeszowie

2014 – 2017 Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (studia doktoranckie)
2005 – 2010 Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
2009 – 2010 Universität der Künste Berlin (stypendium Erazmus)
2008 – 2009 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
2005 – 2006 Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie

3 fot. Marcin Kaliński



Wystawy indywidualne

2017 Tychy, StrefArt, Kopia przodownika pracy - Murarka 
2016 Kraków, Art Agenda Nova, Zielnik
  Poznań, Plac Cyryla, Przychodnia
  Berlin, Frankfurter Tor., W+B/*-X Berlin Warsaw Boxes
2015 Kraków, Jasny Dom, Kino Letnie. Granica
2014 Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, Umierać się nikt nie boi
  Toruń, CSW Znaki Czasu, Poczekalnia
  Lublin, Pracownia Sztuki Zaangażowanej - Rewiry, Skup Łez
2013 Kraków, Bunkier Sztuki, Dziady
  Katowice, CH Silesia City Center, Black Diamonds
  Bytom, Poland, CSW Kronika, Szęśliwego Nowego Roku IV
2012 Kalmar, Szwecja, Kalmar Konstmuseum, Szwedzkie gołębie
  Bytom, CSW Kronika, Szczęśliwego Nowego Roku II
  Kraków, Art Agenda, Project Berlin-Birkenau
  Poznań, Nowa Gazownia, Blizny
2011 Bytom, CSW Kronika, Szęśliwego Nowego Roku
  Kraków, Pawilon Wyspiańskiego, Nigdy nie byłam, nigdy nie jestem, nigdy nie będę tu
2010 Kraków, Art Aganda Nova, Nice to Meet You
  Kraków, Galeria Rzeźby ASP, Cóż po interpretacji



Wybrane wystawy zbiorowe

2017 Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, Późna Polskość
 Warszawa, NGS Zachęta, Spojrzenia 
 Szczecin, TRAFO, The Wall. Art Face To Face With Borders
 Dresno, Alte Feuerwache Loschwitz e. Kunst - und Kulturverein, Jeden organizm jeder Organismus.

2016 Warszawa, MSN, Chleb i róże. Artyści wobec podziałów klasowych
 Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, Poznawać, Działać, Dzielić się
 Wilno, Litwa, Litexpo, Art Vilnius, 
 Kijów, Ukraina, GogolFest, Burn Babilon
 Gdynia, Muzeum Emigracji, Wejście od Portu 
 Lublin, Galeria Labirynt, Communis – renegocjacje wspólnoty
 Berlin, Niemcy, Frankfurter Tor., W+B/*-X Berlin Warsaw Boxes

2015 Londyn, Anglia, Chelsea College, A Market of Values
 Bratysława, Słowacja, Kunsthalle Bratislava, Procedures for the head/Polish Art Today

  Oslo, Norwegia, NoPlace, A Place Where We Could Go
 Paryż, Francja, Cité internationale des arts, Je brûle Paris

  Solingen, Niemcy, Art Museum Solingen, Death Does Not Have the Last Word   
  Kraków, MOCAK, Polska – Izrael – Niemcy. Doświadczenie Auschwitz
  Kraków, Muzem Narodowe, Prom/ieni\otwórczość
  Katowice, Muzeum Śląskie, Projekt Metropolis
   Katowice, Street Art Festival
  Poznań, Galeria Piekary, Biae jest białe a czarne jest czarne
  Sopot, PGS, Co ukryte. Aktualna sztuka ze Śląska



2014 Kochi, Indie, Kochi Muziris Biennale, Critical Juncture
  Riga, Latvian Centre for Contemporary Art, Survival Kit 6
  Kijów, Ukraina, Visual Culture Research Center, Lockout 
  Warszawa, MSN, Co widac - polska sztuka dzisiaj
  Warszawa, MSN, Twoje miasto to pole walki    
  Kraków, Muzeum PRL, Koszty społeczne w Polsce po ‘89
  Poznań, Galeria Arsenał, Lokalsi
  Nowy Sącz, BWA Sokół Manifestacje romantyczne
  Toruń, CSW, Propozycje dla Torunia 2014
2013 Hong Kong, City Hall Exhibition Hall, East + Europe - Eastern European Contemporary Art Exhibition
  Samara, Russia, Victoria Gallery, Shiryaevo Biennale, Have the wanderers of yesterday become today’s backpackers?
  Bytom, CSW Kronika, Workers of The Artworld Unite
2012 Berlin, Niemcy, Kunst Werke, 7 Berlin Biennale
  Mechelen, Belgia, De Garage, Air de Pologne
  Sopot, Artloop Festival, Kurort
2011 Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, Nie (na) Miejscu
  Kraków, MOCAK, Nagroda Fundacji Vordemberge-Gildewart
   Gdańsk, IS Wyspa, Alternativa
  Wrocław, BWA Galeria Awangarda, 10. Konkurs Gepperta
  Berlin, Niemcy, Galerie Petra Vankova, (un)Polish
2010 Kutna Hora, Czechy, Start Point Prize 2010
  Warszawa, Galeria Leto, Nawet o tym nie myśl

 Berlin, Niemcy, Rundgan, UDK Berlin
 Kraków, Centrum Kultury Żydowskiej, Ciało Obce



BLACK BLOC
2017

 





Praca Black Bloc jest kolekcją mody inspirowaną wizerunkiem anarchi-
stycznych grup bojowych, stosujących taktykę „Black-bloc”, która przede 
wszystkim opiera się na odpowiednim, utrudniającym identyfikację stroju. 





Według oficjalnych źródeł ubrania „Black-block” powinny być czarne, możliwie jed-
nolite; nie powinny mieć na sobie żadnych wyróżniających się pasków, naszywek, 
napisów. Charakterystyczne są spodnie bojówki, wygodne buty –  tzw. glany, bluza  
z kapturem, czarne czapki z daszkiem. Nosi się też czapki-kominiarki lub chusty, 
czasami także okulary przeciwsłoneczne. Najpopularniejszą bronią Czarnego Blo-
ku są kamienie oraz – rzadziej – koktajle Mołotowa; sporadycznie petardy, świece 
dymne, pojemniki z farbą, proce, drewniane pałki, metalowe rurki.













Zaprojektowana i uszyta kolekcja ubrań wraz z przygotowa-
nymi gadżetami została zaprezentowana podczas wystawy 
Spojrzenia Nagroda Fundacji Deutsche Bank w Zachęcie. 

























Podczas trwania wystawy ubrania i gadżety z kolekcji były dystrybuowane 
na dwa sposoby: można było je kupić po cenach rynkowych lub nabyć za 
pomocą wymiany. Aby otrzymać wybrany produkt drogą wymiany, nale-
żało dostarczyć do punktu sprzedaży dokumentację (w formie cyfrowej 
bądź analogowej) potwierdzającą udział w strajkach, protestach przeciw-
ko wszelkim formom władzy, eksmisji z mieszkań, w obronie miejsc pra-
cy, protestach przeciwko wyzyskowi, rasizmowi, faszyzmowi, ksenofobi i 
manifestacjach w obronie mniejszości oraz wyrazić zgodę na publikację 
przekazanego materiału. W przyszłości z zebranych materiałów ma po-
wstać książka, a zgromadzone pieniądze umożliwić kontynuację projektu.



BLACK BLOC
REGULAMIN

§1

Instalacja Łukasza Surowca Black Bloc prezentuje limitowaną kolekcję ubrań 
i gadżetów inspirowaną antyfaszystowską metodą protestu. Wszystkie produkty 

w niej się znajdujące można oglądać, przymierzać, nabywać.

§2

Aby nabyć dany produkt należy najpierw zgromadzić odpowiednią  
liczbę punktów.

§3

Punkty są przyznawane poprzez karty Black Bloc - point card. W obiegu znajdują się  
następujące katy: darmowe Black Bloc 200 points oraz płatne Black Bloc 100 points, 

Black Bloc 50 points, Black Bloc 20 points, Black Bloc 10 points. 

§4

Kartę Black Bloc 200 points można otrzymać poprzez dostarczenie do księgarni  
Zachęty dokumentacji (w formie cyfrowej bądź analogowej) potwierdzającej udział 

w strajkach, protestach przeciwko wszelkim formom władzy, w tym:

– protestach przeciwko wyzyskowi, rasizmowi, faszyzmowi, ksenofobii;
– w obronie miejsc pracy; 

– eksmisji z mieszkań;
– i manifestacjach w obronie mniejszości

oraz wyrazić zgodę na publikację przekazanego materiału.

Pozostałe karty można nabyć za gotówkę w cenie: 

Black Bloc 10 point – 10 PLN, 
Black Bloc 20 points – 20 PLN,
Black Bloc 50 points – 50 PLN,

Black Bloc 100 points – 100 PLN.  
 

§5

Zakupione oraz otrzymane karty ulegają wymianie wyłącznie na towary  
wchodzące w skład instalacji Black Bloc i nie mogą być podstawą do żadnych  

roszczeń �nansowych.





W projekcie partycypowało ponad sto osób. W ramach wymiany za obiekty z kolecji 
zgromadzono prawie pół tysiaca zdjęć, kilkadziesiąt filmów i kilka transparentów. 











W ramach konkursu Spojrzenia - Nagroda Fundacji Deutsche 
Bank projekt Black Bloc otrzymał nagrodę publiczności.  



WYBRANE PRACE
2012 - 2017

 





4 Bykownia, Kijów, Ukraina. Zbiór roślin w miejscu pochówku 
ofiar ludobujstwa. fot. Aleksandra Kozuń

3poprzednia strona Sztutowo z cyklu Zielnik, 54°19′33′′N 
19°10′44′′E, 2016, fragment, 39,5 x 38,5 cm, technika własna 
(żywica, rośliny) 

Projekt Zielnik polegał na odbyciu podróży do zna-
nych, jak i tych zapomnianych miejsc naznaczonych 
traumą masowych zbrodni na tle etnicznym czy  
wyznaniowym oraz pozyskaniu z miejsc pochówku 
ofiar roślinengo materiału organicznego. Zebrane  
i spreparowane rośliny posłużyły do stworzenia archi-
walnych obrazów –  intymnych pomników. 

ZIELNIK
 

2015-2017



5 Cmentarz psów, Głogów Młp, z cyklu Zielnik, 50°09′04′′N 21°57′46′′E 99x73cm, 2016, technika 
własna (żywica, rośliny) 

Zielnik składa się z kilkudziesięciu prac/ob-
razów o różnych wymiarach, które poprzez 
swoją delikatną poetycką formę mają skło-
nić do refleksji nie tylko nad przemijaniem 
ale przede wszystkim nad ciągłością życia 
i jednością natury, poprzez nieustające 
przeobrażanie się materii. Jest to także pró-
ba stworzenia nowej formy upamiętniania 
ważnych dla danej społeczności miejsc,  
w tym wypadku miejsc tragicznych wyda-
rzeń takich jak masowe zbrodnie. 

Prace to wykonane autorską metodą  
organiczne obrazy z roślin: kwiatów, traw, 
liści krzewów i drzew wyrosłych na miejscu 
pochówku, a więc na prochach i szcząt-
kach ofiar zbrodni. Rośliny te, zawierające  
w sobie cząsteczki tej samej materii, która 
tworzyła ciała pomordowanych osób, stają 
się żywymi pomnikami. Istotne jest więc nie 
tylko miejsce, z którego pochodzą wyko-
rzystane w obrazach rośliny lecz także ich 
skład chemiczny. 

ZIELNIK 



3Wierzchowiny, z cyklu Ziel-
nik, 51°01′52″N 23°24′49″E, 2016, 
68,5x49,5 cm, technika własna (żywica, 
rośliny).

ZIELNIK

Katalog pdf: 

http://www.nova.art.pl/images/ZIEL-
NIK_lukasz_Surowiec.pdf





Założeniem projektu Sukienka grzechów polskich jest “napisa-
nie” dziesiątej sukienki dedykowanej jasnogórskiemu obrazowi. 
Wotywne szaty powierzają Matce Boskiej i Jezusowi smutki oraz 
cierpienia wierzących. Prezentowana sukienka przygotowana 
jest w innej intencji – w symboliczny sposób gromadzić ma ona 
polskie grzechy; to czego się wstydzimy myśląc o Polsce i pol-
skości. 

3 Sukienka grzechów polskich, aktualny stan obiektu opracowywany na 
podstawie anonimowych ankiet, technika mieszana, wymiary 123x82cm.

SUKIENKA GRZECHÓW POLSKICH 

2016 - 2017
(projekt w trakcie realizacji) 



3 Sukienka grzechów polskich, strona anonimowej ankiety. 

“Zbiór grzechów polskich” tworzony jest na podstawie anonimo-
wo przeprowadzonych ankiet obejmujących wypowiedzi ludzi 
w różnym wieku – kobiet i mężczyzn – o różnym poziomie wy-
kształcenia, zamieszkujących zarówno duże miasta jak i prowin-
cję. 

.

SUKIENKA GRZECHÓW POLSKICH 



4 Sukienka grzechów polskich, Wałbrzych, podróż 
po zasypanych biedaszybach. fot. Aleksandra 
Kozuń. Link sprawy: http://www.gazetawroclawska.
pl/artykul/3778535,walbrzych-z-biedaszybow-wciaz-
zyja-dziesiatki-rodzin-policja-i-straz-kontroluja-niele-
galny-wegiel,id,t.html

4nastepna strona Sukienka grzechów polskich, 
Stare Kiejkuty, byłe tajne więzienia CIA. fot. Aleksan-
dra Kozuń. Link sprawy: https://wiadomosci.wp.pl/
tajne-wiezienia-cia-w-polsce-6034417292838017c

W ramach projektu odbyłem liczne podróże po 
Polsce, podczas których odwiedziłem około 
20 miejsc, zbierając materialne ślady polskich 
grzechów. Z pozyskanych w ten sposób przed-
miotów tworzona jest sukienka. Pierwszy etap 
prac został zaprezentowany na wystawie Póź-
na Polskość. Formy narodowej tożsamości po 
1989 roku w CSW Zamek Ujazdowski na po-
czatku 2017 roku.

SUKIENKA GRZECHÓW POLSKICH 





3 Sukienka grzechów polskich, Drut 
ogrodzeniowy z Tarnobrzeskiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej. Link sprawy : http://
www.ekologiasztuka.pl/pdf/strefy_raport_
maciejewska_2012.pdf

3 Sukienka grzechów polskich, Broń 
pochodząca z fabryki w Radomiu. 
Link sprawy: http://www.defence24.
pl/242611,polskie-karabiny-beryl-dostarc-
zone-nigerii Link sprawy: http://trybun.org.
pl/2017/08/12/fabryka-broni-lucznik-ra-
dom-przed-wielka-inwestycja-czy-z-gigan-
tycznym-kredytem/

3 Sukienka grzechów polskich, Szkło 
pochodząca ze zdewastowanego Kebaba 
w Ełku. Link sprawy: http://www.newsweek.
pl/polska/co-sie-wydarzylo-w-elku-najwa-
zniejsze-fakty-synteza,artykuly,402990,1.
html

3 Sukienka grzechów polskich, Metal-
owa rurka, zakupiona od przedsiębiorcy w 
Micigózdzie. Link sprawy: http://strajk.eu/
bil-pracownika-rurka-po-glowie-ten-zmarl-
wyrok-brzmi-jak-zart/ 

SUKIENKA GRZECHÓW POLSKICH 





PRZYCHODNIA

2016

 
Przychodnia była spektaklem, którego tematem oraz głównymi 
bohaterami oraz stali się często nieuleczalnie chorzy i aktywnie 
pijący alkoholicy, którzy nie chcą lub nie są w stanie podjąć terapii 
uzależnień.

5Przychodnia, kadr z dokumentacji video.

3Przychodnia. Fragment wnętrza, szafka medyczna, Alccoiny.

3poprzednia strona Przychodnia. Fragment wnętrza, poczekalnia.



PRZYCHODNIA

Przychodnia była miejscem pracy dla wyklu-
czonych aktywnych alkoholików. Ich zadanie 
polegało na „zagraniu” roli pacjenta poddają-
cego się terapii. Po przyjściu do Przychodni 
i po rejestracji każdy pacjent mógł poczekać 
w ciepłej, czynnej 24 godziny  na dobę po-
czekalni na wizytę lekarza. 

4 Przychodnia. Fragment studia - gabinet lekarski.



PRZYCHODNIA

Przychodnia była projektem badawczym. W rolę medyków 
wcielili się lekarze, antropolodzy, antropolodzy medyczni, 
socjologowie. Wizyta w gabinecie opierała się na rozmowie 
pomiędzy lekarzem a pacjentem, która była transmitowana na 
żywo przed wejściem do Przychodni. 

Przychodnia to prototyp. Projekt poprzez aktywizację i zaan-
gażowanie osób aktywnie pijących, jest przykładem progra-
mu – w tym wypadku badawczo-artystycznego – do którego 
poprzez pracę włącza się tych, których większość programów 
wyklucza.

http://narkopolityka.pl/kraj/pic-w-strukturze-cpac-w-struktu-
rze-rozmowa-z-lukaszem-surowcem

3Przychodnia, kadry z dokumentacji video.





КІОСК

2016

Tytułowa instalacja to odrestaurowany kiosk zaopatrzony w paczki ziołowych papierosów. 
Bohaterami projektu są studenci z Ukrainy, którzy w ramach projektu sprowadzili z ojczy-
zny zioła a następnie produkowali z nich papierosy, opłacając swoją pracą semestr nauki  
w Polsce. 

Współpraca:  Marta Romankiv, Oleksandra Ovsyannikova

 

5Кіоск - pudełko ukraińskich ziołowych papierosów. 

3Кіоск, punk produkcji i sprzedarzy.

3poprzednia strona Кіоск, fot. Aleksandra Kozuń



КІОСК

Projekt Кіоск przewrotnie wykorzystuje lukę 
prawną, która pozwala na sprzedaż wyrobów 
tytoniowych bez akcyzy jedynie w postaci ręcz-
nie skręcanych papierosów „kolekcjonerskich”. 
Ukraińscy studenci, pod pozorem kontrabandy, 
skręcali papierosy z ekologicznego substytutu ty-
toniu. „кіоск” odnosi się do przestępstw granicz-
nych – przemytu alkoholu i wyrobów tytoniowych 
przez obywateli wschodnich krajów, którzy, chcąc 
zarobić na przysłowiowy chleb, ryzykują nie tyl-
ko konflikt z prawem, ale czasami własne życie. 
Mimo deklarowanej przez polskich polityków  
w toku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego potrzeby 
kształcenia u nas obywateli Ukrainy, wciąż nie 
doczekano się zmian w prawie czy zniesienia 
opłat za studia.

3Кіоск, Oleksandra Ovsyannikova, Marta Romankiv 
(po prawej), polskie studentki z ukrainy przygotowujące 
ziołowe papierosy fot. Aleksandra Kozuń.

3Кіоск, fotografia klijenta kiosku zapalającego pa-
pierosa, fot. Aleksandra Kozuń.





3Granica, klatki z filmu, czas trwania: 13 min, 15 sek.

Granica jest dwukanałową instalacją video, przedstawiającaą 
pejzaż śródziemnomorskich plaż. Głównym tematem instalacji 
są wypoczywający, uprawiający relaks, europejscy turyści oraz 
obsługujący ich imigranci. 

Morze śródziemne jest dzisiaj jednym z największych cmentarzy 
współczesnego świata. Według Międzynarodowej Organizacji 
ds. Migracji (IOM) na wodach między Włochami a Afryką Pół-
nocną utonęło od początku roku prawie 3 tyś. ludzi. Na początku 
kwietnia 2015 roku doszło do największej katastrofy śródziem-
nomorskiej, w której zginęło około 400 imigrantów z Afryki. Kilka 
dni później padł nowy rekord. Statek z ludźmi zmierzającymi po 
lepsze życie do Europy zatonął, odbierając życie przeszło 700 
osobom. 

Projekt jest jednym z głosów w debacie na temat współczesnych 
problemów migracyjnych świata, europejskich wartości i wulgar-
nego konformizmu.
 
 

GRANICA 

2015





5Tato nie płacz. Zosia, zdięcie sześcioletnej Zosi, autorki rysunku na tle muralu.

3poprzednia stronaTato nie płacz. Zosia, rys. Zosfia Tabiś-Hubki 

Projekt polegał na przeniesieniu w monumentalnej skali 
rysunku dziecka, który powstał w jednym z przedszkoli 
w pobliżu kopalni Sośnica-Maszkowy podczas protestów 
górniczych w 2015. Rysunek wykonała pięcioletnia Zosia 
– córka strajkującego górnika, nad którym, tak jak nad 
wielotysięczną grupą pracowników kopalń, ciążyło wid-
mo zwolnienia. Do akcji protestacyjnej, która była jedną 
z największych w ciągu ostatnich lat, przyłączyło się pięt-
naście kopalń. Ponad tysiąc górników protestowało pozo-
stając pod ziemią, inni podjęli strajk głodowy.

Uczestnicząc w proteście związkowym miałem okazję 
wnikliwiej zapoznać się z sytuacją robotników śląskich 
kopalń, i po raz kolejny przekonać się o sile i wartości kla-
sy robotniczej, tak charakterystycznej dla tego regionu.

Prosty, dziecięcy rysunek powiększony wielokrotnie  
i przeniesiony na ścianę śląskiego budynku, ma stać 
się rodzajem widma bezrobotnych mas ludzi, którego to 
Śląsk w ostatnim ćwierćwieczu bezustannie doświadcza  
i które w aktualnym kontekście wciąż pozostaje żywe.

TATO NIE PŁACZ. ZOSIA
2015



TATO NIE PŁACZ. ZOSIA
2015



BLACK DIAMONDS  2012-2015

5Black Diamonds, węgiel, różne wymiary.
3Black Diamonds, klatki z filmu, czas trwania 9 min., 31 s..

3previous page Black Diamonds, węgiel, różne wymiary.

Black Diamond to projekt nawiązujący do wielkich idei modernizmu, tym razem opo-
wiedzianych od końca – od strony towarzyszących im społecznych skutków. Jego 
głównym elementem było przetworzenie węgla kamiennego w małe rzeźby, tworzo-
ne na wzór jubilerskich diamentów. Czarne rzeźby były wykonywane przez bezrobot-
nych byłych górników, tym razem zatrudnionych w ramach projektu artystycznego. 
Black Diamonds jest nie tylko dialogiem z poprzemysłową tradycją Górnego Śląska, 
ale też próbą odpowiedzi na pytanie o moc sprawczą sztuki i artysty w inicjowaniu 
aktywności społecznej. 

http://vimeo.com/57272274



http://vimeo.com/57272274

BARAK 

2015 

Barak to kilkominutowy film dokumentalny, będą-
cy portretem architektury – opowieścią o histroii 
pewnego budynku i jego mieszkańców. Tytułowy 
barak został wybudowany na potrzeby funkcjo-
nowania obozu koncentracyjnego na Majdanku.  
W latach sześdziesiątych przewiezio go do Beł-
życ koło Lublina i zaadoptowano na tymczasowy 
lokal socjalny. W filmie poznajemy historię miesz-
kańca baraku, który sam siebie nazywa ostatnim 
więźniem Majdanku, czekającego wciąż na obie-
cane mu przez władze nowe mieszkanie. 
 
Dokument ten powstał dla Państwowego Muzeum 
na Majdankui i ma być wyświetlany w jednym  
z  budynków mieszczących się na terene byłego 
obozu koncentracyjnego.

5Barak, klatka z filmu, czas trwania: 12 min 9 s

4nastepna strona, Barak, klatka z filmu.





SKUP ŁEZ 2014
współautor Alicja Rogalska 

 
Skup Łez to projekt artystyczno badawczy, którego głównym celem było stworzenie 
kolekcji łez. Od 16 do 25 lipca 2014 przy lu. 1-go maja w Lublinie wszyscy chętni mogąli 
w specjalnie do tego celu zaaranżowanym i utrzymanym w charakterystycznej estetyce 
lokalu sprzedawać swoje oddane na miejscu łzy w cenie 100 złotych za 3 ml.
 
Projekt ten bezpośrednio dotyczył zagadnienia pracy - jej braku i związanego z tym 
wykluczenia społeczno-ekonomicznego. Lokalizacja skupu przy ulicy 1 maja - Święta 
Pracy, również miała mieć charakter symboliczny. Ważnym zagadnieniem Skupu Łez 
była praca afektywna i emocjonalna oraz komercjalizacja emocji - istotne elementy 
współczesnego rynku pracy, gdzie relacje pomiędzy życiem ekonomicznym a życiem 
emocjonalnym wydają się pełnić coraz ważniejszą rolę.

5Łzy - 150 ml łez, szkło, 28x10(średnica) cm. 

3Skup łez, fotografia wnętrza lokalu.



Skup Łez nawiązuje też do działalności lombardów, komisów, skupów 
złota czy też punktów kredytowych, co charakteryzuje wybraną 
lokalizację. Praca ta stanowi również refleksję nad procesem produk-
cji prac artystycznych, zwłaszcza tych z elementami partycypacyjnymi 
i wątkami terapeutycznymi, a także ekonomii sztuki oraz jej funkc-
jonowania w społeczeństwie. 

 

http://wyborcza.pl/duzyformat/1,139944,16398601,Gorzkie_zale_za_pi-
eniadze.html

SKUP ŁEZ 2014

5Skup łez, fotografia wnętrza lokalu.

3Skup łez, fot. Filip Chrobak, na fotografi uczestniczka projektu 



ŚPIEWCY 2014

 

Nazwa projektu Śpiewcy wywodzi się od przedromantycznego słowa „piewcy” lub inaczej „wieszczy”, artystów proroków, poetów natchnionych.  
W romantycznej historii Polski artyści odgrywali znaczącą rolę, głównie w zagospodarowywaniu przestrzeni odpowiedzialności za naród, jego 
tożsamość jak i przyszłe losy.
 
Śpiewcy pośrednio nawiązuje do roli, wybitnych poetów, lecz w przeciwieństwie do nich nie zakłada produkcji głośnych i ważnych utworów liter-
ackich, ale autentycznie wyjąco-ryczących utworów muzycznych, nie pobudzających już nadziei romantycznych, ale pogrążających we wstydzie 
nasze porażki społeczne.
 
Projekt polegał na skonstruowaniu urządzeń (prototypów) żebraczych, które zostały oddane na czas trwania projektu osobom żyjącym w sk-
rajnym ubóstwie, głównie bezdomnym żebrakom, mieszkańcą częstochowskich ulic. Urządzenia te składały się z zestawu mikrofonów stetos-
kopowych i głośników, które podczas kontaktu z ciałem wydają głośne, charakterystyczne dźwięki z wnętrza organizmu (burczenie brzucha, 
przełykanie śliny, pracę płuc, bicie serca itp.) Podczas trwania projektu osoby bezdomne, zostały zaproszone do korzystania z urządzeń tworząc 
tym samym autentyczne utwory muzyczne.
 

5Śpiewcy, klatka z filmu, czas trwania: 26 min 01 s



POZIOMICA 2014

 

Nazwa projektu nawiązuje do głośnej książki epidemiologów R. 
Wilkinsona i K. Pickett, która wywołała szeroką dyskusję na Zach-
odzie. Dostarczyła ona przekonujących danych na rzecz twierdze-
nia, że w bardziej egalitarnych społeczeństwach wszystkim żyje 
się lepiej. 

Podstawowym założeniem projektu Poziomica było zrównanie 
pensji wszystkich  pracowników Galerii Miejskiej Arsenał w Pozna-
niu na okres jednego miesiąca. Cały proces równania miał charak-
ter eksperymentalny. Opierał się na dobrowolnych, indywidualnych 
propozycjach daru, polegających na przekazaniu części pensji 
osób zarabiających więcej tym, o niższych dochodach. W ramach 
projektu odbył się cykl spotkań między pracownikami galerii, które 
przybrały kształt swobodnej debaty na temat założeń projektu oraz 
możliwości jego realizacji. Z przeprowadzonych rozmów powstał 
zwarty, dziesięciominutowy film dokumentalny, przedstawiający 
emocjonalną i bogatą w treść dyskusję. Pomimo chęci większości 
pracowników galerii, do zrównania pensji nie doszło.

Praca została przygotowana w ramach projektu animacyjnego Lo-
kalsi, realizowanego przez Galerię Miejską Arsenał w Poznaniu.

5Poziomica, klatka z filmu, czas trwania: 9 min 53 s





SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2010 - 2014

5Jeden z projektów domu narysowany przez bezdomnego, 29.7 x 21 cm

3poprzednia strona Szczęsliwego Nowego Roku - zima 2014, fotografia z 
planu zdjeciowego. 

Bezdomni, z wyboru lub nie, to społeczni autsajderzy parexcellence. W 
ich dowodach pod imieniem i nazwiskiem, w miejscu adresu zamiesz-
kania, widnieje puste miejsce. Nie mają szans na normalną pracę, nie 
mogą zaciągnąć kredytu, nie mogą głosować w wolnych wyborach. Jako 
grupa wykluczonych nie mają prawa do strajku, nie mają prawa walczyć 
o jakiekolwiek prawa. W Katowicach przy ulicy Bocheńskiego, bezdomni 
wybudowali sobie dom, na jaki ich było stać, oczywiście bezprawnie. Nie 
byli wstanie wynająć mieszkania, nie chcieli korzystać z noclegowni, nie 
chcieli korzystać z pseud pomocy socjalnego państwa. Pracują, zbierają 
złom, handlują na giełdzie, żebrzą. Chcą żyć i przetrwać do wiosny.

W ich nielegalnej posiadłości powstał trzydziestominutowy dokument. 
Jest to opowieść o owej społeczności, z własnym systemem wartości, 
praw i obowiązków, która stara się przetrwać w kapitalistycznej dżungli. 
To opowieść o bezradności, sytuacji bez wyjścia, marzeniu o dachu 
nad głową lub skrawku ziemi skąd nikt ich nie wygoni. Nie rozumieją 
pojęcia „pustostanów” nie rozumieją dlaczego nie mogą tam przebywać, 
nie rozumieją śmierci tych, którzy zamarzli. To opowieść o ludziach, na 
których przyjęcie liberalny polityk nie jest wciąż gotowy.

Sztuka lubi stawiać pytania, inną rzeczą jest udzielanie przez nią odpow-
iedzi. Twierdzi się jednak, że dobrze postawione pytanie daje z reguły na 
nie odpowiedź. Ja w prezentowanej pracy chciałbym zrobić odwrotnie. 
Udzielić odpowiedzi, która być może zrodzi pytania. 

Dokument został zaprezentowany 12 marca na wystawie w CSW Kro-
nika. Kronika jako miejska instytucja publiczna, weszła na prawną drogę 
próbując umieścić i zaadoptować osiedle (na bazie planów bezdom-
nych) w centrum Katowic – przed Spodkiem. 
 



SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2010 - 2014

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU - ZIMA 2010

5Szczęśliwego Nowego Roku - zima 2010, fotomontaż, po lewej bezdomny - Józef 
John, po prawej Prezydent Miasta Katowice - Piotr Uszok
3Szczęśliwego Nowego Roku - zima 2010, klatki z filmu, czas trwania: 21 min 53 s

http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35018,9255252,Osiedle_dla_bezdomnych_
na_placu_pod_Spodkiem.html



SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU - JESIEŃ 2011

Szczęśliwego Nowego Roku - jesień 2011 to druga część dokumentu o grupie bezdom-
nych z Katowic. Po upublicznieniu pierwszej części Szczęśliwego Nowego roku - zima 
2011 w CSW Kronika w Bytomiu ich nielegalna zabudowa znajdująca się pod wiaduk-
tem w Katowicach została zniszczona przez służby mundurowe. W pierwszym fragmen-
cie dokumentu bezdomni opowiadają o likwidacji ich domu, dalej możemy obserwować 
remont nowozdobytego lokum. Są to ruiny poprzemysłowe, które od teraz będą pełnić 
funkcję mieszkalną.

5Szczęśliwego Nowego Roku - jesień 2011,
klatki z filmu, czas trwania: 18 min,. 51 s.



SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 
LATO 2013

5Szczęsliwego Nowego Roku - lato 2013, fotografia - Józef 
John z wizualizacją wyremontowanej ruiny.

3Szczęsliwego Nowego Roku - lato 2013, render 3D, wizual-
izacja wyremontowanej ruiny.

http://www.youtube.com/watch?v=pqXOU1crSlI

http://www.rozswietlamykulture.pl/reflektor/2013/07/13/jutro-
przyjezdza-prezydent-podsumowanie-niezwyklego-projektu-
lukasza-surowca/

http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,14692265,Przenies
li_sie_z_szalasu__zeby_wyremontowac_ruine_.html







POCZEKALNIA 2013

5Poczekalnia, klatki z filmu, czas trwania: 39 min., 32 s.
3Poczekalnia, fot. Filip Chrobak, jeden z uczestnków 
projektu

3poprzednia strona Poczekalnia, fotografia, przestrzeń 
galerii po zakonczeniu projektu

Poczekalnia to projekt polegający na otwarciu drzwi galerii na 24 godziny na 
dobę. Otwarta przestrzeń została opisana jako “miejsce zawieszonej umowy 
społecznej”, każdy mógł w niej przebywać na swoich własnych warunkach.Po 
kilku dnia od otwarcia drzwi galerii, Poczekalnia została zdominowana głównie 
przez osoby bezdomne. Z całego wydarzenia, oprócz próby licznych prototypów i 
nowych rozwiązań społecznych, powstał czterdziestominutowy dokument wideo, 
który stał się rodzajem kolażu, obrazów z Poczekalni.



POCZEKALNIA 2013

5Skarbonka - jeden z prototypów wykonany przez uczestnika Poczekalni; 
stal, szkło, nadruk na foli; 23x18x11 cm
3Poczekalnia, klatki z filmu, czas trwania: 39 min., 32 s.



CARTS 2012 / kolekcja

  

Czterdzieści nowych wózków  transportowych 
zostało wymienione na pojazdy, którymi posługują 
się ludzie utrzymujący się ze zbieractwa. Wa-
runkiem wymiany była fotografia twarzy osoby 
zainteresowanej wymianą. Do wymiany doszło 
w mieście Bytom. Projekt miał na celu wniknie-
cie w tkankę miejską Bytomia. Kilkadziesiąt tego 
samego typu pojazdów pojawiło się w przestrze-
ni miejskiej tym samym przykuwając uwagę 
mieszkańców. Powstała również kolekcja 40 wóz-
ków i 40 fotografii rodzaj autentycznego “pejzażu” 
miejskiego. 

5Wózki ,Fragment ekspozycji kolekcji 40 wózków i 40 zdjęć, 
3Wózki, portret zbieracza, wydruk na papierze fotograficznym, plexiglas, 21x15x1cm



CARTS 2012 / kolekcja
THE GIFT FOR GOD  2012

 
Projekt polegał na zakupieniu jednej sztabki czystego złota. Złoto zostało 
poddane obróbce przekucia oraz cięcia na drobny żwir. Złoto zostało ro-
zsypanie na sopockiej plaży wzdłuż linii brzegowej we wcześniej przy-
gotowanym korycie. Projekt został zrealizowany w ramach Artloop Festival, 
którego hasłem przewodnim był “Kurort”.

5The Gift For Gog , klatki z filmu, czas trwania: 5 min 23 s



STERBEN UND STERBEN  2012

3Sterben und sterben(Umierać i umierać) martwe drzewo, pleksi, MDF, 164x87x9 cm. 

Cykl obrazów Sterben und sterben (Umierać i umierać) jest kontynuacją projektu 
Berlin-Birkenau (następna strona). Podczas przesadzania drzew z Brzezinki do 
Berlina kilka drzew zmarło. Część martwych drzew wróciła na cmentarz w Brzez-
ince część została oprawiona w ramy.



BERLIN-BIRKENAU 2012

Projekt Berlin-Birkenau polegał na przesadzeniu kilkuset  
(ok. 350) drzew z terenu byłego nazistowskiego obozu koncentracyj-
nego Auschwitz-Birkenau na teren miasta Berlin. Projekt powstał przy 
współpracy 7 Berlin Biennale. Drzewa zostały posadzone w miejscach 
publicznych, rondach, parkach, alejach, dziedzińcach i mają pozostać 
tam na zawsze. W projekt zaangażowało się kilkadziesiąt instytucji pub-
licznych, rad dzielnic, szkół i dziesiątki prywatnych osób.

3Berlin-Birkenau, klatki z filmu, czas trwania: 9 min., 26 s.





SEEDS 2012 - 2015

Seeds to druga część projektu Berlin-Birkenau. Wiosną 2011 
roku z terenu obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau 
zostały pobrane nasiona z drzew tam rosnących. Rośliny, które 
wyrosły z nasion zostały zaprezentowane w formie instalacji na 
7 .Berlin Biennale. Podczas trwania ekspozycji rośliny, ok 4000  
sztuk były kolejno oddawane osobą chętnym do opieki nad 
młodymi drzewami.

Projekt miał kontynuację w 2015 roku podczas wystawy Polska-
Izrael-Niemcy. Doświadczenia Auschwitz w MOCAK.

http://www.youtube.com/watch?v=Mv9XYZGN-MA

5Seeds. klatki z filmu, czas trwania: 5 min., 31 s. 
5Seeds. instalacja - 4000 sadzonek brzóz
3Certyfikat wręczany wraz z roślinami.
4 następna strona bez tytułu, drewno  





Kontat

e-mail: lukaszsurowiec@gmail.com


