
Zofia Kulik & KwieKulik | Cytaty z Archiwum
Wystawa od 29 czerwca  do 31 sierpnia 2019

Otwarcie: 28 czerwca 2019 od 18 do 21 godziny

Mamy zaszczyt poinformować, że ŻAK | BRANICKA oraz artystka Zofia Kulik rozszerzyły współpracę i wspólnie założyły 
fundację Kulik – KwieKulik, której celem będzie promocja twórczości Zofii Kulik zarówno z okresu jej współpracy z 
byłym partnerem Przemysławem Kwiekiem jako duet artystyczny KwieKulik, jak i z późniejszego okresu jej solowej 
kariery. 
Pierwszy wspólny projekt, wystawa pt. Cytaty z Archiwum koncentruje się na awangardowym koncepcie budowania 
archiwum jako praktyce artystycznej Zofii Kulik. Ilustracją tej praktyki będzie główna praca wystawy pt. Światło zgasłej 
gwiazdy (1979), ilustrująca aktywność duetu KwieKulik od 1969 do roku 1979, kiedy po raz pierwszy (i jak dotąd ostat-
ni) pokazana została w na zachodzie Europy w 1979 roku w centrum sztuki De Appel w Amsterdamie. W tym sensie, 
przestrzeń galeryjna ŻAK | BRANICKA na dwa kolejne miesiące zamieni się w przestrzeń Fundacji Kulik - KwieKulik. 
Zofia Kulik urodziła się w 1947 roku we Wrocławiu, następnie dorastała i uczyła się w Warszawie, gdzie ukończyła 
Wydział Rzeźby na ASP. Od 1971 roku współpracowała z Przemysławem Kwiekiem. Jako duet KwieKulik artyści real-
izowali „Działania” obejmujące całokształt twórczych aktywności, interesowali się sztuką procesualną i efemeryczną, 
proponowali programy instytucjonalne i edukacyjne, dokumentowali twórczość innych artystów, we własnym miesz-
kaniu założyli Pracownię Działań Dokumentacji i Upowszechniania (PDDiU). Pod koniec lat 80. drogi partnerów życio-
wych i artystycznych rozeszły się. Pracując samodzielnie Zofia Kulik obrała w swojej twórczości, można powiedzieć, 
kierunek przeciwny.  „Fascynują mnie Formy Zamknięte”, „chcę być w muzeum” - deklarowała. Wówczas zaczęła 
tworzyć monumentalne, czarno-białe kompozycje fotograficzne powstające w wyniku wielokrotnego naświetlania 
licznych negatywów z jej autorskiego archiwum wizerunków. Fotokolaże przybierały różne formy: od fotodywanów, 
przez kolumny, bramy, medale, mandale, aż do niedomkniętych kompozycji takich jak Od Syberii do Cyberii. Właśnie 
te prace przyniosły artystce największy rozgłos (nagroda Paszport Polityki w 1996 roku, udział w Biennale w Wenecji 
w 1997 i documenta w Kassel w 2007). Kompozycje Kulik znalazły się w wielu kolekcjach instytucji artystycznych w 
Polsce i za granicą (Muzeum Sztuki w Łodzi, Stedelijk w Amsterdamie, Centre Georges Pompidou w Paryżu, Tate Mod-
ern w Londynie, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Moderna Museet w Sztokholmie). 
Jednak w szczytowym momencie rozpoznawalności, około 2008 roku, artystka zdecydowała się niemal całkowicie por-
zucić własną twórczość na rzecz opracowania historycznego dorobku KwieKulik. Poza archiwum, które już wcześniej 
było pod jej opieką, skoncentrowała się na pracy nad pierwszą monograficzną wystawą KwieKulik (BWA Wrocław, 
2009), następnie wraz z zespołem badawczo-redakcyjnym przygotowywała monumentalną książkową monografię 
duetu (KwieKulik. Zofia Kulik & Przemysław Kwiek, red. Łukasz Ronduda i Georg Schöllhammer). W tym samym czasie 
nagrywany był film dokumentalny na temat pracy i życia artystów (KwieKulik reż. Joanna Turowicz, Anna Zakrzewska, 
2011). To wszystko skutkowało licznymi wizytami badaczy i kuratorów zainteresowanych twórczością KwieKulik; ar-
tystka koordynowała prace związane z digitalizacją materiałów wizualnych, dokumentów, filmów, angażowała się w 
tłumaczenie na język angielski nazw i terminów (szczególnie trudnych ze względu na ich polityczny, już nie istniejący 
kontekst), udzielała wywiadów, oraz nieprzerwanie porządkowała i zabezpieczała materialnie to wszystko, co składa 
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się na Archiwum KwieKulik.
Po rozpadzie KwieKulik oboje artyści tworzyli indywidualne wypowiedzi artystyczne bazujące na wspólnej pracy 
sprzed lat. Zofia Kulik określała je jako: Zofia Kulik prezentuje KwieKulik. Do tego rodzaju prac można zaliczyć cho-
ciażby instalację Agregat autobiograficzny (2000) w której artystka przedstawiła własne rozumienie „drogi” KwieKulik 
– od tradycyjnej rzeźby, obiektu, do procesu i dokumentacji. Ta przestrzenna kompozycja ze zminiaturyzowanych 
prac i reprodukcji jest rodzajem „muzeum w walizce”, czy raczej muzeum mieszczącym się na jednej ścianie pokrytej 
szarym papierem, ukazującym proces edukacji i jednocześnie rozwoju artystycznych koncepcji artystów. Inną pracą 
tematyzującą KwieKulik i PDDiU są panele z kompozycjami dokumentów przygotowane na wystawę Interrupted 
Histories w Moderna Galerija w Lublanie (później pokazane w Instytucie Polskim w Berlinie), zatytułowane Z archi-
wum KwieKulik (2005). Została tu ukazana subiektywna historia sztuki lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych „pisa-
na” poprzez dokumenty – źródła archiwalne i ich szczegółowe legendy. 
Po wieloletniej walce o zabezpieczenie, instytucjonalizację opieki nad efemeryczną sztuką w PRL, w latach dziew-
ięćdziesiątych zaistniała szansa współpracy między archiwum KwieKulik a instytucją publiczną - Centrum Sztuki 
Współczesnej w Warszawie. Artyści ponownie zabiegali o publiczną obecność i właściwą opiekę nad zbiorami i do-
kumentami. Nie doszło to jednak do skutku i po latach starań, zakończonych odmową, Zofia Kulik powróciła do sa-
modzielnego opiekowania się archiwum, którego siedzibą przez długie lata był (i nadal jest) jej dom w Łomiankach. 
Ostatecznie, w przyszłości archiwum KwieKulik trafi do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, natomiast Archi-
wum Zofii Kulik pozostaje w zarządzaniu Fundacji Kulik-KwieKulik. 
Manifestem Zofii Kulik stały się teraz wszystkie te codzienne, niezauważalne dla użytkowników, ale i nieuniknione 
dla przetrwania archiwum czynności, jak katalogowanie, porządkowanie, organizowanie, zabezpieczanie czy odkur-
zanie. Dokumentowane przez nią sytuacje, ale też godziny, dni, miesiące i lata wykonywania wspomnianych czyn-
ności złożyły się na materiał, na bazie którego powstał cykl filmów pt. Kultywowanie Archiwum. Jest to opowieść o 
różnych aspektach funkcjonowania artystki i artystycznego duetu w historii sztuki. O zajmowaniu się archiwum na 
przestrzeni dekad. O „zrośnięciu” gospodarstwa domowego i opiekowania się archiwum. O trudności wyjaśnienia na 
czym polegała sztuka lat siedemdziesiątych. Widać tu pracę, która nie mieści się w ramach i na ścianach muzeów - to 
„megaproces” tworzenia i życia archiwum.
Filmy z cyklu Kultywowanie Archiwum zaczęły powstawać niemal przypadkowo. W 2016 roku Zofia Kulik została 
zaproszona na seminarium do Kioto, którego organizatorką była zaprzyjaźniona historyczka sztuki. Z tego powodu 
artystce zależało na udziale w konferencji, ostatecznie jednak odpowiedzialność archiwistki przeważyła i Kulik nie 
opuściła swoich zbiorów. Jej obecność miał zastąpić film. Przygotowana przez nią prezentacja wideo z jednej strony 
musiała odpowiadać tematowi konferencji, z drugiej - pomyślana jako kolaż z różnych nagrań z pracowni i archiwum, 
stała się wypowiedzą, albo inaczej mówiąc opowieścią Zofii Kulik. 
W inicjującym cykl filmie Kioto Kulik prezentuje w nim swoją pracownię, ciemnię fotograficzną oraz kolekcję przed-
miotów, których wizerunki stanowią część jej czarno-białych kompozycji. Występuje tu jako artystka w pracowni, jest 
również edukatorką. Spacer po domu szybko zmienia się w prezentację, podczas której Kulik opowiada o swoich 
dwóch pracach: Wszystkie pociski są jednym pociskiem i Od Syberii do Cyberii. Prace ma zrozumieć grono odbiorców 
z drugiej półkuli, zatem Kulik spokojnie i rzeczowo wyjaśniana zasadę tworzenia fotokolaży. To edukowanie, raczej 
nietypowe dla artystów kojarzonych z malowniczymi atelier, wydaje się jednak nieuniknione, zwłaszcza w pracy nad 
archiwum.
Niedługo po prezentacji w Kioto pojawiło się kolejne zaproszenie na konferencję Doing Performance Art History, 
tym razem od razu z prośbą o film. Odpowiedź czekała już jakby gotowa. Tego lata, w następstwie zwykłych gospo-
darczych czynności Zofia Kulik wykonała spontaniczny performans, a Przemysław Kwiek go dokumentował, uczest-
nicząc w wydarzeniach jako „głos z offu”. Film pod tytułem Kultywowanie Archiwum czyli robota performatywna w 
ostatecznej formie składa się z dwóch części: pierwsza jest kompilacją krótkich ujęć zgromadzonych od lat wielo-
godzinnych nagrań dokumentujących żmudną pracę Kulik nad archiwum, druga to zarejestrowane spontaniczne 
„działanie dokamerowe”.
Fundacja Kulik-KwieKulik powstała z inicjatywy Zofii Kulik, Moniki Branickiej, Joanny Żak Persons i Maksymiliana 
Kwieka, a jej zadaniem jest opieka nad dorobkiem Zofii Kulik, KwieKulik, a także zbiorami, archiwami i artystycznymi 
pamiątkami zgromadzonymi w domu w Łomiankach koło Warszawy. Projekt Kultywowanie Archiwum został zainic-
jowany przez Wiktorie Szczupacką, a każdy z filmów z cyklu jest obecnie dostępny online (http://kulikzofia.pl/archi-
wum/cultivating-the-archive-films-by-zofia-kulik/)

Tekst bazuje na oryginalnym tekście Wiktorii Szczupackiej w „Miejsce Miejsce Studia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku”, 4/ 2018. 

ŻAK | BRANICKA  |  Lindenstr. 35, 10969 Berlin  |  tel. + 49 30 61107375  | mail@zak-branicka.com


