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Zygmunt Rytka: na ziemi, w sztuce i na srebrnym globie

„Wybitne osoby z różnych dziedzin życia powodują nowe, niezwykłe sytuacje, które przenikając się zmieniają mentalność ludzi 
i świat przez nich kreowany...” te słowa Zygmunt Rytka napisał przy okazji swojej wystawy Fotowizja w Galerii FF w 2007 r., na któ-
rej, jak sam to ujął „w dziale Kultura, celowo dobrane są postaci, których nie ma już między nami”. 

Moje formy zapisu, pierwsza większa ekspozycja prac zorganizowana w czasie, gdy autora nie ma już między nami, umożliwia 
spojrzenie na oryginalność wypracowanych przez Rytkę strategii powodujących nowe sytuacje w sztuce, strategii wynikających 
z konsekwentnego łączenia przez autora bycia obecnym, bycia aktywnym i bycia fotografującym. 

Twórczość Zygmunta Rytki rozpoczęła się w latach 70. XX wieku. Przypada na okres, w jakim w sztuce polskiej następowały liczne 
przedefiniowania, zanikania mód i kierunków, zmiany artystycznych paradygmatów i towarzyskich pozycji. Dla samego Rytki 
istotne było re-definiowanie fotografii i filmu w obszarze sztuki oraz pojawienie się mediów elektronicznych i cyfrowych. Rozpraco-
wywanie ich możliwości przez artystę, w żadnym wypadku nie ogranicza się do autotematyzmu lub self-referencyjności skupionej 
na własnych elementach: aparacie i procedurach. Opiera się natomiast na praktykach, które szukając różnorodnych dróg okre-
ślenia swoich własnych kompetencji w relacji do rzeczywistości, nie pomijały zastanowienia nad istotą procesu technicznego 
zestawionego z intencjonalnością i wolnością artysty.

Uderzające w tej twórczości jest posługiwanie się wybranym medium w budowaniu relacji ze światem, który ma zostać wyrażony, 
w sposób czyniący z wyboru medium element nie-przeźroczysty, wyrażający. Zygmunt Rytka obrazem technicznym, powstają-
cym dzięki aparaturze i jej procesom, posługiwał się w sposób niezwykle świadomy, uwypuklając wręcz jego rolę. 

Przez znaczny okres twórczości były to procesy analogowe: fotografia na materiałach światłoczułych, film i wideo. Analogowość 
jednocześnie rozumiana była przez niego nie tylko jako kwestia techniczna, również jako zasada odpowiedniości. To, co jest 
rejestrowane, jest nieodłączne od tego, jak jest to czynione. 

Filmy realizowane przez niego kamerą wideo nie podlegały montażowi. Były gotowe po wyjęciu kasety z kamery, tym samym 
oddając proces swojego powstania, stanowiły więc w podwójnym sensie tego słowa zapis. Zapisem sytuacji następujących po 
sobie, których kolejność i czas trwania rozwijała się zgodnie z tokiem myślenia w akcji, a nie wymogami scenariusza.

Jego prace ustanawiają wizualny system, w którym obiektyw kamery utrwala rzeczywistość, w jakiej w różnorodny sposób za-
pisana jest obecność autora: intencje, ingerencje, ślady, manipulacje, nierzadko też własny wizerunek. Ta obecność, wraz z jej 
emocjonalnymi i fizycznymi przesłankami, staje się częścią rejestrowanej sytuacji. 

Zapisy tak trwale i jednocześnie różnorodnie przejawiające się w całej twórczości Zygmunta Rytki, bardziej niż odwzorowaniem 
są sposobem ustalania relacji z rzeczywistością. Badaniem świata wokół i doświadczaniem konkretnego miejsca w nim, również 
jako operacji przeprowadzanych na rzeczywistości.

NOE (1987)
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Obraz nie tylko przedstawia, ale i opanowuje procesy obiektywnie zaistniałe przed kamerą. Rytka dokonywał tego zarówno 
poprzez konkretyzowanie tego, co abstrakcyjne, jak uogólnianie tego, co konkretne. Zapisywanie jest tu nieodłączne od refleksji 
nad fenomenem obrazu i jego nieobojętnym stosunkiem do przedstawianej realności. Są tu utrwalone bezpośrednie wyglądy 
i intelektualne założenia, fizjonomie, dociekania filozoficzne, emocjonalne perturbacje i towarzyskie wpadki.
W fotografii, wypowiadając się głównie cyklami ujmował dynamikę procesów, które nie tyle dokumentował, co powoływał. 

Pośród tematów, jakie go pochłaniały, szczególne miejsce zajmuje skupienie nad przyrodą prowadzące do rozważań o otacza-
jącej nas naturze.
Takie cykle jak Obiekty nietrwałe, Obrazy uzupełniające, Ciągłość nieskończoności, Obiekty dynamiczne, Obiekty chwilowe 
mają charakter zdecydowanie antypejzażowy. 

Analityczny sposób widzenia natury jest w nich równie daleki od pejzażu, co od konceptualnego wdrażania procedur odpor-
nych na rzeczywistość. Jest w tych cyklach siła czasoprzestrzeni abstrahowanych z materialnych powierzchni, których struktura 
wykazuje tu zaskakujące pokrewieństwo z ziarnistością czarno-białego obrazu. Nie będąc pejzażystą, jednocześnie oddaje na-
turę materii świata. 

Jest tu Białka, rwąca rzeka górska i miliony kamieni toczonych przez jej nurt, uczucie własnej nikłości wobec trwania, i impera-
tyw „współpracy” z miejscem odczuwanym jako szczególne dla relacji z nieskończonością. Zapisy zjawisk na wyciągnięcie ręki 
i jednocześnie nieosiągalnych, dynamicznych, pełnych sprzeczności. Jest antagonizm wpisany pomiędzy trwanie i zmianę, zapis 
i ekspresję, obserwację i aktywny udział, a jednocześnie jedność, ciągłość i trwanie wyrażone w sposób, w którym uporządko-
wanie i rozpad są bardzo blisko siebie. 

Szczególny wymiar analityczno-kontemplacyjny stwarzał Zygmunt Rytka w tych zapisach, w których kamera wideo, oko i ręka 
artysty tworzą neuronowo-optyczno-elektroniczny układ. Gdzie technika, natura i artysta jednoczą się wtopione w kontinuum 
zjawisk, czasu, świadomości i nieskończoności. 
W kontemplowaniu tych czasoprzestrzeni jest niemal mistyczny wątek podobieństwa ziarnistej natury granitu z pikselową po-
wierzchnią obrazu technicznego. Ciągłość nieskończoności zderza się tu z nieciągłością obrazu powstającego dzięki ziarnistości 
emulsji fotograficznej czy filmowej, lub dzięki tworzącym obraz wideo świetlistym pikselom. 

Zapisane przez Rytkę powierzchnie dają wrażenie wszechrzeczy, struktur głębokich przenikających całą rzeczywistość. A jedno-
cześnie skłaniają do wodzenia wzrokiem po powierzchni, tak jakby odwołując się do domyślnego dotyku. 

Jest w twórczości Zygmunta Rytki także inny wielki temat – portretowane przez dziesięciolecia najbliższe mu środowisko artystów, 
świat artystyczny (a niekiedy tylko światek) fotografowany od lat 70. Wieloletni zapis układa się w wewnętrzny obraz stanów sztu-
ki, widziany przez zdarzenia, postawy i sytuacje. Rytka z aparatem pośród artystów, portretując zbiorowo, a najczęściej grupowo 
(ujmując także siebie) wykracza poza wąski horyzont kroniki wydarzeń, a nawet zapisu socjologicznego. To przede wszystkim 
zapis  postaw i wewnętrznych relacji. Fakt fotografowania przez Rytkę (pozornie) pozaartystycznych sytuacji, zachowań prywat-
nych, ujmuje w nawias poznawczy to, że sam jest ich zauważalnym elementem. Odczuwalna jest przynależność autora do tego 
porządku, nietrwałego, niespokojnego i prozaicznego, a bywało że i (programowo) żenującego.

W tej Kolekcji Prywatnej szczególnie znaczenie mają zapisy powstałe w latach 80. To świadectwo postaw, zbiorowych gestów, 
póz i emocjonalności przeżywanych wspólnie na gruncie sztuki lub zamiast niej, gdy nie można było jej po prostu uprawiać. 
Fotografie Rytki są zapisami powoływanych zbiorowo energii, flaut i mobilizacji, nadziei i beznadziei właściwych czasowi stanu 
wojennego i następującego po nim okresu bezkształtnej opresji. 

Ukazują determinację środowiska kultury zrzuty, autonomicznej i anarchistycznej, trzymającej się więziami i konfliktami, którego 
epicentrami były dwa łódzkie miejsca: Strych i Galeria Wschodnia. Środowisko to łączy i ratuje sztuka, w czasie, gdy była ona 
przede wszystkim gestem prywatnym, a sedno sytuacji sztuki wynikało z niemożności jej uprawiania. 

Zapisane na fotografiach Rytki spontaniczne akcje, układy towarzyskie, niekiedy chwytane, niekiedy pozowane, to więcej niż 
kronika towarzyska, czy nawet antropologia uczestnicząca, to raczej kolekcja uchwyconych postaw artystycznych wyrażają-

cych się w sytuacjach buńczucznych, radosnych lub przygnębiających. Tu pojawia się gest prywatny, który prowadzi do sztuki, 
opowieść o niemożności kontynuowania starych form i wykluwaniu się nowego oblicza sztuki.
Oglądane dzisiaj nie nadają się do brązownictwa i artystycznej martyrologii, mogą być za to analizowane z perspektywy dzisiej-
szej doby mediów społecznościowych, której dokonania mierzy się w kategoriach relacyjności, subwersywnej aktywności, energii 
społecznościowej.

Rytka jest też autorem pracy Retransmisja czyniącej głównym tematem zrytualizowany przekaz zmonopolizowanej przez ideolo-
gię państwową telewizji. Artysta w latach 1979-1984 filmował kamerą 16 mm, najczęściej poklatkowo, audycje nadawane w tym 
czasie przez telewizję publiczną. Niekiedy pomiędzy ekranem telewizora a obiektywem kamery umieszczał malowane na szybie 
hasła i symbole – treści opozycyjne wyrugowane z telewizyjnej informacji. Powstał przez to precyzyjnie, strukturalnie dekonstruk-
cyjny, ale jednocześnie nacechowany emocjonalnie zapis osobistych emocji wobec narzuconego, dążącego do zniewolenia 
języka propagandy.

Nawet jeśli Retransmisja wyrasta z bliskich konceptualizmowi założeń badania języka audiowizualnego, a metodą wywodzi się 
wprost z kina strukturalnego, według zalecenia: wybierz aspekt, badaj jego możliwości, wydobywaj konsekwencje i podążaj za 
nimi, nie poddając się emocjom, analizuj obiektywność związków wynikłych z materiału i formy, odróżnij to, co konsekwentne 
i znaczące od tego, co przypadkowe, to jest czymś więcej niż analizą fluktuacji języka form znaczących. 

Pokazanie estetyki propagandowych gestów przy odsłonięciu ich głębokiej struktury odwraca też jednokierunkowość w pełni 
zamkniętego przez nadawcę przekazu. Bierność odbioru, stanowiąca nieuświadamianą i nieuchronną w tym czasie istotę tele-
wizji zostaje przełamana. Co więcej, z przekazu telewizyjnego czyni tworzywo, uwalniając percepcję i wyciągając na pierwszy 
plan krytyczną świadomość odbiorcy, potężnego przecież narzędzia opresji światopoglądowej i emocjonalnej.  

W tym dotychczas obiektywnym opisie znaczenia twórczości Rytki czytelnik zauważył już być może żarliwy i osobisty ton autora. 
Teraz będzie on wyraźniejszy. Z okresu, kiedy Rytka dopiero kształtował swoją osobowość twórczą pochodzi cykl fotografii wy-
konanych podczas lądowania człowieka na księżycu w lipcu 1969 r. Lądowania transmitowanego przez telewizje wielu krajów, 
w tym także telewizję w Polsce. Wielogodzinny przekaz łączenia ze statkiem kosmicznym, widok zbliżającego się księżyca, potem 
moment bezpiecznego lądowania i obraz człowieka skaczącego po powierzchni srebrnego globu oglądany przez widzów na 
całym świecie, symbolizował nie tylko aspiracje ludzkości, ale i jednoczącą moc, jaką miała w tym czasie telewizja, wpisując to 
doświadczenie w biografię całego pokolenia.   

Ten przekaz telewizyjny, który ucieka, jak się wydawało, bezpowrotnie, jest to przecież czas na całe lata przed epoką powszech-
nego nagrywania, Rytka udokumentował serią fotografii ukazujących ekran telewizora w swoim pokoju. Sfotografował wtedy 
jakże symboliczną planszę wykonaną przez dyżurującego w telewizji plastyka o treści: Zakończyliśmy transmisję z księżyca. 

Ten stosunkowo mniej znany cykl zapisów zobaczyłem w teczce artysty w połowie lat 90. XX wieku. Odbyliśmy wtedy z Zygmun-
tem długą rozmowę, w której opowiadał o doświadczaniu zjawisk uciekających i roli zapisu w tym przeżyciu. 
Kilkanaście lat później otrzymałem te zdjęcia Zygmunta Rytki w prezencie.

To z nich właśnie powstała instalacja wideo Na Srebrnym Globie I, która odnosi się do cywilizacyjnych wyobrażeń XX wieku, 
aspiracji ludzkości w dążeniu do „podboju kosmosu” i historii telewizji jako fenomenu materialnego i kulturowego, uchwycona 
fotowizyjnymi zapisami Zygmunta Rytki.

Piotr Krajewski

Wrocław, grudzień 2018
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Zygmunt Rytka: on the earth, in art and on the silver globe 

„Outstanding people from different areas of life cause new, extraordinary situations that, when permeated, change the mental-
ity of people and the world created by them ...” these words written by Zygmunt Rytka accompanied his exhibition Photovision 
(Fotowizja) at the FF Gallery in 2007, where, as he put it himself „in the Culture section, figures that are no longer among us, have 
been deliberately selected„.
My Forms of Recording (Moje formy zapisu), the first major exhibition organized after Rytka’s death, allows us to look at the origi-
nality of strategies developed by him, which cause new situations in art; strategies emerging from the consistent combination of 
being present, being active and being the one who photographs. 

Zygmunt Rytka began his artistic career in the 1970s. It falls on the period when Polish art was being redefined – the process of 
changes of fashions and trends, artistic paradigms and social positions started. What Rytka found vital was the redefinition of 
photography and film in the field of art, as well as the emergence of electronic and digital media. Working out the new possi-
bilities by the artist was in no way limited to auto-reflection or self-reference focused on his own elements: the apparatus and 
procedures. On the other hand, it relied on practices which, looking for various ways to determine their own competences in 
relation to reality, did not ignore the reflection on the essence of the technical process juxtaposed with the artist’s intentionality 
and freedom.

What is striking in his work is the use of a chosen medium in building a relationship with the world so it’s expressed in a way that 
makes the medium non-transparent and expressive. Zygmunt Rytka employed a technical image, created with the apparatus 
and its processes, in a very conscious manner, even emphasizing its role.

For a considerable period of his creative activity, these were analogue processes: photography on photosensitive materials, 
film and video-art. He considered this analogue character not only a technical issue, but also as a principle of correspondence. 
What is recorded is inseparable from how it is done.

 The films made by him with the video camera were not edited. They were considered ready after removing the tape from the 
camera, thus giving back the process of its creation and being “a record”. A record of consecutive situations, the order and 
duration of which was developed in line with the course of action, rather than with the requirements of the script. 

His works establish a visual system in which the camera lens captures the reality in which the presence of the artist is recorded in 
various ways: intentions, interferences, traces, manipulations, often also his own image. This presence, along with its emotional 
and physical circumstances, becomes a part of the recorded situation.

Records that are so permanent and at the same time manifold in Zygmunt Rytka’s works are a way of establishing a relationship 
with reality rather than mapping. They are a way of studying the world around and experiencing a specific place in it. They serve 
as surgeries carried out on reality.
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expressing themselves in buoyant, joyful or depressing situations. Here emerges a private gesture that leads to art; a story about 
the impossibility of continuing old forms and hatching a new face of art. 

Viewed today, they are not suitable for glorification or to be perceived as an artistic martyrology; they can be analyzed from 
the perspective of the social media era, whose achievements are measured through relationality, subversive activity, and social 
energy.

Rytka is also the author of the work entitled Retransmission (Retransmisja) whose main theme is the ritualized broadcast of tele-
vision monopolized by the state ideology. Between 1979 and 1984, using a 16 mm camera and a stop motion technique, Rytka 
filmed programmes transmitted by state television. Sometimes, between the TV screen and the camera lens, he would place 
a pane of glass with slogans and symbols painted on it – an oppositional content non-existent in the TV broadcast. This resulted 
in a structurally precise, deconstructive but at the same time emotional record of personal emotions towards the imposed prop-
aganda language. 

Even if Retransmission arises from conceptualistic principles of studying the audio-visual language, and the method is derived 
directly from structural cinematography i.e.: select an aspect, explore its possibilities, extract consequences and follow them 
without giving in to emotions, analyze the objectivity of the relationship arising from the matter and form, distinguish what is con-
sistent and significant from what is accidental, it is something more than an analysis of the fluctuation of  language.

Showing the aesthetics of propaganda gestures while uncovering their deep structure also reverses the direction of the message 
selected by the originator. The passivity of reception, an inevitable essence of state television broadcasts, is broken. Moreover it 
permutes the broadcast, that powerful tool of ideological and emotional oppression, into a creative matter, freeing the percep-
tion and drawing out the critical consciousness of the recipient. 

In this objective description of Rytka’s works, the reader may have already noticed the ardent and personal attitude of the au-
thor. Now it will be even more distinct. 
From the period when Rytka was only shaping his creative personality comes a series of photographs taken during the landing of 
the man on the moon in July 1969. The landing was broadcast in many countries, including on Polish television. Hours of transmis-
sion, communication with the spacecraft, the view of the approaching moon, then the moment of safe landing and the image 
of a man jumping across the surface of the silver globe watched by viewers around the world, symbolized not only the aspirations 
of humanity, but also the unifying power of television, registering this experience in the biography of the entire generation. 

This television transmission, which seemed irretrievable after it had finished, years before the era of widespread video recording, 
Rytka documented in a series of photographs showing the television screen in his room. He also happened to photograph a sym-
bolic panel shown on television which read: We finished the transmission from the moon.

I saw this relatively less-known series in Rytka’s portfolio in the mid-1990s. I then had a long conversation with Zygmunt when he 
talked about the phenomenon of vanishing experiences and the role of recording them.
A dozen years later, I received these photographs as a gift.

They form the video installation On the Silver Globe I (Na srebrnym globie I) which refers to the civilizational ideas of the twenti-
eth century, the aspirations of humanity in the pursuit of the „conquest of space” and the history of television as a material and 
cultural phenomenon captured by photographic records of Zygmunt Rytka.

Piotr Krajewski

Wrocław, December 2018

The picture not only presents but also controls the processes that objectively exist in front of the camera. Rytka did this both by 
concretizing what is abstract and generalizing what is concrete. Recording is inseparable from the reflection on the phenom-
enon of the image and its non-indifferent attitude to the presented reality. Direct appearances and intellectual assumptions, 
physiognomies, philosophical inquiries, emotional perturbations and social slips are being captured here.
In his photographic series he seized the dynamics of processes which rather than documenting he was calling them into being. 

One of the topics he very much focused on was the nature, which led to reflections on wildlife in general. Such series as Imper-
manent Objects (Obiekty nietrwałe), Complementary Images (Obrazy uzupełniające), Continual Infinity (Ciągłość nieskończo-
ności), Dynamic Objects (Obiekty dynamiczne), Momentary Objects (Obiekty chwilowe) are definitely of an anti-landscape 
character.

The analytical way of seeing nature is as far removed from the landscape as from the conceptual implementation of proce-
dures resistant to reality. In these series there is a force of space-time, abstracted from material surfaces, the structure of which 
indicates a surprising relationship with the grainy black-and-white image. Not being a landscape painter, he still captures the 
nature of the world’s matter. 

There is Białka, a wild mountain river and millions of stones turned by its current, a feeling of own lack of durability, and the imper-
ative of „cooperation” with the place considered a unique one in terms of the relationship with the infinite. Records of various 
phenomena easily available and at the same time unattainable, dynamic and full of contradictions. There is an antagonism 
between persistence and change, recording and expression, observation and active participation, and at the same time unity, 
continuity and persistence, expressed in a way in which order and disintegration are very close to each other.

A special analytical and contemplative dimension was created by Zbigniew Rytka in the records in which the video camera, eye 
and hand of the artist form  a neural-optic-electronic arrangement. Where technique, nature and artist unite in the continuum 
of phenomena, time, consciousness and infinity.
In contemplating this space-time continuum, there is an almost mystical thread of similar granular nature of granite and the pixel 
surface of the technical image. The continuity of infinity collides here with the discontinuity of the image resulting from the grain-
iness of photographic or film emulsion, or due to the luminous pixels creating a video image.  

The surfaces recorded by Rytka give the impression of all things, deep structures permeating the whole reality. And at the same 
time, they provoke to look at the surface as if referring to the default touch.

There is also another great topic in Zygmunt Rytka’s works – his closest artistic milieu that he portrayed for decades; the artistic 
world (or community) he used to photograph since the 1970s. 
A long-term record forms an internal picture of the states of art, seen through events, attitudes and situations.

Rytka with a camera among artists, taking group portraits (which included himself), goes beyond the narrow horizon of the 
chronicle of events and even the sociological record. It is primarily a record of attitudes and internal relations. Rytka takes pho-
tographs of (seemingly) non-artistic situations and private behaviours and is himself a part of the image.  The artist’s belonging to 
this impermanent, restless, prosaic, and sometimes (embarrassingly) programmatic order is perceptible.

In this Private Collection (Kolekcja Prywatna), the records created in the 1980s are particularly important. They are a testimony of 
attitudes, collective gestures, poses and emotions experienced together on the ground of art or instead of art, when it was im-
possible to simply cultivate it. Rytka’s photographs are the records of collective energy and mobilization, hope and hopelessness 
characteristic for the time of martial law and the subsequent period of formless oppression. 

They show the determination of the cultural community, an autonomous and anarchist one, holding on to ties and conflicts, 
whose epicentre were two places in Łodź: Strych and Wschodnia Gallery. This community was consolidated and saved by art, 
during times when it was primarily a private gesture, and the crux of the artistic situation resulted from the impossibility to practice art.
The spontaneous actions recorded in Rytka’s photographs, the social schemes, sometimes captured, sometimes posed, are 
something more than a social chronicle, or even participatory anthropology; it is rather a collection of captured artistic attitudes 
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 The days of Zygmunt Rytka organized in Warsaw in 2018, open a series presenting the works of the most outstanding figures of 
the Association of Polish Art Photographers. The My Forms of Recording (Moje formy zapisu) event is a broad exhibition of pho-
tographs and objects by Zygmunt Rytka – the author of numerous photographic projects, video works and installations, an out-
standing artist and at the same time a fascinating man and an inspiring personality.

We started working on the organization of this event still during the artist’s lifetime. Our aim was to pay him a tribute and to show 
that, as artist community, we acknowledge and appreciate the unique value of his work. Unfortunately, the years-long and pro-
gressive disease did not allow to complete the project in his lifetime. Zygmunt Rytka died on March 23 this year. After his death, 
the projects of this artist, thinker and philosopher – gained even more power.

His already completed work, in a special way touches the themes of time, transience, wrestling with one’s weakness and limit-
edness of the human body as well as the inevitability of fate. And stones, so often motives of photography and installation, even 
more strongly indicate the advantage of their durability over the fragility of human body. Man as part of the cosmos, stone as 
an immovable record of the time, water as a stream of life and transience ... the universe, infinity, eternity – these are the themes 
he chose for creative exploration, so successful in terms of the universality and clarity of the message. He left a priceless output, 
thankfully very well preserved and developed by the In Situ Contemporary Art Foundation in Sokołowsko.

As part of the event, in the Old Gallery presented were the installations Photovision (Fotowizja)(1981) and On the Silver Globe (I) 
(Na srebrnym globie (I)) (2017), the My Forms of Recording (Moje formy zapisu) object and the Retransmission (Retransmisja) film. 
In the Obok Gallery – photographs and film from the series Fiat 126 P (1976), five objects from the series My Forms of Recording 
(2010) and photographs from the Noe series. In the Nowe Miejsce Gallery – photographs and film from three series: Momentary 
Objects: Scheme of transformation (Obiekty chwilowe: Projekt transformacji) (1989), Impermanent Object (Obiekt nietrwały) 
(1989/90), Continual Infinity (Ciągłość nieskończoności) (1983), and Dynamic Objects (Obiekty dynamiczne) (2001/2018) that is 
an installation made of photographs and stones.

The organization of the event and the issue of this publication were possible thanks to the grant of the Ministry of Culture and 
National Heritage as well as kindness and cooperation with the owner of the artist’s archive of works - the In Situ Contemporary 
Art Foundation together with Ms Bożena Biskupska, which I would like to express my sincere thanks for.
 

On behalf of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF) 
President of the ZPAF Association 

Jolanta Rycerska

 Dni Zygmunta Rytki, zorganizowane w Warszawie w 2018 roku, otwierają cykl prezentacji twórczości najwybitniejszych postaci 
środowiska Związku Polskich Artystów Fotografików. Wydarzenie pod tytułem Moje formy zapisu to szeroka ekspozycja fotografii 
i obiektów autorstwa Zygmunta Rytki – autora licznych projektów fotograficznych, prac wideo i instalacji, wybitnego twórcy, 
a zarazem fascynującego człowieka i inspirującej osobowości. Pracę nad organizacją wydarzenia rozpoczęliśmy za życia ar-
tysty. Przyświecał nam zamiar oddania mu swoistego hołdu. Pokazania, że jako środowisko dostrzegamy i doceniamy wyjąt-
kową wartość jego twórczości. Niestety, wieloletnia i postępująca choroba nie pozwoliła dokończyć projektu za jego życia. 
Zygmunt Rytka zmarł 23. marca bieżącego roku. Po śmierci projekty tego artysty, myśliciela i filozofa nabrały jeszcze dodat-
kowej mocy. Jego zamknięte już dzieło w wyjątkowy sposób dotyka bowiem tematów czasu, przemijania, mocowania się ze 
słabością i ograniczonością ludzkiego ciała oraz nieuchronności losu. A kamienie, tak częsty motyw fotografii i instalacji, jeszcze 
mocniej zaznaczają przewagę ich trwałości wobec kruchej materii ludzkiego ciała. Człowiek jako część kosmosu, kamień jako 
niewzruszony zapis czasu, woda jako strumień życia i przemijania... wszechświat, nieskończoność, wieczność – to tematy, które 
wybrał do twórczej eksploracji, tak udanej pod względem uniwersalności i czytelności przekazu. Pozostawił po sobie bezcenny 
dorobek, na szczęście bardzo dobrze zachowany i opracowywany przez Fundację Sztuki Współczesnej In Situ w Sokołowsku.  

W ramach wydarzenia w Starej Galerii zaprezentowane zostały instalacje Fotowizja (1981) i Na srebrnym globie (2017), obiekt 
Moje formy zapisu i film Retransmisja. W Galerii Obok – fotografie i film z cyklu Fiat 126P (1976), pięć obiektów z serii Moje formy 
zapisu (2010) oraz fotografie z cyklu Noe. W Galerii Nowe Miejsce – fotografie i film z trzech cykli: Obiekty chwilowe: projekt 
transformacji (1989), Obiekt nietrwały (1989/90), Ciągłość nieskończoności (1983) oraz składająca się z fotografii i kamieni insta-
lacja Obiekty dynamiczne (2001/2018). 

Organizacja wydarzenia i wydanie niniejszej publikacji były możliwe dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz życzliwości i współpracy z właścicielem archiwum prac artysty – Fundacją Sztuki Współczesnej In Situ wraz z Panią Bożenną 
Biskupską, za co składam serdeczne podziękowania.

Z ramienia Związku Polskich Artystów Fotografików
Prezes ZPAF

Jolanta Rycerska
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The content of this catalogue corresponds to the idea of three exhibitions sharing the common title My Forms of Recording. 
They present the works of Zygmunt Rytka in three Warsaw galleries: Stara Galeria ZPAF, Galeria Obok ZPAF and Nowe Miejsce. 
These exhibitions focus on several cycles of works featured in his versatile and prolific oeuvre including video, photography and 
installation. The cycle My Forms of Recording is unique by being Rytka’s last work which comprises objects that were previously 
parts of his other works. In the cubes made of plexiglass the artist placed his video tapes, photographs, negatives and cameras. 

These works were created in Sokolowsko, a place which he chose (along with me and Zuzanna Fogtt) to create a new space 
for In Situ Contemporary Art Foundation with an objective to develop international art projects featuring a wide spectrum of 
interdisciplinary activities. It is a place for confrontation of approaches and exchange of experience as well as supporting and 
promoting various forms of creativity and research. The centre of these activities is the historical complex of Brehmer’s sanatorium 
which has been restored by In Situ Foundation, step by step, since it moved to Sokolowsko. During his last years Zygmunt Rytka 
recorded artistic and social life happening within the scheme of three festivals organized by the foundation: International Festival 
of Ephemeral Art Contexts, Sanatorium of Sound and Hommage a Kieslowski International Film Festival. 

Zygmunt Rytka exhibited his works in numerous one-man shows there, realized installations exploring the streams, park and our 
exhibition spaces. At the same time, he continued photographing his appearance in various locations in Sokolowsko. Working on 
how to develop In Situ Foundation was his great passion parallel to his artistic endeavors. 

The 4th edition of Contexts festival was dedicated to Zygmunt Rytka’s oeuvre offering an opportunity to get acquainted with 
the scale of the accomplishments of this extraordinary artist. In Situ Foundation hosts the artist’s archive which is accessible to 
art historians and critics, researchers, artists and everybody interested. The archive offers vast material which presents Rytka’s 
creative path in the most substantial way. It provides a source of knowledge and also inspiration for those who like him search 
for new paths in the world of art.

Bożenna Biskupska

 

Zawartość katalogu odzwierciedla koncepcję wystaw Moje formy zapisu prezentujących twórczość Zygmunta Rytki jednocze-
śnie w trzech warszawskich galeriach: Starej Galerii ZPAF, Galerii Obok ZPAF i Nowym Miejscu, a odbywających się na przełomie 
2018/19 roku. Zawiera wybrane cykle prac z bogatego dorobku artysty, zarówno w formie zapisu wideo, jak fotografii, a także 
instalacji.  

Cykl Moje formy zapisu ma charakter wyjątkowy. Jest to ostatnia realizacja artysty w postaci obiektów zawierających oryginalne 
elementy tworzonych przez niego prac. W sześcianach z pleksi Zygmunt Rytka umieścił taśmy wideo z zapisem filmowym, foto-
grafie, negatywy, a także aparaty fotograficzne, którymi posługiwał się w pracy artystycznej. Obiekty te powstały w Sokołowsku, 
miejscu, które wybrał wraz ze mną i Zuzanną Fogtt na stworzenie nowej przestrzeni dla działalności Fundacji Sztuki Współczesnej 
In Situ – realizacji międzynarodowych projektów artystycznych, szerokiego spektrum działań interdyscyplinarnych, konfronto-
wania postaw artystycznych i wymiany doświadczeń, wspierania i upowszechniania różnorodnych form aktywności twórczej 
i badawczej. Działania te skupiają się wokół zabytkowego kompleksu sanatorium Dr Brehmera, sukcesywnie odbudowywanego 
przez Fundację In Situ. 

Przez ostatnie lata swojego życia Zygmunt Rytka rejestrował wydarzenia artystyczne i towarzyskie, odbywające się w ramach 
trzech festiwali organizowanych w Sokołowsku: Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Efemerycznej Konteksty, Sanatorium dźwięku 
i Hommage a Kieślowski. 
Artysta wielokrotnie eksponował swoje prace na wystawach indywidualnych, realizował działania wykorzystując strumienie, park 
i nasze przestrzenie wystawiennicze. Jednocześnie prowadził rejestrację fotograficzną swojej obecności w tym miejscu. Praca 
merytoryczna nad kierunkiem rozwoju Fundacji stanowiła jego wielką pasję i realizował ją równolegle do pracy artystycznej. 

IV edycja festiwalu Konteksty była dedykowana twórczości Zygmunta Rytki i wówczas widzowie mieli możliwość zapoznania się 
ze skalą dokonań tego niezwykłego artysty. W siedzibie Fundacji In Situ znajduje się bogate archiwum Zygmunta Rytki i będzie 
ono udostępniane historykom i krytykom sztuki, badaczom, artystom i wszystkim zainteresowanym. Są to bogate zasoby przed-
stawiające kompleksowo drogę twórczą artysty, które są źródłem wiedzy, a także inspiracji dla tych, którzy, tak jak on, poszukują 
nowych dróg w sztuce.

Bożenna Biskupska
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FOTOWIZJA
RETRANSMISJA

NA SREBRNYM GLOBIE (I)

 

Stara Galeria ZPAF

PHOTOVISION
RETRANSMISSION
ON THE SILVER GLOBE (I) 

 

Stara Galeria ZPAF
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Zamiast typowego tekstu do katalogu o wspaniałości autora –
kilka refleksji dotyczących tej wystawy...

Ten katalog nie jest pewnikiem historycznym, ale Moim subiek-
tywnym odczuciem z tamtych czasów z celowymi brakami 
w podpisach, aby nakłonić odbiorcę do ewentualnych poszuki-
wań w internecie, encyklopediach, itd...

W zbiorze Kultura celowo dobrane są postaci, których już nie 
ma między nami. Nie ma osób obecnie działających – unikam 
w ten sposób wybierania, dobierania, wartościowania, a jedno-
cześnie Tamtych przypominam i upamiętniam...

Przekaz informacji – to główna i podstawowa funkcja, dzięki 
której ukształtowało się życie i wyłoniło się nasze (ludzi) zaistnie-
nie na Matce Ziemi. Kultura, polityka, informacja i wszystkie inne 
dziedziny przenikają się nawzajem kontynuując nasze dalsze ist-
nienie...

Wybitne osoby z różnych dziedzin życia powodują nowe, nie-
zwykłe sytuacje, które przenikając się, zmieniają mentalność lu-
dzi i świat przez nich kreowany...

A co teraz? Wzrosła gigantycznie ilość informacji, środki i możli-
wości przekazu oraz dostęp do nich...

Rozwój cywilizacji polega na ciągłym...

Zygmunt Rytka (2007)

FOTOWIZJA

Instead of a typical catalogue text praising the artist – just a cou-
ple of thoughts relating to the exhibition…

This catalogue is not a historical axiom, but My subjective feeling 
pertaining to those days with intentional gaps in captions which 
aims at inclining the reader to search for missing information in 
internet, encyclopedias etc…

In Culture collection I deliberately focused on people who are 
not with us any longer. People who are still active are not in-
cluded – in this way I avoid selecting, categorizing, judging and, 
at the same time, I remind of and memorize Them…

Passing information is a fundamental and central function which 
has shaped our life and determined our (human) existence on 
the Mother Earth. Culture, politics, information and other areas 
interpenetrate each other evolving our existence…

Outstanding people representing various spheres of life bring 
about new and uncommon situations which through interacting 
with each other change the mentality of people and the world 
they create…

And what is to come next? The amount of information has grown 
gigantically, the means and possibilities of conveying messages 
and our access to them…

The development of civilization consists in a continuous…

Zygmunt Rytka (2007)

PHOTOVISION
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Pomiędzy...
Z Zygmuntem Rytką rozmawia Anna Maria Leśniewska
Podkowa Leśna, 16 stycznia 2000 roku

Anna Maria Leśniewska – Już prawie od 30 lat zajmujesz 
się rejestrowaniem naturalnych zdarzeń odnajdywanych w 
otaczającej nas rzeczywistości. Powiedz mi, skąd ta docie-
kliwość w podejmowaniu prób odkrywania celowości ist-
nienia świata, z działaniami człowieka włącznie.

Zygmunt Rytka – Trudno powiedzieć skąd – stąd, że czu-
łem się w pewnym momencie zagubiony zagęszczeniem 
otaczającego mnie świata, zdezorientowany niepewną in-
formacją, która do mnie docierała. Chęć badania, spraw-
dzania nie wiązała się z żadnym działaniem programowym 
czy naukowym, była to postawa artystyczna – intuicyjna, 
bardzo emocjonalna. Z narzędzi badawczych, jakimi wów-
czas mogłem się posługiwać, wybrałem aparat fotogra-
ficzny i przy jego pomocy starałem się wizualnie przekazy-
wać swoje myśli. Inne środki przekazu, za pomocą których 
informacje ze świata docierały do mnie, starając się zastą-
pić zmysły, były dla mnie czymś w rodzaju protezy, dającej 
zafałszowane odczucia. Zdecydowałem się podjąć bada-
nia na własną odpowiedzialność, poprzez własną intuicję, 
emocję. Działania te prowadziłem troszkę po omacku, ale 
z ufnością. Postanowiłem wchodzić w nie bez lęku. 

In-between...
Anna Maria Leśniewska talks to Zygmunt Rytka 
Podkowa Leśna. January 16th, 2000 

Anna Maria Leśniewska
It has been almost thirty years now that you have been 
registering the natural events occurring in the surrounding 
reality. What was the impulse for these sustained attempts 
to discover the purposes for the existence of the world, and 
consequently for human activities? 

Zygmunt Rytka 
It’s hard to say what it was – it might have been the fact 
that at some point I began to feel confused by the con-
densation of the world around me, disorientated by the ob-
scure information that I was getting. The desire to explore, 
investigate things was not programmatic or academic – it 
was my artistic attitude, an intuitive and very emotional 
one. I chose the camera out of the available investigative 
tools, and I used it as an aid in conveying my thoughts vis-
ually. I perceived the other media, supplying information 
about the world to me and trying to substitute for the sens-
es, as a kind of prosthesis, falsifying sensations. I decided to 
take up my own explorations, using my own intuition and 
emotion. I set off groping in the dark a bit, but I trusted my 
instincts and I resolved to have no fear.
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A.M.L. – To wejście było zgodne z filozofią platońską. Przyj-
mujesz założenie, że natura, która nas otacza, jest niczym 
innym jak strukturą organiczną ułożoną celowo i rozumnie. 
Wszystkie twoje prace z cyklu Ciągłość nieskończoności 
zdają się to potwierdzać. 

Z.R. – Zacznę od końca, w 1985 roku wykonałem ostatnie 
fotografie z tego zestawu. Mój cykl pracy rozpoczyna się 
w okresie wakacji, nad rzeką Białką. Po czterech latach 
spędzonych w korycie rzeki ogarnęło mnie w pewnym 
momencie przerażenie, im bardziej ten obszar, wydawało 
mi się, poznaję, badam, analizuję i w jakiś sposób zapisu-
ję, przetwarzam, z całą pokorą wobec natury, odczuciem 
swojej małości, tym bardziej obszar atomizował się, po-
większał. Nastąpiło coś na kształt reakcji łańcuchowej.

A.M.L. – This is Platonic philosophy. You are adopting the 
assumption that the nature that surrounds us is nothing but 
an organic structure purposefully and rationally ordered. 
This seems to be confirmed by all your works from the series 
Continual Infinity. 

Z.R. – Let me start from the end. I took the last photographs 
in this series in 1985. My working cycle starts during the holi-
days, by the Białka river. After four years I spent by the Biał-
ka at one point I started to panic; it seemed to me that 
the more I learn about that space, the more I explore and 
analyze it, and register and transform it in some way, with 
all due reverence to nature and the feeling of my own in-
significance, the more that space expanded and grew. 
There was a kind of chain reaction.
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A.M.L. – Pola penetracji rozszerzyły się...

Z.R. – Zostałem tym przytłoczony, zauważyłem nikłość 
człowieczych możliwości, dotknąłem czegoś wiecznego, 
czego potęgę odczułem wszystkimi zmysłami. Przez rok 
próbowałem to ogarnąć, podsumować, nawet uciec od 
tego, ale to jest jak narkotyk,  znowu rozpocząłem pracę, 
w nieco innym kierunku.

A.M.L. – The area of penetration expanded...  

Z.R. – I was overwhelmed; I found out how little we can 
do, I touched upon something eternal, whose power I per-
ceived with all my senses. I tried to grasp it, to sum it up, 
even to escape from it, but it is like a drug. I began working 
again, approaching things from a slightly different angle. 
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A.M.L. – Dlaczego Białka jest dla ciebie miejscem szczegól-
nym, źródłem twoich inspiracji, rozważań, przemyśleń?

Z.R. – Mając 7 lat, dwa miesiące spędziłem w Bukowinie Ta-
trzańskiej, przypadek sprawił, że moi rodzice wynajęli wła-
śnie tam dom na letnisko. Siedziałem przez cały czas nad 
Białką. Pamiętam niemal każdą chwilę, obrazy jakby klatki 
filmu. Lata mijały, a doznania pozostały, coś mnie tam cią-
gnęło. Pierwsze nieświadome zaczepienie stało się czymś 
nieuniknionym. Do dziś nie wiem dlaczego. Są teorie twier-
dzące, że artysta jest dużym dzieckiem. Ciągle jestem tym 
małym chłopcem, którego wszystko zachwyca – fascynu-
jąca rwąca rzeka górska, coś niepojętego.

A.M.L. – Why is this place so important to you, a source of 
your inspiration, reflections?  

Z.R. – When I was 7 years old, I spent two months in Bukowi-
na Tatrzańska; my parents happened to rent a house there 
for the summer. I was spending all my time by the Białka 
river. I remember almost every moment, images like stills 
from a film. Years passed, but those sensations did not fade, 
I was drawn to the place. The first unconscious imprinting 
became permanent, to this day I don’t know why. There 
are theories claiming that an artist remains a child. I am still 
this small boy fascinated by the impetuous mountain river – 
something unbelievable. 
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A.M.L. – To znaczy, że nadal masz tę wrażliwość, wróciłeś do natury i do tego miej-
sca...

Z.R. – Wszystko co robiłem później powstawało samoczynnie, z pozornie przypadko-
wych zdarzeń, chwilowych olśnień, ale tak naprawdę nie było w tym przypadku, było 
trwałe doznanie. Zostałem uzależniony. Białka pokazała mi gejzery powstające na 
skutek rzucania kamieni do wody, które przerodziły się w Przedziały czasowe – 1/1000 
sek.,  realizowane w 1971 roku. W lipcu 1982 roku, po 10 latach obcowania z nurtem 
rzeki, znowu wróciłem do kamieni. Przyjazdy nad rzekę były jak oczyszczenie – ka-
tharsis.  Niezależnie co robiłem, pobyt tam odnawiał moją psychikę. Kontakt z kamie-
niami wciągnął mnie, przerodził się w rodzaj zabawy, formowanie prostych budowli, 
wież przewracanych nurtem wody. Rwąca rzeka górska, miliony kamieni i nagle ja 
stawiam konstrukcję, której natura nigdy nie byłaby w stanie postawić. Podobnie 
było gdy zacząłem działania polegające na zaszczepianiu innych rzek kamieniami 
z Białki. Nawet zdarzało się, że dokonywali tego zaszczepienia znajomi wyjeżdżający 
przykładowo do Stanów Zjednoczonych czy Argentyny, ofiarowywałem im kamień 
i prosiłem o wrzucenie go do jakiejś tamtejszej rzeki. Podobnie zachowuję się, gdy je-
stem w podróży, zabieram stamtąd kamień, by wrzucić go do Białki i odwrotnie, wiele 
polskich rzek niesie w sobie kamienie z Białki. Myślę, że minimalne przesunięcie paru 
atomów zmienia nieco geometrię świata. Choć są to intymne akcje, ale bardzo mnie 
interesują. Ważny jest akt wyboru kamienia ambasadora Białki spośród miliona tam 
leżących i przemieszczenie go w określone miejsce. Ktoś  zapytał: czy to nie jest zbyt 
dużą ingerencją? Czy go to nie boli? Założyłem, że nie, myślę, że jest mu tam dobrze.

A.M.L. – This means you still have this sensibility, you have returned to nature and to 
this place...  

Z.R. – Everything I did later happened by itself, it all was a product of seemingly 
chance occurrences, momentary revelations, but it was not so in this case, really, 
there was a lasting spell. I got hooked. Białka showed me geysers resulting from throw-
ing stones into the water, which turned into the Time Units – 1/1000 seconds realized in 
1971. In July 1982, after 10 years of observing the water, I returned to the stones again. 
My visits to the river have been like a catharsis. Regardless of what I am doing there, 
the stay renews me. I enjoy the contact with the stones, it has turned into a kind of 
play, forming simple edifices, towers toppled by the current of the water. A swift-flow-
ing mountain river, with millions of stones, and suddenly I erect a construction which 
nature would never be able to create. It was similar when I started to graft stones from 
Białka in other rivers. Sometimes even my friends would perform such a graft; when 
they were going e.g. to the US or Argentina, I would give them stones and ask them to 
throw those stones into some river there. And when I travel, I also bring a stone back 
from wherever I am, to throw it into Białka, and vice versa, many other Polish rivers 
carry stones from Białka in their current. I believe that a small transfer of some atoms 
changes the geometry of the world a bit. Those are intimate performances, but I get 
very much involved in them. What is important is the selection of the stone to function 
as Białka’s ambassador from among the millions of other stones there and its transfer 
to a different place. Someone asked me: isn’t this intervention too radical? Doesn’t it 
hurt the stone in question? I hope not, I believe it feels all right where it goes. 
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A.M.L. – Stworzyłeś coś obok natury, chciałeś ustanowić 
nowy, własny porządek...

Z.R. – Chciałem odmienić porządek rzeczy. Kiedy realizowa-
łem Przedziały czasowe – 1/1000 sek. (Gejzery), podjąłem 
badanie czasu ułamkowego. Obserwowałem te same ka-
mienie, nie doświadczyłem jednak ich mocy, traktowałem 
je jako elementy mechaniki. Teraz zobaczyłem je na nowo, 
odczułem ich oddziaływanie, trwałość materii, próbowa-
łem je rejestrować, określać ich indywidualność, wyróżniać 
w sposób naturalny, na przykład linią lub liczbą. Jedność 
w wielości, wielość w jedności. W cyklu Żywioły, gdzie ze-
stawiam swoje linie papilarne z ziarenkami piasku, mówię 
o tym, że wszystko jest nieskończenie niepowtarzalne.

A.M.L. – You have created something beyond nature, you 
wished to establish your own, new order...  

Z.R. – I wished to change the order of things. When I was 
making my Time Units — 1/1000 seconds (Geysers), I investi-
gated fractional time. I had observed the same stones, but 
I did not sense their power, I treated them as mechanical 
elements. Then I saw them anew, I experienced their ef-
fect, their permanence, I tried to register them, determine 
their character, find natural ways of their differentiation, like 
a line or a number. Unity in diversity, diversity in unity. In the 
series Elements, where I juxtapose my papillary lines and 
grains of sand, I point out that everything is infinitely unique. 
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Przez cztery bardzo istotne dla dziejów PRL lata, naznaczone 
powstaniem „Solidarności” i ogłoszeniem stanu wojennego, 
Zygmunt Rytka filmował telewizyjne programy informacyjne. 
Nagrania zmontowane w strumień nakładających się na siebie 
obrazów pokazują siłę propagandowego języka PRL-owskich 
mass mediów i analizują sposób konstruowania perswazyjnego 
przekazu.

Opis na podstawie: 
Ł. Ronduda, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Warszawa 2009

RETRANSMISJA

Zygmunt Rytka was filming TV news for four years which were 
extremely significant in the history of socialist Poland with Soli-
darity being born and martial law introduced. His videos edited 
into a stream of superimposed images convey the power of the 
language of propaganda implemented by socialist mass media 
and analyze the process of constructing persuasive communi-
cation.

Based on:
Ł. Ronduda, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Warszawa 2009

RETRANSMISSION
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A.M.L. – Wróćmy jeszcze do kamieni, które określałeś, ozna-
czałeś liczbą, przeciwstawiając się niewymierności tworów 
natury.

Z.R. – Wydaje mi się, że przeciwieństwa wzajemnie się do-
pełniają. Skąd wzięły się te liczby? Po uświadomieniu istnie-
nia nieskończenie wielkiej ilości kamieni od razu przyszła mi 
do głowy próba określenia ich liczbą, przy całej absurdal-
ności tego założenia.

A.M.L. – Była to próba uporządkowania.

Z.R. – Tak, w sposób najprostszy, typowy dla ludzkiej mental-
ności. System numerowania jest powszechnie przyjęty jako 
swojego rodzaju porządek wybranego fragmentu. Numery 
stawiałem automatycznie, nie starałem się ich zapamię-
tać, klasyfikować. Po latach zacząłem w nich kodować 
liczby osobiste, daty będące w bezpośrednim związku z bli-
skimi mi ludźmi, tworzące rodzaj dedykacji. W ten sposób 
powstały Kamienie personalne, kierowane do określonych 
osób.

A.M.L. – Let us return to the stones which you defined, 
marked with a numbers challenging the incommensurabil-
ity of nature’s creations. 

Z.R. – I think that opposites complement one another. 
Where did the numbers come from? After I realized that 
there are infinitely many stones I immediately thought of 
numbering them, though the idea seems so absurd.

A.M.L. – It was an attempt to introduce some order.

Z.R. – Yes, the simplest way of introducing order, typical of 
human mentality. The numerical system is universally adopt-
ed as a means of ordering a given fragment of reality. I put 
on the numbers mechanically, I didn’t try to remember or 
classify them. After some years I began to encode personal 
numbers in them, dates associated with people close to 
me, thus creating a sort of dedication. In this way I created 
the Personal Stones, addressed to specific people.
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dla Zygmunta Rytki
WROcenter Group, 2012/2017

Instalacja inspirowana fotografiami Zygmunta Rytki, który wy-
konał serię zdjęć, utrwalających transmisję z lądowania pierw-
szego człowieka na Księżycu, wykorzystująca także fragment tej 
transmisji – współcześnie krążący w internecie jako fakt kulturo-
wy. Odnosi się do cywilizacyjnych wyobrażeń XX wieku, aspiracji 
ludzkości w dążeniu do „podboju kosmosu” i historii telewizji jako 
fenomenu materialnego i kulturowego.

W instalacji wykorzystane zostały:
– fotografie Zygmunta Rytki, wykonane w nocy z 20 na 21 lipca 
1969 roku, przedstawiające pierwszego człowieka na Księżycu 
i planszę o treści „Zakończyliśmy transmisję z Księżyca”, wyemito-
waną przez Telewizję Polską po zakończeniu transmisji;
– pobrany z YouTube’a filmik, ukazujący amerykańskiego astro-
nautę Neila Armstronga podczas pierwszego spaceru po po-
wierzchni Księżyca, słyszymy też jego głos i śpiew: to fragment 
transmisji telewizyjnej, która w 1969 roku była ,kosmicznym” zja-
wiskiem medialnym, a obecnie jest historycznym zapisem kultu-
rowym zdeponowanym w internecie;
– sekwencja białego szumu, charakterystycznego dla niemodu-
lowanego sygnału telewizyjnego, jednego z pierwszych zjawisk 
technicznych ukazujących naturę chaosu.

Do projekcji obrazów z Księżyca użyto powierzchni kineskopu 
oryginalnego telewizora z przełomu lat 60. i 70., zwanego, ze 
względu na emitowaną charakterystyczną poświatę, „srebrnym 
ekranem”. Podobnie jak Księżyc, wypukła powierzchnia srebr-
nego ekranu odbija światło i kształtowane nim wizje.

WROcenter Group: Piotr Krajewski, współpraca: Bartek Korze-
niowski (2012), Michał Michałczak (2017), Jerzy Szota (2017)

Dar Fundacji WRO Centrum Sztuki Mediów

NA SREBRNYM GLOBIE (I)

for Zygmunt Rytka 
WROcenter Group, 2012/2017

The installation has been inspired by photographs made by Zyg-
munt Rytka during live TV broadcast from the first manned land-
ing on the Moon, also using part of the transmission - nowadays 
available on the net as a cultural fact. It refers to the visions of 
the 20th century, mankind aspirations’ in pursuit of „space ex-
ploration” and the history of television as a material and cultural 
phenomena.

The installation includes:
– photographs by Zygmunt Rytka, made on the night of July 20, 
1969, depicting the first man on the Moon, and the board: “We 
have just finished the transmission from the moon”, released by 
the Polish Television after the broadcast;
– a YouTube video, downloaded from the Internet, featuring an 
American astronaut, Neil Armstrong, during his first walk on the 
moon; we can also hear his voice and singing (it is an excerpt 
from the TV broadcast that was a „cosmic” media phenome-
non in 1969 and is now a historical cultural record deposited on 
the web);
– the sequence of a characteristic white noise, distinctive for an 
unmodified TV signal, one of the first technical phenomena that 
depicts the nature of chaos.

The projection of the Moon’s images was made on the original 
CRT from the turn of the 1960s and 1970s, i.e. the so-called „silver 
globe” due to the characteristic afterglow it emits. Just like the 
moon, the convex surface of the silver screen reflects both the 
light and the visions it creates.

WROcenter Group: Piotr Krajewski, cooperation: Bartek Ko-
rzeniowski (2012), Michał Michałczak (2017), Jerzy Szota (2017)

Gift of the WRO Center for Media Art FoundationW

ON THE SILVER GLOBE (I)
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MOJE FORMY ZAPISU
FIAT 126p

NOE

 

Galeria Obok ZPAF

MY FORMS OF RECORDING
FIAT 126p
NOE

 

Galeria Obok ZPAF
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Cykl Moje formy zapisu ma charakter wyjątkowy. Jest to ostatnia 
realizacja artysty w postaci obiektów zawierających oryginalne 
elementy tworzonych przez niego prac. W sześcianach z pleksi 
Zygmunt Rytka umieścił taśmy wideo z zapisem filmowym, foto-
grafie, negatywy, a także aparaty fotograficzne, którymi posłu-
giwał się w pracy artystycznej. 
Obiekty te powstały w Sokołowsku, miejscu, które wybrał wraz 
ze mną i Zuzanną Fogtt na stworzenie nowej przestrzeni dla dzia-
łalności Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ.

Bożenna Biskupska

MOJE FORMY ZAPISU

The cycle My Forms of Recording is unique by being Rytka’s last 
work which comprises objects that were previously parts of his 
other works. In the cubes made of plexiglass the artist placed his 
video tapes, photographs, negatives and cameras. 
These works were created in Sokolowsko, a place which he 
chose (along with me and Zuzanna Fogtt) to create a new 
space for In Situ Contemporary Art Foundation.

Bożenna Biskupska

MY FORMS OF RECORDING
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A.M.L. – Śledząc twoje prace wyraźnie widać wszechstronność zainteresowań 
następujących w dość krótkim okresie. Sądzę, że starasz się rejestrować wszystko 
to, co ważnego staje się wokół ciebie, ale nie od razu przechodzisz do realizacji. 
Rejestrujesz zdarzenia, które wykorzystujesz czasem po wielu latach. W momencie 
zaistnienia silnego bodźca zewnętrznego czy głębokiego doznania emocjonalne-
go uzewnętrzniasz obraz, który stał się powodem twojej wzmożonej uwagi. Lata 
siedemdziesiąte w sztuce polskiej to czas poszukiwań nowego języka, czas różno-
rodnych eksperymentów występujących równolegle.

Z.R. – Jak powiedział mi kiedyś nieżyjący już Jurek Busza, biegłem jednocześnie 
w kilku kierunkach. Poddaję swoją wrażliwość, czy intuicję codziennemu bezustan-
nemu nasłuchowi, i wybieram to, co moją naturą w danej chwili steruje. Niektóre 
moje prace bazują na jednym zdjęciu, stanowią zaczyn, którego kontynuacja jest 
jeszcze nieosiągalna. Innymi słowy, albo ja podążam ku czemuś, albo coś podąża 
ku mnie, coś, co przemawia do mnie najsilniej. Każdy ma prawo do subiektywnego 
osądu rzeczywistości, ale mimo różnic indywidualnych, obrazy, którymi operujemy, 
wobec realiów otaczającego nas świata, są do siebie podobne. Fotograf biorąc 
aparat do ręki rejestruje podobne subiektywności do tych, jakie doświadcza inny 
obserwator. Dopiero odrzucenie obrazów, które przekazują nam oczy, na przykład 
przez ich zawiązanie, może pozwolić zbliżyć się ku prawdziwemu obiektywizmowi. 

A.M.L. – Following your work, one can clearly see the versatility of your interests 
within a short period of time. I believe you try to register everything important hap-
pening around you, but you don’t immediately go into the phase of realization. 
You assemble facts which you sometimes use only after many years. An important 
external stimulus, or a deeply emotional experience provokes you to externalize the 
image that had drawn your particular attention earlier. The 1970s in Polish art was 
the time of looking for a new language, the time of experimentation.

Z.R. – As late Jurek Busza once said to me - I was running in several directions at 
once. I submit my sensibility or intuition to constant monitoring and I choose what 
determines my nature at the moment. Some of my works are based on one pho-
tograph, they start something that cannot be continued yet. In other words, either 
I grow towards somethings or something grows towards me, speaks to me most 
clearly. Everybody has the right to a subjective view of reality, but despite individual 
differences the images we command are similar because of the similarity of human 
experience. A photographer with his camera registers subjective images similar to 
those experienced by another observer. Only rejecting the images supplied to us 
by our eyes, e.g. by blindfolding oneself, will help us come close to true objectivism.
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A.M.L. – Co rozumiesz pod  znaczeniem terminu Ciągłość 
nieskończoności?

Z.R. – Podjąłem próbę wyobrażenia pojęcia nieskończo-
ność. Odcinek 1 metra, czy też odcinek 10 metrów zawie-
rają w sobie taką samą ilość punktów. Taką samą, bo nie-
skończoną. Termin Ciągłość nieskończoności ma tylko sens 
artystyczny. Einstein powiedział, że dwie rzeczy są nieskoń-
czone: wszechświat i głupota ludzka. Co do wszechświata 
to nikt do końca nie jest jeszcze pewny, co do drugiej tezy, 
została już potwierdzona.

A.M.L. – What do you understand by the title Continual In-
finity?

Z.R. – I have attempted to express the concept of infini-
ty. The length of 1 metre and the length of 10 meters are 
made up of the same number of points. It’s’ an infinite 
number. The title Continual Infinity is only meaningful in the 
artistic context. Einstein said that two things are infinite: the 
Universe and human stupidity. As for the Universe, no one is 
quite sure yet; as for the second claim, it has already been 
confirmed.
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To był 1976 rok – tak zaczął swoją opowieść Zygmunt Rytka – 
W samochodzie siedział mój przyjaciel Tadeusz. Te piękne uda 
należą do jego żony Anny. Oni mi towarzysko, koleżeńsko pozo-
wali do zdjęć. W PRL-u „mały fiat” był szczytem marzeń, a także 
złoty sygnet, zegarek, nóżka. Fiat 126p wywodzi się z „Bluffu”, 
czyli z blefu, z ogólnospołecznego oszustwa ówczesnej władzy. 
Władza dawała biomasie małego fiata i uważała go za wiel-
kie osiągnięcie. Robiłem wtedy fotograficzny i telewizyjny cykl 
„Bluff”, to był jednak krótki przebłysk w mojej twórczości. Żywioły, 
kamienie, woda, ogień, to moja pasja, a nie telewizja. Po prostu 
jak się komuś nadepnie na odcisk, to trzeba na to jakoś odpo-
wiedzieć.

 
„Fiat 126p” Zygmunta Rytki

– fragment wywiadu Izabeli  Procyk-Lewandowskiej, Gazeta.pl, 
19.06.2009

FIAT 126p

It was 1976 – that’s how Zygmunt Rytka started his story – My 
friend Tadeusz was sitting in the car. These beautiful thighs be-
long to his wife Anna. They were posing me for fun, as friends. In 
communist Poland, „small Fiat” was at the top of our dreams, as 
was a gold signet ring or watch. Fiat 126 p derives from “Bluff” 
(known as a bluffing), from general social fraud of the then au-
thorities. The authorities gave the biomass a small Fiat and con-
sidered it a great achievement. At that time I was doing a pho-
tographic and television series ‚Bluff, but it was a short glimmer in 
my work. Natural elements, stones, water, fire – this is my passion, 
not TV. Simply, If you stepped on somebody’s toes, you have to 
react to it somehow.

Zygmunt Rytka’s Fiat 126p
– a fragment of interview by Izabela  Procyk-Lewandowska, Gazeta.pl, 

19.06.2009

FIAT 126p
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A.M.L. – W styczniu 2000 roku pojawia się twój tekst Leżąc, 
gdzie czytamy: ...jak wiele wspaniałych czynności doko-
nujemy leżąc. Między innymi marzymy. Leżąc w różnych 
miejscach i sytuacjach. Wtedy przed nami jest wszystko... 
Nieosiągalnie daleko a jednocześnie blisko...Pomiędzy... 

Z.R. – Człowiek najczęściej znajduje się na jakimś brzegu, 
wobec konieczności dokonania wyboru. Leżałem, nie wi-
dząc rzeki, jedynie niebo, drzewa na jednym brzegu albo 
drzewa na drugim brzegu. To one określały moją prze-
strzeń. To, co widziałem – to tylko dwa brzegi. I to mnie 
zainspirowało, odwróciłem sytuację. Niemal od początku 
moja twórczość zanurzona była w Białce, gdzieś pomiędzy 
lewym a prawym brzegiem. Wcześniej byłem na zewnątrz, 
teraz leżę w niej całkowicie.

A.M.L. – In January 2000 you published your text Lying, 
where you say: ...how many wonderful things we can do 
lying down. We dream, for example. In various places and 
situations. And then everything is ahead of us... Unattaina-
bly far and extremely close.. In-between...

Z.R. – One is usually positioned at a river bank, facing the 
necessity of making some choice. When I was lying down, 
I could not see the river, only the sky, the trees on one bank 
of the river or on the other. They defined my space. What 
I saw were only two banks of the river. This inspired me to re-
verse the situation. Almost from the beginning, my work has 
been focused on Białka somewhere in-between its right 
and left banks. Earlier I was outside it, now I’m lying down 
fully immersed in it.
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Główną zasadą większości moich realizacji jest montaż bezpo-
średnio ,na kamerze” (taśma matka). Poszczególne sytuacje re-
jestrowane są jedna po drugiej (podążając za tokiem myślenia), 
a czas ich trwania wyznaczany jest bez ścisłego reżimu scena-
riusza. Drugą ważną cechą jest ograniczenie pola działania na 
długość wyciągniętej ręki. Jedna ręka obsługuje kamerę, która 
rejestruje to, co robi druga ręka. Ręka prawa – kamera – oko –
mózg – ręka lewa – kamera, tworzą obwód zamknięty i stanowią 
doskonałą instalację neuronowo-optyczno-elektroniczną (NOE). 
Z narzędzi rejestrujących, używanych przez współczesnych arty-
stów, kamera wideo jest instrumentem wiążącym najsprawniej 
przestrzeń fizyczno-wizualną z przestrzenią intelektualną.

Zygmunt Rytka (1987, 1994) 

NOE

A key principle of the majority of my realizations is direct ‘on the 
camera’editing (matrix tape). Particular situations are registered 
one by one (following my course of reasoning) and their dura-
tion is not determined by a strict regime of a script. Another sig-
nificant characteristic is limiting the field of activity to the length 
of my extended arm. One hand operates the camera, the other 
registers what it does – right hand – camera – eye – brain, left 
hand – camera – to form a closed circuit and constitute a per-
fect neuronical-optical-electronic installation (NOE). Out of the 
devices used by contemporary artists, a video camera is an in-
strument that combines physical-visual space with intellectual 
space in the most efficient way.

Zygmunt Rytka (1987, 1994) 

NOE
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A.M.L. – Nawiązując do wykorzystywania przez ciebie innych elementów świata 
przyrody zrealizowałeś cykl prac Kontakt, będący próbą nawiązania dialogu 
między tobą a mrówkami. Ciekawe są efekty tych spotkań. 

Z.R. – Może zacznę od objaśnienia. Równolegle, pracuję zawodowo w teatrze 
i wiem, co to znaczy fotografować ludzi, aktorów, którzy pozują, udają, tworzą 
grę pozorów, ani grama sztuki w tym nie było, w związku z tym nigdy tych zdjęć 
nie pokazywałem. Potem zainteresowałem się kamieniami, znalazłem w nich 
cechy wieczności, których ludzie są pozbawieni. Od pewnego momentu reali-
zuję Obiekty nietrwałe, polegające na przemieszaniu różnych elementów. Cie-
nie liści poprzez powiew wiatru przechodziły ze sfery stałości do efemeryczności. 
Cały czas próbuję podporządkować się naturze, ona wskazuje mi drogę, a ja 
rejestruję obrazy. W pewnym momencie zainteresowałem się mrówkami, zaczą-
łem je fotografować, a nawet stymulować ich zachowanie. W 1993 roku próbo-
wałem namówić je, aby ułożyły wzór E=mc2, i nagle położyłem patyk, mrówki 
na niego weszły, po czym przełożyłem wszystko na kartkę białego papieru. Po-
łożyłem nitkę i pokazywałem im jak rysować, uczyłem pierwszych liter alfabetu, 
czytały tablicę Mendelejewa, tworzyły abstrakcyjne rysunki.

A.M.L. – Mam wrażenie, że stosując te zabiegi chciałeś je czegoś nauczyć, 
a jednocześnie liczyłeś na to, że one może coś ujawnią, wierzyłeś w możliwość 
kontaktu z nimi.

Z.R. – No cóż, okazało się, że je nauczyłem.

A.M.L. – As regards to your use of other elements of the natural world – you have 
created a series entitled Contact, which is an attempt at a dialogue between 
yourself and some ants. The results of that encounter seem interesting.

Z.R. – Let me begin with an explanation. I also work for theatre and I know what 
it means to photograph people, actors who pose, pretend, create various illu-
sions. There was absolutely no art to be found there, so I never showed those 
photographs. Later I became interested in stones, in them I saw the infinity which 
people lack. At some point I began to create Impermanent Objects, which in-
volved the juxtaposition of various elements. I photographed shadows of leaves 
in a gust of wind in the transient moment between the permanent and the 
ephemeral. All the time I have tried to listen to nature; it points out the way to 
me, and I register the images. So I got interested in ants, I began to photograph 
them and even direct their behaviour. In 1993 I tried to make them form an 
equation E=mc2, and I put down a twig; the ants crawled on it, and I transferred 
everything to a sheet of white paper. I put down a piece of thread and showed 
them how to draw, I taught them the first letters of the alphabet, they read the 
table of chemical elements, they created abstract drawings.

A.M.L. – I have an impression that applying these strategies you wished to teach 
them something, and at the same time you hoped that they might reveal some-
thing to you, you believed in the possibility of contacting them.

Z.R. – Well, I really did teach them something.
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CIĄGŁOŚĆ NIESKOŃCZONOŚCI
KAMIENIE PERSONALNE

OBIEKT NIETRWAŁY
OBIEKTY CHWILOWE: PROJEKT TRANSFORMACJI

OBIEKTY DYNAMICZNE

 

Nowe Miejsce

CONTINUAL INFINITY
PERSONAL STONES
IMPERMANENT OBJECT
MOMENTARY OBJECTS: SCHEME OF TRANSFORMATION
DYNAMIC OBJECTS

 

Nowe Miejsce
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Rwąca rzeka górska. Sierpień 1984. Miliony kamieni rozbijanych 
przez nurt. Bezradność wobec bezmiaru trwania i własnej nikło-
ści. Świadomość zdążania do rozwiązań nieosiągalnych. Jeżeli 
Wszechświat przyjąć jako 1, to 1 staje się liczbą nieosiągalnie 
wielką. Jeżeli 1 kamień rozbić na części, to każda z nich stanowi 
1 kamień.

Zygmunt Rytka (1984)
 

CIĄGŁOŚĆ NIESKOŃCZONOŚCI

Rapid mountain creek. August 1984. Millions of stones smashed 
into pieces. Helplessness against the immensity of constan-
cy and one’s own minutness. Consciousness of aiming at an 
unreachable solution. If the Universe is assumed to be 1 then 
1 makes infinitely great number. If 1 stone is broken into pieces 
then each piece makes 1 stone.

Zygmunt Rytka (1984)

CONTINUAL INFINITY
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A.M.L. – Wszyscy uczestniczący w wernisażach, wysta-
wach, spotkaniach artystycznych od lat wiedzieli, że robisz 
zdjęcia, okazały się one ważnym zapisem życia środowiska, 
polem wnikliwej obserwacji, nawet socjologicznej. 

Z.R. – Dla mnie ważne było poznawanie twórców sztuki 
prawdziwej. Kontakt z nimi dawał mi możliwość jej pozna-
wania. Dopiero później zdałem sobie sprawę, że robię to 
konsekwentnie. Tworzyłem według własnego wyboru zbiór 
osób ważnych dla sztuki, posługiwałem się nimi jak ele-
mentami pierwszymi. Można to porównać do tablicy pier-
wiastków. Poprzez zestawienie takich a nie innych artystów, 
autorów sztuki dla mnie ważnej i znaczącej, bardziej poję-
ciowej niż wizualnej, budowałem własny zbiór pierwiastków 
obdarzonych gigantycznym ładunkiem intelektualnym. 
Kolekcja jest ciągle w ruchu, wiele się zmieniło, wiele osób 
zmarło, patrząc na zdjęcia przypominają  się najrozmaitsze 
konteksty stanowiące zapis życia artystycznego. Kolekcja  
prywatna stała się odbiciem życia powernisażowego.

A.M.L. – All those who are part of the current art scene have 
known for years that you take photographs at exhibitions, 
openings, and meetings of artists. They have turned out to 
be an important record of those events, full of perceptive, 
even sociological, observations.

Z.R. – What was important for me was to get to know those 
who create real art. Contact with them gave me a chance 
to learn about art, too. It was only later that I realized I was 
acting consistently. I was making up my own selection of 
people important for art, treating them as primitive ele-
ments of the set. This may be compared to a table of ele-
ments. By including particular artists, authors of works that 
were important for me, more conceptual than visual ones, 
I was building up my own set of elements with an enormous 
intellectual charge. The collection is constantly updated; 
many things have changed, many people have died. 
Looking at the photographs, I remember the various situa-
tions recorded in them. The Private Collection has become 
a reflection of the life on the art scene.
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A.M.L. – Poszukiwania, które nazywasz działaniami Obok sztuki,  
polegające na rejestracji zjawisk natury lub siebie w różnych kon-
tekstach, nie są wcale daleko od niej. Sądzę, że wszelkie te akcje 
stały się zaczątkiem procesów trwających dalej. Całość twojej 
pracy artystycznej ma charakter liniowy. Nie ma w niej elemen-
tów, które by wyraźnie odbiegały od ogólnego charakteru. Na-
wet dzieła powstające trochę na uboczu później funkcjonują 
w jednej wspólnej linii. Podczas realizacji wszystkich prac, zada-
jesz jedno podstawowe pytanie – dlaczego? 

Z.R. – To pytanie pozostaje tylko pytaniem. Nigdy nie będzie na 
nie odpowiedzi. Jedynie proste prawa fizyczne są łatwo spraw-
dzalne. Ciągle szukam i uświadamiam sobie nieosiągalność od-
powiedzi. Obszar poznawany rozszerza się. Najbardziej dotkliwie 
i wiarygodnie mogę sprawdzić na sobie i swoim działaniem, bo 
sam siebie nie oszukam nigdy. Posłużę się słowami Sokratesa: To, 
co zrozumiałem, jest piękne; przypuszczam, że to, czego nie zro-
zumiałem, jest również piękne.

A.M.L. – The explorations you are referring to as Beside Art, which 
consist in the registration of natural phenomena or yourself in 
various contexts are not that distant from art at all. I think that 
all those actions triggered further processes. All of your work 
has linear character. There are no elements standing out of the 
whole. Even works of seemingly marginal character are later in-
corporated into the common line. The one basic question you 
ask when creating all your works is Why?

Z.R. – This remains only a question. There will be no answer. Only 
simple physical laws are easily defined. I always search for an-
swers but realize there aren’t any. There are ever more areas 
I explore. The person I can rely on and trust during those explo-
rations is myself, since I will never deceive myself. Socrates said: 
What I have understood is beautiful; I suppose what I have not 
understood is beautiful too.



117116



119118

Po uświadomieniu istnienia nieskończenie wielkiej ilości kamieni 
od razu przyszła mi do głowy próba określenia ich liczbą, przy 
całej absurdalności tego założenia. System numerowania jest 
powszechnie przyjęty jako swojego rodzaju porządek wybrane-
go fragmentu. Numery stawiałem automatycznie, nie starałem 
się ich zapamiętać, klasyfikować. Po latach zacząłem w nich 
kodować liczby osobiste, daty będące w bezpośrednim związku 
z bliskimi mi ludźmi, tworzące rodzaj dedykacji. W ten sposób po-
wstały Kamienie personalne, kierowane do określonych osób.

Zygmunt Rytka

KAMIENIE PERSONALNEPERSONAL STONES

After I realized that there are infinitely many stones I immediate-
ly thought of numbering them, though the idea seems so ab-
surd. The numerical system is universally adopted as a means 
of ordering a given fragment of reality. I put on the numbers 
mechanically, I didn’t try to remember or classify them. After 
some years I began to encode personal numbers in them, dates 
associated with people close to me, thus creating a sort of ded-
ication. In this way I created the Personal Stones, addressed to 
specific people.

Zygmunt Rytka
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Kamień personalny Zygmunta Rytki
Zygmunt Rytka’s Personal Stone
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Trwałość incydentalna, trwałość zanikająca, trwałość cykliczna, 
trwałość zmienna, trwałość stała. Trwałość myśli, trwałość prze-
kazu... pomysł, projekt, zapis wizualny... trwałość, nietrwałość... 
realność, nierealność... niepewność... 
Sokrates, mówiąc o rzeźbiarzach, dziwił się, że zadają sobie tyle 
trudu, aby kamień uczynić jak najbardziej podobnym do czło-
wieka...

Zygmunt Rytka (1990)

OBIEKT NIETRWAŁY (1989)IMPERMANENT OBJECT (1989)

Incidental permanence, vanishing permanence, stable perma-
nence, the permanence of thoughts, the permanence of the 
message. An idea, a project, a visual record. Permanence, tran-
sitoriness... Reality, unreality... Uncertainity... 
Talking about sculptors, Socrates was surprised that they put so 
much effort into making a stone as much like a man as possible...

Zygmunt Rytka (1990)
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A.M.L. – Dochodzimy do tego, że każdy element natury, 
każdy element rzeczywistości nas otaczającej stworzony 
jest dla czegoś, ku jakiemuś celowi, ten cel może być przez 
nas określony, albo w dalszym ciągu będziemy zadawać 
pytanie „dlaczego?”, przez całe życie. 

Z.R. – Tak. Nie wiem czy pamiętasz w tym tekście Obok sztuki 
w 1986 r. pisałem: Pozostanie wielka masa przeróżnych po-
czynań i ogromie wielki, nieskończony obszar, przed którym 
staniemy bezradni, chociaż potężnie wyposażeni w zestaw 
precyzyjnych narzędzi i aparatów wspierających nasze 
zmysły. Tak więc bawmy się dalej. Podtrzymujmy ten pęd 
do... To linearny proces, w który jesteśmy wpisani, chcąc 
nie chcąc musimy go przemierzać i poznawać ciągłość. 
Praktycznie jest to proces, którego poznanie nie zostanie 
nigdy wyjaśnione. Nigdy nie będzie konkretnej odpowie-
dzi. Trwałość elementów, trwałość myśli, trwałość przeka-
zu, pomysł, projekt, zapis wizualny. Trwałość, nietrwałość... 
Realność, nierealność... Niepewność... Według mnie to jest 
odpowiedź na pytanie „dlaczego?”

A.M.L. – We are coming to the conclusion that every ele-
ment of nature, of the surrounding reality, has been creat-
ed for a purpose; we can find the purpose or continue to 
ask why throughout our life.

Z.R. – Yes. I don’t know if you remember what I wrote in that 
text Beside Art in 1986: There will be a huge mass of different 
projects and an enormous, infinite expanse before which 
we shall stand helpless, though equipped with precision 
tools and gadgets assisting our senses. So let us go on play-
ing the game. Let us continue this search for... It is a linear 
process, in which we are involved, we have to go along 
with it, and learn about continuity. Practically it is a process 
which we will never be able to explain. There will never be 
a concrete answer. The permanence of elements, the per-
manence of thoughts, the permanence of the message, 
an idea, a project, a visual record. Permanence, imperma-
nence... Reality, unreality... Uncertainty... This is my answer 
to the question why.
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Elementy: zapałka – trwałość incydentalna, świeca – trwałość 
zanikająca, płomień – trwałość cykliczna, cień – trwałość zmien-
na, kamień – trwałość stała, rysunek…

Trwałość elementów, trwałość myśli, trwałość przekazu .

Pomysł, projekt... zapis wizualny… trwałość, nietrwałość…

Realność, nierealność… niepewność… 
                            

Zygmunt Rytka (1989)

OBIEKTY CHWILOWE:
 PROJEKT TRANSFORMACJI (1989)

MOMENTARY OBJECTS: 
SCHEME OF TRANSFORMATION (1989)
Elements: a match – incidental permanence; a candle – van-
ishing permanence; a flame – cyclical permanence; a shadow 
– variable permanence; a stone – stable permanence; a draw-
ing…

The permanence of elements, the permanence of thoughts, 
the permanence of the message.

An idea, a project, a visual record…

Reality, unreality… uncertainty…

Zygmunt Rytka (1989)
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Obiekty dynamiczne powstają poprzez połączenie, sprzęgnię-
cie, trzech czasoprzestrzeni: 
– zarejestrowanej fotograficznie, 
– z realną, aktualną przestrzenią galerii, miejsca, 
– z wyobrażeniową, intelektualną przestrzenią neuronową. 
                            

Zygmunt Rytka (2002)

OBIEKTY DYNAMICZNEDYNAMIC OBJECTS

Dynamic objects are created by linking, conjugating three 
pieces of timespace: 
– registered photographically, 
– with real, actual gallery space and as a place,
– with notional intellectual neuron space.

Zygmunt Rytka (2002)
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Zygmunt Rytka (11 marca 1947, Warszawa – 23 marca 2018, Sokołowsko). Wybitny artysta, członek ZPAF (1979-2018). Od 1972 
uczestniczył w ponad 150 wystawach. Od 1974 miał blisko 30 wystaw indywidualnych. Artysta intermedialny o tradycji neo-
awangardowej, posługujący się fotografią, tworzący instalacje. W latach 70. realizował filmy eksperymentalne, a w 80. wideo. 
Od lat 80. związany z łódzkim środowiskiem niezależnym – początkowo Kulturą Zrzuty, potem Galerią Wschodnią, a także 
z galerią FF w Łodzi. Od tego samego czasu, czyli początku lat 80. wystawiał w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie. W latach 
70. zajmował się dokumentacją polskiego życia artystycznego. W 1974 roku miał pierwszą wystawę indywidualną Przedziały 
czasowe w Galerii Remont w Warszawie. W okresie 1975-77 pracował w Galerii Współczesnej w Warszawie. Od początku lat 
70. wykonywał prace analityczne o tradycji konceptualnej (m.in. Przedziały czasowe), interesował go uniwersalny problem 
manipulacji (seria Bluff z 1977) dotyczący obrazu telewizyjnego. Łączył tradycję dokumentu i reportażu z ukrytym aspektem 
analitycznym. Kolejna seria, a zarazem wystawa, pracującego w metodyczny sposób artysty – Holografy przedstawiała wy-
cinki i „szczątki fotografii” (określenie Rytki) w postaci politycznego wówczas obrazu telewizyjnego. Fascynował go problem 
ludzkiego pragnienia panowania nad naturą, której nie można jednak, mimo ciągłych prób, skodyfikować i opanować. Zaj-
mował się zarówno fotografią, jak i filmem, badając, podobnie jak Władysław Strzemiński, możliwości medialne sztuki oraz 
nasze uwarunkowania biologiczne i możliwości postrzegania rzeczywistości. Jego twórczość zbliżyła się do badań medialnych, 
jakie podejmowali w tym samym czasie artyści łódzkiego Warsztatu Formy Filmowej, szczególnie Józef Robakowski. Intelek-
tualnie i teoretycznie twórczość Rytki kształtowała się na kanwie działalności Zbigniewa Dłubaka. W okresie istnienia Kultury 
Zrzuty, z którą był związany, wykonywał prace do Tanga oraz krótkie filmy. Prześmiewcze i ironiczne zdjęcia poruszały przede 
wszystkim problem psychozy „państwa wojny”. W stanie wojennym uczestniczył w działaniach łódzkiego Strychu. W okresie 
od 1972 do 2000 realizował Kolekcję prywatną – zapis autorski życia kręgu artystów, z którymi był związany. Od 1979 do 1999 
dokumentował fotograficznie spektakle teatralne w teatrach m. in. Ochoty, Studio, Ateneum, Dramatycznym, Scena – Pre-
zentacje. W końcu lat 80. rozpoczął, tworzone do końca aktywności twórczej, instalacje. Przez lata „współpracował” z górską 
rzeką Białką, gdzie powstały cykle Obrazy uzupełniające i Ciągłość nieskończoności. Przyjmując, że kamienie trwają wiecznie 
i symbolizują wieczność Natury, wprawiał je w ruch w swoich instalacjach, podważając przypisaną im statyczność (Obiekty 
dynamiczne 2002-...). Od początku XXI wieku wystawiał instalacje (Obiekty chwilowe – 2001, Obiekty dynamiczne – 2003), 
które były podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć, od Ciągłości nieskończoności w formie przestrzennej, przełamu-
jącej granice danego medium (przede wszystkim fotografii) do działań mających na celu badanie zmysłu percepcji. Rytka 
był współzałożycielem Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ. Otrzymał wiele nagród, m.in.: dyplom i medal ZPAF (1997), medal 
XX-lecia MHF w Krakowie(2007), Nagrodę Specjalną Ministra Kultury (2007), Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2009), 
Nagrodę im. Katarzyny Kobro (2011). Prace artysty znajdują się w archiwum rodziny artysty, Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ 
oraz w zbiorach: Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Galerii 
Studio w Warszawie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Galerii Wymiany w Łodzi, BWA Lublin, BWA Zielona Góra, Artoteka 
Zielona Góra, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i w kolekcjach prywatnych. 

Krzysztof Jurecki, Muzeum Sztuki w Łodzi, marzec 2004; akt. 2015, 2018
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Zygmunt Rytka (11 March 1947, Warsaw – 23 March 2018, Sokolowsko), an outstanding artist, member of the Association of 
Polish Art Photographers (ZPAF) (1979-2018). Participated in over 150 exhibitions (since 1972), including over 30 one-man shows, 
first in 1974. An intermedia artist of neo avant-garde provenience working in the field of photography, film, video and instal-
lation. In the 70. realized experimental films and video. From the 80. involved in activities of the Lodz independent art centres, 
Wschodnia Gallery and FF Gallery. At the same time, exhibited his works at the Mala Gallery ZPAF-CSW in Warsaw. In the 70. 
documented Polish artistic life. In 1974 had the first one-man show Time Units at the Remont Gallery in Warsaw. In 1975-77 
was associated with the Wspolczesna Gallery in Warsaw. In the early 70 Rytka focused on analytical works of a conceptual 
provenience (including Time Units). He was interested in a universal problem of manipulation (Bluff cycle, 1977) which related 
to TV images. He combined documentary and reportage tradition with a hidden analytical aspect. His next cycle featuring 
the artist’s methodology – Holographs – focused on what he defined as “the relics of photography” in a form of then political 
TV images. He was fascinated by a problem of controlling nature which cannot be controlled and codified in spite of man’s 
continuous attempts. Rytka used the medium of film and photography simultaneously, researching – like Władysław Strzemiński 
– the potential of photography as a medium and our biological conditioning as well as potential of perception. His interests 
manifest affinity with the exploration of media undertaken by the Film Form Workshop in Łódź, especially Józef Robakow-
ski. From an intellectual and theoretical perspective Rytka based his work on Zbigniew Dłubak’s approach to photography. 
During “the Pitch-in Culture” period, he was associated with, he made short films and contributed his work to Tango magazi-
ne. His ironic and satirical photographs were focused on the problem of the psychosis of “a war state”. During martial law he 
participated in Strych / Attic activities in Łódź. From 1972 to 2000 he was realizing Private Collection which documented the 
life of artistic circles he was associated with. From 1979 to 1999 he documented performances in Warsaw theatres, including 
Ochota, Studio, Ateneum, Dramatyczny, Scena-Prezentacje. In the late 80. Rytka entered the field of installations which he 
continued until the end of his life. For many years he “collaborated” with the Białka river, creating the cycles Supplementary 
Pictures and Continual Infinity. Assuming that stones last forever and symbolize the eternity of Nature, he set them in motion, 
questioning a static character typically attributed to them (Dynamic Objects 2002- ...). In the early 21st century he exhibited 
his installations (Momentary Objects, 2001 and Dynamic Objects, 2003). They concluded his previous artistic explorations of 
the Continual Infinity in a spatial form. They questioned the boundaries of media, especially photography and researched the 
issues related to perception. Rytka was a co-founder of In Situ Contemporary Art Foundation. He received numerous awards, 
including diploma and medal of the Association of Polish Art Photographers (1997), 20th Jubilee of Museum of the History of 
Photography (2007), Special Award of Ministry of Culture and National Heritage (2007), Silver Gloria Artis (2009), Katarzyna 
Kobro Award (2011). His works can be found in the family archives, In Situ Contemporary Art Foundation and in the collections 
of the National Museum in Wrocław, Muzeum Sztuki in Łódź, Museum of the History of Photography in Krakow, Studio Gallery 
in Warsaw, Warmia and Mazuria Museum in Olsztyn, Exchange Gallery in Łódź, BWA Gallery in Lublin, BWA Gallery in Zielona 
Góra, Artoteka in Zielona Góra, Centre of Polish Sculpture in Orońsko and numerous private collections.

Krzysztof Jurecki, Muzeum Sztuki w Łodzi, March 2004; updated 2015, 2018
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Wystawy indywidualne / lndividual exhibitions: 
1974 Przedziały czasowe / Time units – Galeria REMONT, Warszawa; 

1975 Określenie miejsca / Descriptions of place – Galeria ZNAK, Białystok;

1978 Zapis powielany / Multiplied recording – Galeria WAREXPO, Warszawa;  

1981 Fotowizja - katalog s.m. / Photovision – Sonie Meetings Catalogue – MAŁA Galeria ZPAF-PSP, Warszawa, Galeria FOTO-MEDIUM-ART, 
Wrocław;

1983 Obrazy uzupełniające / Complementary pictures – MAŁA Galeria ZPAF, Warszawa;

1984 Ciągłość nieskończoności / Continual infinity – Galeria LABIRYNT, Lublin; MAŁA Galeria ZPAF, Warszawa; 

1985-1988 Kolekcja prywatna / Private collection – MAŁA Galeria ZPAF, Warszawa; Partum School of the Positive Nihilism of Art (pokaz 
wideo) – MAŁA Galeria ZPAF; Obok sztuki / Beside art – Galeria FF, Łódź; Obiekty chwilowe / Momentary objects – Galeria WSCHODNIA, 
Łódź, Galeria BWA, Lublin;

1990 Pokaz realizacji wideo / video realisations – CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa; 

1991 Obiekt nietrwały / Impermanent object – Galeria FF, Łódź; 
 
1994 Kontakt / Contact – MAŁA Galeria ZPAF-CSW, Warszawa;

1998 Neurony i żywioły / Neurones and elements – Galeria FF, Łódź;

2000 Ciągłość nieskończoności / Continual lnfinity wystawa monograficzna – Muzeum Sztuki w Łodzi; BWA, Zielona Góra; 2001 – Galeria 
PUSTA, Katowice, Muzeum Historii Fotografii, Kraków; Leżąc/Lying, Galeria WSCHODNIA, Łódź;

2001 Instalacja NOE / NOE installation – Taśmy Sztuki, Centrum Kultury, Lublin; Obiekty chwilowe 2001 / Momentary objects 2001 – Galeria 
Zamek, Reszel, Warszawa, Galeria WSCHODNIA, Łódź; 

2002 Obiekty dynamiczne / Dynamic objects – MAŁA Galeria ZPAF-CSW, Warszawa; Pomiędzy / Between – Prace z lat 1971-1999 / works 
1971-1999 – Muzeum im. Jarosława Iwaszkiewicza, Stawisko;

2003 Prace duże i małe 1971-2003 / Big and small works 1971-2003 – Galeria Sztuki „Prace Duże”; 

2004 20 lat – fotografie i obiekty / 20 years – photographs and objects – Galeria Labirynt, Galeria Gardzienice, Lublin; Fotografie i obiekty / 
Photographs and objects – Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko; Obiekty dynamiczne w Łodzi – FF/2004 / Dynamic objects in Łódź – FF/2004 
– Galeria FF, Łódź; 

2005 Prace 1971-2005 / Works 1971-2005 – Galeria Program, Warszawa; Obiekty chwilowe 2005 / Momentary objects 2005 – CSW Zamek 
Ujazdowski, Cysterna, Warszawa; Fotografie i fotoinstalacje 1971-2005 – Forum+, Galeria Autorska E. Kościelak, Wrocław-Leśnica; Foto-
instalacje i obiekty – woda, kamień, czas – Zamek Królewski w Niepołomicach; Pokaz filmów / Film Projection – CSW Zamek Ujazdowski, 
Warszawa;

Sokołowsko:

2010 Wodaczas, akcja / Watertime, action;

2011 When I am sixty-four – Zygmunt Rytka i Krzysztof Wojciechowski, wystawa / exhibition;

2013 Obiekty chwilowe / Transitional Objects, instalacja w parku / installation in the park;

2014 Fotowizja / Photovision, wystawa / exhibition, Villa Rosa;

2015 Some Meetings, wystawa / exhibition, Multimedia;

2017 Some Meetings i Prywatna kolekcja / Private Collection – 2 wystawy / 2 exhibitions, Sanatorium Brehmera/Brehmer Sanatorium;

2007-2017 Autorejestracja / Self-recording, cykl fotografii, na których artysta rejestrował swoje odbicie w lustrze w miejscu tworzonym 
przez Fundację In Situ / a cycle of photographs in which the artist registered his reflection in the mirror in the place created by In Situ 
Foundation;

2018 Moje formy zapisu / My Forms of Recording – Stara Galeria ZPAF, Galeria OBOK ZPAF, Nowe Miejsce, Warszawa. 

Udział w wystawach / Participation in exhibitions:
 
1972 IV Salon portretu artystycznego – Dwór Artusa, Gdańsk; 

1973 Konfrontacje – Lublin; 

1975 Film – Galeria Współczesna, Warszawa; 

1977 Stałe zajęcie – realizacje filmowe, BWA, Lublin; 

1978 Festiwal Sztuk Pięknych – Warszawa; Ogólnopolskie Biennale Sztuki Młodych – BWA, Sopot; 

1979 Fotografia – 16 autorów, Galeria Dziekanka, Warszawa; 

1980 I Konkurs Fotografii Socjologicznej; 

1981 Sztuka Faktu – BWA Bydgoszcz; II Konkurs Fotografii Socjologicznej; Nowe zjawiska w sztuce lat ’70 i ’80 – BWA, Sopot; Triennale ry-
sunku – Muzeum Narodowe, Wrocław; 

1983 Nieme Kino – Strych, Łódź; Pielgrzymka artystyczna – Łódź; 

1984 Nurt intelektualny w sztuce polskiej – BWA, Lublin; Kolęda artystyczna – Koszalin; Nieme Kino – Strych, Łódź; 

1985 Polska współczesna fotografia artystyczna – Zachęta, Warszawa; VI Internationales Foto-Symposion – Kunstmuseum, Dusseldorf; Con-
temporary Art from Poland – Walter Philips Gallery, Kanada; Zeitgenossiche Fotografie Ost und Sudeuropas – Kunstmuseum, Dusseldorf; 

1986 Zapisy – BWA, Lublin; Postawy – Galeria Wschodnia, Łódź; Fotografia Polska 1955-1984 – Praha; Foto-Portfolio – Galeria Liget, Buda-
peszt;

1987 Out of Eastern Europe – MIT, Stany Zjednoczone;

1983, 1985, 1987, 1990 – Teofilów – plenery; 

1987 II Biennale Sztuki Nowej, Zielona Góra;

1988 Polska Fotografia Intermedialna – BWA, Poznań; Fotografia Polska – Galeria Liget, Budapeszt; Wczoraj i dziś – BWA, Sopot; Internatio-
nal Film Forum „Arsenal’ – Ryga (wideo); 

1989 31 obrazków z historii polskiej awangardy – Łódź (wideo); ARTWORKS – Photography in the 80’s in Poland – PAAS (Polish American 
Artists Society), New York; Lochy Manhattanu – sztuka innych mediów – Łódź; Retina ’89 – Węgry (wideo); Osobowości fotografii interme-
dialnej - CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa; Sztuka jako gest prywatny – Koszalin; Biennale Sao Paulo; III Biennale Sztuki Nowej – Zielona 
Góra (wideo); 33rd London Festival (wideo); Fotografia (i)gra z rzeczywistością – Łódź; Labirynt – przestrzeń podziemna – Warszawa;
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1990 Mikołajczyk, Robakowski, Rytka – Twentyeight Gallery, NYC; Querspur, Linz, Austria (wideo); WRO ‘90, Wrocław (wideo) 

1991 FOTOANARCHIV2 – Szomabathelyi, Węgry; Polskie video lat 80. CSCE Symposium – Kraków; Kunst Europa – Bonner Kunstverein, Bonn; 
Krótkie Formy – Łódź (wideo); Fotografia wyobraźni – ZPAF Warszawa; Kręgi Wschodniej – CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa; Sztuka 
osobna –  CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa;

1992 Łódzki Ruch Neoawangardy 1970-92 - Łódź, Pałac Grohmana; Image Forum Festival, Tokio – Osaka; Videos Polonaises, Saint Gervais, 
Genewa, Szwajcaria; 

1993 Romaeuropa - Rzym, Italia; Konstelacja - Galeria FF, Łódź; 

1994 Videoprzestrzenie - PGS, Sopot; Modernia puolalaista valokuvaa (Współczesna fotografia polska) - Voipaala, Valkeakoski, Finlan-
dia; Monitor ’94 - Frolunda, Szwecja; II Lubelskie Prezentacje Sztuki Video – Lublin; Video, instalacja, peformance - Muzeum Sztuki, Łódź / 
Muzeum Narodowe, Poznań; 

1995 Konstelacja 2 - Galerie im Rathauskeller, Landshut; 

1996 Fotografia, wehikuł sztuki, tworzywo sztuki - Galeria Bunkier Sztuki, Kraków; I Biennale Fotografii Polskiej - Pola Indywidualności - Ga-
leria Arsenał, Poznań; 

1997 Kortars Lengyel Fotografia (Najnowsza fotografia polska) - Ernst Museum, Budapeszt;

1998 Privatumo erdeves (Obszary prywatności) - Fotografijos muziejus, Siauliai (Szawle), Litwa; Fotografia ’98 - Fundacja Turleja, Kraków; 

1999 Sztuka polska końca / początku wieku - Galeria Maneż, Sankt Petersburg, Rosja; OIKOS - Muzeum Okręgowe, Bydgoszcz; Vztahy 
(Relacje) - Dom Fotografie, Poprad, Słowacja; 

2000 Pologne 1970-1990 - CINEDOC - Paris, Francja; Konstrukcja w procesie VII - Ta ziemia jest kwiatem, Bydgoszcz; 

2001 Archipelag - wystawa fotografii polskiej - Galeria FF, Łódź; Wokół dekady - fotografia polska lat 90. - Muzeum Sztuki, Łódź, 2002 - Mu-
zeum Narodowe Wrocław, 2003 - Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała; 

2002 Transkulturowe wizje II - Muzeum Narodowe, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin; 500 - Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, Łódź; 
Kolekcja - XXV-lecie Małej Galerii, Mała Galeria; Sąsiad-KA - Fluss, Projektraum – Wiedeń; Person/Zeit/Raum - Fotografie aus Polen, 
Rupertinum – Salzburg; Natura rzeczy - Ziemia 2002 - Galeria DAP Warszawa; Moje ulubione fotografie /Wojciech Jędrzejewski/ - Galeria 
Artemis, Kraków;

2002, 2003, 2004 - Plenery Rybka lubi pływać - Lubieszewo;  

2003 Sztuka reduktywna - Galeria Stara BWA, Lublin; 2b Portrety struktur / Portrety strukturalne - Muzeum Przemysłu d. fabryka Norblina, 
Warszawa; Wystawa zaoczna 7... - Miejski Ośrodek Kultury (MOK), Podkowa Leśna; Łódź de Photographie - Institut Polonais – Paris; Broń 
Norblin: Od Warhola do Warpechowskiego - Muzeum Przemysłu i Fabryka Norblina, Warszawa; Konceptualne związki / Conceptual Con-
nections - abshire-debecki studio, Forum + Gallery, Chicago;

2004, 2005 - Ein Jahr 32 Positionen Raume - Museum Modern Art, Hunfeld 

2004 Czarnobiałe - Galeria Fibak & Program, Warszawa; Inspiracje - Galeria OFFicyna, Szczecin; IV Targi WARTO - Galeria 2b, Norblin, 
Warszawa; Gest plastyczny w fotografii - Stary Browar, Poznań (kolekcja braci Dariusza i Krzysztofa Bieńkowskich);

2005 Argumenta. Wystawa z kolekcji Gerarda-Jurgena Bluma-Kwiatkowskiego - Atlas Sztuki, Łódź;

2017 Tempus Fugit, O czasie i przemijaniu / On Time and Transience - Międzynarodowe Centrum Kultury, International Culture Centre, 
Kraków;

2018 Awangarda i Państwo / Avant-Garde and State - Muzeum Sztuki, Łódź.
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87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

104
105
106
107
108
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

W-GS-2018-130
W-GS-2018-77
W-GS-2018-38
W-GS-2018-110
W-GS-2018-16
W-GS-2018-140
W-GS-2018-129
W-GS-2018-25
W-GS-2018-139
W-GS-2018-57
W-GS-2018-143
W-GS-2018-9
W-GS-2018-12
W-GS-2018-123
W-GS-2018-94
W-GS-2018-96
W-GS-2018-4
W-GS-2018-75
W-GS-2018-20
W-GS-2018-8
W-GS-2018-19
W-GS-2018-136
W-GS-2018-14
W-GS-2018-15
W-GS-2018-138
W-GS-2018-7
W-GS-2018-123A
W-GS-2018-132
W-GS-2018-104
W-GS-2018-117
W-GS-2018-116
W-GS-2018-115
W-GS-2018-112
W-GS-2018-134
W-GS-2018-127
W-GS-2018-106
W-GS-2018-135
W-GS-2018-31
W-GS-2018-105
W-GS-2018-63
W-GS-2018-47
W-GS-2018-118
W-GS-2018-69
W-GS-2018-67
W-GS-2018-66
W-GS-2018-54
W-GS-2018-81
W-GS-2018-33
W-GS-2018-35
W-GS-2018-30

Spis prac / List of work

W-GS-2018-103
W-GS-2018-89
W-GS-2018-107
W-GS-2018-104
W-GS-2018-64
W-GS-2018-78
W-GS-2018-53
W-GS-2018-60
W-GS-2018-45
W-GS-2018-109
W-GS-2018-51
W-GS-2018-10
W-GS-2018-37
W-GS-2018-58
W-GS-2018-40
W-GS-2018-49
W-GS-2018-74
W-GS-2018-39
W-GS-2018-73
W-GS-2018-119
W-GS-2018-99
W-GS-2018-48
W-GS-2018-85
W-GS-2018-120
W-GS-2018-100
W-GS-2018-4A
W-GS-2018-92
W-GS-2018-68
W-GS-2018-122
W-GS-2018-95
W-GS-2018-80
W-GS-2018-86
W-GS-2018-87
W-GS-2018-55
W-GS-2018-3
W-GS-2018-102
W-GS-2018-93
W-GS-2018-88
W-GS-2018-5
W-GS-2018-6
W-GS-2018-76
W-GS-2018-29
W-GS-2018-43
W-GS-2018-42
W-GS-2018-46
W-GS-2018-31A
W-GS-2018-A4
W-GS-2018-127
W-GS-2018-134

Tytuł: Fotowizja (1981), wymiary 100x70, 
fotografia na piance twardej, sygnatury:

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

W-GS-F-2018-005
W-GS-F-2018-006
W-GS-F-2018-007
W-GS-F-2018-008
W-GS-F-2018-009
W-GS-F-2018-010
W-GS-F-2018-011
W-GS-F-2018-012
W-GS-F-2018-013
W-GS-F-2018-014
W-GS-F-2018-015
W-GS-F-2018-016
W-GS-F-2018-017
W-GS-F-2018-018
W-GS-F-2018-019
W-GS-F-2018-020
W-GS-F-2018-021
W-GS-F-2018-022

W-GS-F-2018-023
W-GS-F-2018-024
W-GS-F-2018-025
W-GS-F-2018-026
W-GS-F-2018-027
W-GS-F-2018-028
W-GS-F-2018-029
W-GS-F-2018-030
W-GS-F-2018-031
W-GS-F-2018-032
W-GS-F-2018-033
W-GS-F-2018-034
W-GS-F-2018-035
W-GS-F-2018-036
W-GS-F-2018-037
W-GS-F-2018-038
W-GS-F-2018-039

Tytuł: Fotowizja (1981), wymiary 20x30, 
fotografia na piance miękkiej, sygnatury:

STARA GALERIA ZPAF

Tytuł: Fotowizja Bluff (1978), wymiary 100x70, 
fotografia na piance twardej, sygnatura: 
W-GS-F-2018-040

Tytuł: Instalacja neuronowo - optyczno - elektro-
niczna NOE (1994), wymiary 53,4 x 39,5, foto-
grafia na blasze, sygnatury: 

ATZR_NOE_P_0003

Tytuł: Na Srebrnym Globie (I) dla Zygmunta Rytki 
WROcenter Group 2012/2017; 
w skład pracy wchodzą :
- 2 Fotografie Zygmunta Rytki z cyklu Fotowizja 
w oprawie (wymiary 20x30), 
- Obiekt: Kineskop, mechanizm projekcyjny (wymia-
ry 140 x 60 x 50),
- Tablica opisowa (wymiary 49 x 68) na dibondzie.

Tytuł: Moje formy zapisu lata 1998/2004 (2010),  
Aparat; wymiary 31 x 17,5 x 30; aparat fotogra-
ficzny, negatyw; na tekturze w prostopadło-
ścianie z pleksi 

GALERIA OBOK ZPAF

100
101

W-GS-F-2018-001
W-GS-F-2018-002

102
103

W-GS-F-2018-003
W-GS-F-2018-004

Tytuł: Fiat 126p (1976/2007), wymiary 100x70, 
fotografia na piance twardej, sygnatura: 
W-GM-2018-0001

Tytuł: Fiat 126p (1976/2007), wymiary 70x100, 
fotografia na piance twardej, sygnatura: 
W-GM-2018-0002

Tytuł: Retransmisja, 21 min. (1981), film.

Tytuł: Moje formy zapisu (2010), obiekty w pro-
stopadłościanach z pleksi:
- obiekt 1 - rolka z negatywem; na tekturze
- obiekt 2 - taśma filmowa 16mm na szpulach; 
na płycie paździerzowej
- obiekt 3 - taśma VHS oryginalne filmy Zygmun-
ta Rytki; na tekturze
- obiekt 4 - taśma VHS oryginalne filmy Zygmun-
ta Rytki; na tekturze
- obiekt 5 - fotografie, mikrofilmy; na tekturze

NOWE MIEJSCE

Tytuł: Fiat 126p (1976), film.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

ATZR_OCH_P_0001
ATZR_OCH_P_0009
ATZR_OCH_P_0010
ATZR_OCH_P_0011
ATZR_OCH_P_0012
ATZR_OCH_P_0013
ATZR_OCH_P_0014
ATZR_OCH_P_0002
ATZR_OCH_P_0003
ATZR_OCH_P_0015
ATZR_OCH_P_0016
ATZR_OCH_P_0004
ATZR_OCH_P_0005
ATZR_OCH_P_0007
ATZR_OCH_P_0008
ATZR_OCH_P_0006

Tytuł: Obiekty chwilowe. Projekt transformacji 
(1988), fotografia w oprawie, sygnatury:

wymiar A4
wymiary 23 x 17
wymiary 23,5 x 17
wymiary 23,5 x 17
wymiary 23,5 x 17
wymiary 23,5 x 17
wymiary 23,5 x 17,5
wymiary 23,5 x 17,5
wymiary 23,5 x 17,5
wymiary 23,5 x 17,5
wymiary 23,5 x 17,5
wymiary 23,5 x 17,5
wymiary 23,5 x 17,5
wymiary 23,5 x 17,5
wymiary 23,5 x 17,5
wymiary 23,5 x 17,5

Tytuł: Obiekt nietrwały (1990), fotografia w opra-
wie, sygnatury:

17
18
19
20
21
22

ATZR_ON_P_0014
ATZR_ON_P_0021
ATZR_ON_P_0022
ATZR_ON_P_0020
ATZR_ON_P_0024
ATZR_ON_P_0013

wymiary 45 x 55,5
wymiary 60 x 44
wymiary 59,7 x 44
wymiary 60 x 45
wymiary 59,5 x 45
wymiary 60 x 44

Tytuł: Obiekt nietrwały (1989), fotografia na pły-
cie, wymiary 70 x 100, sygnatury:
23 ATZR_ON_P_0037

Tytuł: Ciągłość nieskończoności (1983), fotogra-
fia na blasze, wymiary 98 x 67,5, sygnatury:

25
26
27

ATZR_CN_P_0061
ATZR_CN_P_0060
ATZR_CN_P_0057

28
29
30

ATZR_CN_P_0056
ATZR_CN_P_0059
ATZR_CN_P_0053

Tytuł: Obiekty dynamiczne (2002), fotografia 
na piance twardej (instalacja), wymiary 30x40 
sygnatury:
31
32
33
34
35
36

W-AJ-2018-0001
W-AJ-2018-0002
W-AJ-2018-0003
W-AJ-2018-0004
W-AJ-2018-0005
W-AJ-2018-0006

37
38
39
40
41

W-AJ-2018-0007
W-AJ-2018-0008
W-AJ-2018-0009
W-AJ-2018-0010
W-AJ-2018-0011*
* wymiary 25 x 36

Tytuł: Obiekty dynamiczne, kamienie, 10 szt., 
(instalacja)
Tytuł: Personal stone Zygmunta Rytki, kamień
Tytuł: Obiekty chwilowe. Projekt transformacji 
(1989), film 15 min.
Tytuł: Obiekty nietrwałe (1990), film 11 min.

24 ATZR_ON_P_0038

ATZR_NOE_P_0004
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