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99,965 PIOTR KMITA, PAWEŁ OLSZCZYŃSKI, ALEKA POLIS & WIKTOR 
ZMYSŁOWSKI, JUSTYNA SCHEURING, MIKOŁAJ TKACZ

Wystawa 99,965 to szkic poświęcony czerni. 

Zaprezentowane na wystawie prace próbują naświetlić mechanizmy, jakie sankcjonują 
kulturowe symbole. Zderzają prywatne gesty z kontekstem społecznym, obnażając pola 
mitologizacji rzeczy, idei czy postaw.

W języku potocznym czerń to najciemniejsza z barw, choć można też uznać, że nie jest to 
kolor.  Wydawałoby się, że barwa to realna cecha materii, a jednak po rozważeniu jej istoty 
staje się bardziej subiektywna niż przypuszczaliśmy. Czerń wymyka się, jest czymś umow-
nym. Pozostaje iluzją – czymś, czego nie jesteśmy w stanie spostrzec ze względu na 
niedobór światła. Tkwi w niej kulturowe oblicze niewiedzy, kresu i braku kontroli, z którymi 
nierzadko trudno nam się pogodzić.

Wychodząc z założenia, że czerń to nie kolor, kierujemy się ku potencjalności tego pojęcia. 
Jest to barwa schizmy i rozdźwięku. Czerń pozwala spojrzeć na siebie jako obszar gdzie 
dochodzi do spajania wszelkich skrajnych idei, wyobrażeniowych antagonizmów, błędów 
ewolucji, przewartościowań rzeczywistości, wymknięć z granic naszego języka i świata, czy w 
końcu obszar gdzie dominuje zdeterminowany radykalizm ukształtowany z przeżyć                  
i emocji. 

Didaskalia dla narracji wystawy przywodzą wydarzenie z 1913 roku, kiedy to odbyła się 
premiera opery Michaiła Wasiljewicza Matiuszyna zatytułowanej Zwycięstwo nad słońcem. 
Dzieło miało charakter utworu programowego – manifestu nowej futurystycznej sztuki. 
Opera opowiadała historię zwycięstwa człowieka i uwięzienia przezeń słońca. Jej bohater-
owie żyli w świecie bez słońca, gdzie wszyscy są nieśmiertelni i wolni od przeszłości oraz 
wspomnień. Utwór kończy się swego rodzaju pożegnaniem z bezpieczną przeszłością            
i otwarciem na nieznane. Wśród osób zaangażowanych w pracę nad operą był Kazimierz 
Malewicz, autor scenografii i kostiumów. To wówczas w głowie artysty rodzi się pomysł 
„czarnego kwadratu”, który ma swoją premierę dwa lata późnej. 

Opowieść o aresztowaniu słońca i zrodzeniu się idei „czarnego kwadratu” kieruje uwagę na 
dwa pola: radykalizm i futurologię. Ma to swoją kontynuację w tytule wystawy, 
oznaczającym liczbę wyrażającą w procentach stopień, w którym materiał nazwany Vantab-
lack pochłania padające na niego światło. Według twórców, Vantablack  jest prawie tak 
czarny, że możemy na jego podstawie wyobrazić sobie, jak wygląda czarna dziura. 
Substancja stworzona przez brytyjskich badaczy zbudowana jest z nanorurek węglowych     
i dzięki swoim właściwościom może być wykorzystywana w wojsku i w agencjach kosmic-
znych. Tutaj konstrukcja wystawy zamyka się. Począwszy od abstraktu jakim pozostaje dla 
nas pojęcie czerni, poprzez futurystyczną operę Zwycięstwo na słońcem oraz ideę „czar-
nego kwadratu” dochodzimy do najciemniejszych obszarów wystawy 99,965. 

99,965

PL

The exhibition entitled 99,965 is a draft devoted to blackness. 

The works presented at the exhibition are trying to elucidate the mechanisms that 
legitimize the cultural symbols. Private gestures are clashing with social context, laying bare 
the fields of things, ideas or attitudes mythologisation.  

The blackness in everyday language, it is the darkest colour, although it can also be consid-
ered as not being a colour. It would seem that a colour is a real feature of matter, but after 
considering its essence a colour becomes more subjective than we thought. The blackness 
is eluding, it is something arbitrary. It remains an illusion – something we can not discern 
because of the shortage of light. There is residing the cultural visage of ignorance, limit and 
lack of control, which is often difficult for us to accept. 
Assuming that blackness is not the colour we are heading towards the potentiality of this 
concept. This is the colour of schism and discord. The blackness enables to look at oneself 
as an area where there is a bonding of all extreme ideas, imaginative antagonisms, errors 
of evolution, redefinitions of reality, slips through the limits of our language and the world, 
and finally as an area where there is a domination of determined radicalism formed from 
experiences and emotions. 

The stage directions for the narrative of the exhibition bring back the 1913 event, when the 
première of the opera by Mikhail Vasilyevich Matyushin entitled Victory over the Sun took 
place. This work was a manifesto of a new futuristic art. The opera is telling the story of 
man's victory and his imprisonment of the Sun. Its characters live in a world without the 
sun, where everyone is immortal and free from the past and memories. It ends with a sort 
of farewell to the security of past and opening to the unknown. Among those involved in 
the work on the opera was Kazimir Malevich, as stage and costume designer. It was then, 
when in his mind arose the idea of “black square” that is going to have its première two 
years later.  

The story about arresting of the Sun and emerging of the idea of “black square” draws 
attention to two fields: radicalism and futurology. This have its continuation in the title of 
the exhibition, indicating the number expressing the percentage of the extent to which a 
substance called Vantablack is absorbing the light when it strikes it. According to the devel-
opers of Vantablack it is almost so black that we can on this basis imagine how a black hole 
looks like. This substance developed by British researchers, is made of carbon nanotubes 
and due to its characteristics is used in military and space agencies. Here, the structure of 
the exhibition closes up. Starting from the notion of blackness, which remains for us an 
abstract, via the futuristic opera Victory over the Sun and the idea of “black square”, we are 
getting to the darkest areas of the 99.965 exhibition. 

99,965
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Kuratorzy: Piotr Lisowski i Natalia Wiśniewska



 2.   Piotr Kmita    Amerykański sen    2015, wideo instalacja 

 Mikołaj Tkacz   Niby nic    2015, wideo, dźwięk ciszy 6.
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Wypowiedz Justyny Scheuring budują elementy takie jak: tekst, performance oraz insceni-
zacja. Każdy z nich podporządkowany jest ciału artystki – jej głosowi i gestom.  Poszcze-
gólne warstwy performance oparte zostały na zestawieniu komunikacji werbalnej z 
prostymi gestami, a całość odwołuje się w swoim charakterze do specyfiki 
przemówienia/odczytu. Zawartość treści tekstu pozostaje opowieścią o 
odpowiedzialności za autodestrukcję. Ten sprzeczny gest prowokuje skojarzenia, które 
kwestionują moralne oceny oraz zacierają granice między prostym podziałem na dobro i 
zło. To stanowi punkt wyjścia - opanowany radykalizm - performance. Reszta rozgrywa się 
poza przestrzenią scenografii wystawy i makiety galerii.

Praca Piotra Kmity skonstruowana jest na bazie ujęć przedstawiających bohaterów 
telewizyjnego serialu „Dynastia”. Pojedyncze, trwające ułamek sekundy momenty, w 
których przymykają oczy, zostają tutaj wydłużone zmieniając się w niekończącą sekwencję 
„przysypiania”. Balansowanie na granicy świadomości, walka z ogarniającą bohaterów 
ciemnością, pozostaje metaforą stanu w jakim znalazł się tak zwany „american dream”. 
Serial „Dynastia” był ważnym elementem budowania symboliki „amerykańskiego snu” w 
czasach rodzącego się w Polsce kapitalizmu. Jego bohaterowie stanowili punkt odniesienia 
dla masowych marzeń o sukcesie, który w tamtym, przełomowym momencie, zdawał się 
być na wyciągnięcie ręki. Po ponad dwudziestu latach pogląd na lansowany przez Stany 
Zjednoczone model kreowania rzeczywistości, uległ znaczącej weryfikacji. Wyszło na jaw 
bowiem jak bardzo to dotychczas największe światowe mocarstwo, swoją gospodarkę 
opiera na trudnym do wyobrażenia zadłużeniu. Budzące zazdrość i podziw bogactwo, 
okazało się być w dużej mierze luksusem na kredyt. Obecnie jesteśmy świadkami czasu 
światowych przełomów, polityczno-ekonomicznych ruchów tektonicznych, swoistej 
„zmiany warty”. Ameryka jawi się jako kraj „zmęczony sukcesem” i jak inne wielkie 
mocarstwa w historii, zaczyna powoli zapadać się pod własnym ciężarem. Ta tendencja 
wydaje się być właściwa nie tylko dla Stanów Zjednoczonych ale także w wymiarze uniwer-
salnym dla całego zachodniego modelu cywilizacji opartego na „filozofii sukcesu”. Wpisuję 
się w nią także Europa, zapadająca w rodzaj letargu spowodowanego impasem decyzyj-
nym wobec mających dziś miejsce „niespodziewanych sytuacji”. 

W Transmutacjach Aleka Polis, nawiązując do chromosomów X i Y, stworzyła 22 cyfrowe 
grafiki przedstawiające różne warianty ich układów. Artystka z premedytacją miesza jej ze 
sobą  dokonując mutacji. Ten prosty zabieg wizualny oparty jest na analogicznym 
kontraście płci – czerń/biel, gdzie szarość stanowi strefę graniczną (androgynia). Ludzka 

Zakreślone w Transmutacjach wątki artystka kontynuuje we wspólnym projekcie z 
Wiktorem Zmysłowskim. Tytułowe Etwas ganz Anderes to termin wprowadzony przez 
niemieckiego filozofa Rudolfa Otto oznaczający przeżycie spotkania z nieznanym. Artyści 
zawierają między sobą umowę prawną dotyczącą zamiany piersi. Wiktor otrzymuje 
kobiece piersi od Aleki, ona z kolei przyjmuje jego męskie. Ten odnoszący się do tradycji 
surrealistycznej gest wpisany jest w problematykę tożsamości i ról płciowych odgrywanych 
przez człowieka. Z drugiej strony może być potraktowany jako sytuacjonistyczny, choć nie 
pozbawiony ironii, przewrót w zbiorowej świadomości społecznej.
Specjalne podziękowania przy realizacji pracy należą się Agnieszce Żechowskiej oraz Katji Szadkowskiej.

Poetycki terroryzm oraz wizualna opresyjność definiują kody wpisane w rysunkowe i 
malarskie obiekty Pawła Olszczyńskiego. Maski, ukryte w kostiumach postacie, siatki, 
kominiarki, twarze, cienie. Artysta powraca do tematów i form, które potrafią wciągnąć w 
perwersyjną grę, będącą jednocześnie czymś brutalnym jak również delikatnym. Subtelny 
niepokój uzmysławia, że napięcie i niejednoznaczności na stałe wpisane są w relacje 
pomiędzy rzeczywistością a kreacją. Niebezpieczeństwo osadzone na naszych oczach 
ukrywa się w kostiumach, dlatego zdemaskować rzeczywistość można jedynie poprzez 
radykalne cięcie.  

Instalacja Mikołaja Tkacza opiera się na zestawieniu obrazu czerni z dźwiękiem ciszy. Ekran 
telewizora emituje czarny obraz, ale jednocześnie, dzięki swoim właściwością daje światło. 
Czerń jest umownością – ekran emituje czarny obraz, czarny obraz emituje światło. Nieod-
parte wrażenie umowność tej sytuacji potęguje cisza wybrzmiała w słuchawkach z 
redukcją szumu. Zmierzając ku całkowitej ciemności należy sobie jednak uświadomić, że 
czerń pozostaje przestrzenią gdzie nie ma światła. Supremacja nigdy nie stanie się stałą 
wartością. 
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 Justyna Scheuring     Zwycięstwo nad Słońcem    2015, performance, insceni-
zacja, obiekty różne   

1.

Aleka Polis    Transmutacje    2003/2004, grafika cyfrowa, wydruk, każda 
11x11 cm

3.

Aleka Polis i Wiktor Zmysłowski   Etwas ganz Anderes  2015, umowa, 
fotomontaż fotograficzny, wideo  

4.

Paweł Olszczyński   Drop shadow   2015, obiekt, pleksi, 43x36cm   Bez tytułu
2015, ołówek, papier, drewno, 70x50 cm Siatka 2015, mural, akryl, 180x220 cm   

5.

płeć zdeterminowana przez chromosomy stanowi matematyczną niewiadomą. 
Tożsamość pozostaje płynna. Judith Butler nazywa płeć „performatywem”, „czynem”. 
Podmiot sam konstytuuje się performatywnie poprzez swoje czynności. Każdy z nas jest 
zarówno mężczyzną, jak i kobietą, pozostając pod względem odczuć hermafrodytą. Płeć 
jest tutaj tylko jednym z wielu przykładów binarnych systemów, na których wyrosłą nasza 
cywilizacja. Funkcjonując w kręgu takich opozycji, artystka stara się temu przeciwstawić, 
poszukiwać alternatywnych możliwości.

 2.   Piotr Kmita    American Dream    2015, video, installation

 Mikołaj Tkacz   Apparently nil    2015, video, the sound of silence6.

Justyna Scheuring statement is formed from elements such as text, performance and 
staging. Each of them is subordinated to the artist's body - her voice and gestures. The 
individual layers of the performance are based on the juxtaposition of verbal communica-
tion with simple gestures and the entire state of affairs refers in its nature to the specific 
speech/reading situation. The content of the text’s essence is a story about responsibility 
for self-destruction. This contradictory gesture provokes associations that call into ques-
tion the moral evaluation and blur the boundaries between a simple division of good and 
evil. This is the starting point - calm radicalism - of performance. The rest takes place 
beyond the stenography of the exhibition’s space and gallery’s scale model.

The work of Piotr Kmita is constructed on the basis of scenes presenting characters of the 
"Dynasty" TV series . The single and lasting a split second moments, while the characters 
are turning a blind eye, are elongated and turned into an endless sequence of "snooze". 
The balancing on the edge of consciousness, the engulfing fight against darkness, here 
remains a metaphor for the state in which we find the so-called  the "American Dream" 
nowadays.
In Poland in the period of nascent capitalism, the "Dynasty" TV series was an important 
part of building the symbolism of the "American Dream". This soap opera characters were 
the reference point for the mass dreams of success, which at that crucial moment, 
seemed to be at hand. After more than twenty years, the idea of  the promoted by the US 
model of creating reality, has undergone a major revision. It turned out, that the so far 
world's largest superpower economy is based on a hard to imagine debt. The arousing 
envy and admiration of wealth, turned out to be  luxury on credit mostly.
Currently, we are witnessing a time of global breakthroughs, political and economic 
tectonic movements, a sort of "changing of the guard". America is seen as a country "tired 
of success," and like other major powers in history, begins to slowly collapse under its own 
weight. This trend seems appropriate not only for the United States, but also in the univer-
sal dimension for the whole of the western model of civilization based on "philosophy of 
success". Europe is also collapsing into a kind of coma caused by the stalemate in the field 
of decision-making towards challenging "unexpected situation" in present times.

In Transmutations Aleka Polis is referring to chromosomes X and Y. She has created 22 
digital artwork depicting different variants of their systems. The artist deliberately mixed it 
together by making mutations. This simple visual treatment is based on analogue gender 
contrast - black/white, and gray constitutes the border zone (hermaphrodite). The human 

The threads outlined in Transmutations Aleka Polis continues in a joint project with Wiktor 
Zmysłowski. Etwas ganz Anderes is a term that was introduced by the German philosopher 
Rudolf Otto meaning the experience of the encounters with the unknown. Artists conduct 
among themselves a legal agreement concerning the exchange of breasts. Wiktor 
receives woman's breasts from Aleka, in return Aleka accepts his male chest. This gesture, 
relating to the surrealist tradition, is inscribed into the issues of identity and gender roles 
played by human. On the other hand, it may be treated as a situationist subversion in the 
collective social consciousness, yet not without irony.

Poetic terrorism and visual oppression define codes entered into the drawing and paint-
ing of Paweł Olszczyński objects. Masks, figures hidden in costumes, nets, balaclavas, 
faces, shadows. The artist returns to the topics and forms, that can drawn into a pervert 
game, which are violent and delicate at the same time. Subtle anxiety allows to realize, 
that the tension and ambiguities are permanently inscribed into the relationship between 
reality and creation. Danger embedded in our eyes is hidden among costumes, so reality 
shall be exposed through a radical cut only.

Installation by Mikołaj Tkacz is based on the juxtaposition of the image of black with the 
sound of silence. The TV screen emits black image, but due to its the properties, it gives 
light simultaneously. Black is assumed - the screen emits a black image, a black image 
radiates light. The conventionality impression of this situation intensifies the silence  
resounded in headphones with noise reduction. However, heading for the total darkness, 
we should realize that black remains a space, where there is no light. Supremacy can 
never become a constant value.

 Justyna Scheuring     Victory over the Sun    2015 performance, production, 
various objects

1.

Aleka Polis    Transmutations  2003/2004, digital graphics, prints, each 
11x11 cm

3.

Aleka Polis & Wiktor Zmysłowski    Etwas ganz Anderes   2015 contract, 
photomontage photo, video

4.

Paweł Olszczyński   Drop shadow   2015, object, plexiglas, 43x36cm   Untitled 
2015 pencil, paper, wood, 70x50 cm   Net   2015, mural, acrylic, 180x220 cm
   

5.

sex determined by chromosomes is a mathematical unknown. The identity remains 
unstable. Judith Butler's gender is called "performative", "action". The subject itself is 
constituted performatively through acting. Each of us is both male and female, under the 
terms of feeling a hermaphrodite. Sex is here only one of many examples of binary 
systems on which our civilization has grown. Functioning in a circle of such opposition, the 
artist is trying to defy and to seek alternatives.


