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Artystka multimedialna i reżyserka. Zajmuje się 
fotografią, filmem, tworzy instalacje i akcje artystyczne 
w przestrzeni miejskiej. Jej prace prowokują pytania 
takie jak: „Czym jest sztuka?”, „Co to jest dzieło sztuki?”. 

Poprzez swoją twórczość bada sposób odbioru sztuki 
współczesnej. Wiele jej projektów powstaje metodą 
partycypacyjną, czyli poprzez aktywny udział osób 
zaproszonych do współpracy.

KAROLINA
BREGUŁA 
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Zanim poznasz dzieło sztuki 
Karoliny Breguły, spróbuj się 
zastanowić, czym właściwie jest 
sztuka. Jak rozumiesz to słowo? 
Z czym Ci się kojarzy? 

Jakie osoby, rzeczy, miejsca, 
wydarzenia przychodzą  
Ci na myśl? Jaka może być 
sztuka? Kto zajmuje się sztuką? 
Gdzie można zobaczyć sztukę? 

Zapisz jak najwięcej skojarzeń 
w wyznaczonych miejscach 
lub wykonaj rysunki, które 
będą pokazywały Twoje 
skojarzenia ze sztuką. Możesz 
naprzemiennie wykorzystać 
obie metody. 

ZADANIE 1

sztuka
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Dzieła sztuki tworzy artysta. 
Zastanów się, jakie cechy 
charakteru i jakie umiejętności 
powinien posiadać artysta. 

Jak myślisz, skąd artyści 
czerpią inspirację (pomysły) 
do tworzenia swoich dzieł? 

Zaproponuj kilka wersji 
dokończenia poniższych zdań.

ZADANIE 2
ARTYSTA JEST…

ARTYSTA 
POTRAFI…

ARTYSTĘ 
INSPIRUJE…
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Karolina Breguła, Ciasteczka Kippenbergera, 2012, instalacja, Kolekcja 

Galerii Bunkier Sztuki, praca zakupiona w ramach zadania Granice 

kolekcji. Rozbudowa kolekcji Bunkra Sztuki, dofinansowanego  

ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

dokumentacja wystawy Naczynia połączone, 16.12.2017–18.03.2018, 

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, fot. Studio FilmLove

Karolina Breguła, Ciasteczka Kippenbergera, 2012, instalacja, Kolekcja 

Galerii Bunkier Sztuki, praca zakupiona w ramach zadania Granice 

kolekcji. Rozbudowa kolekcji Bunkra Sztuki, dofinansowanego 

ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

dokumentacja wystawy Naczynia połączone, 16.12.2017–18.03.2018, 

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, fot. K. Olesiejuk
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Instalacja Karoliny Breguły Ciasteczka Kippenbergera nawiązuje  
do zniszczenia części pracy Martina Kippenbergera zatytułowanej When 
It Starts Dripping From the Ceiling (Kiedy zaczyna kapać z dachu) ekspono-
wanej na wystawie w Ostwall Museum w Dortmundzie w 2011 roku. 

Dzieło składało się z drewnianej konstrukcji przypominającej drabinkę, 
pod którą znajdowało się plastikowo-gumowe czarne naczynie 
z namalowanym wewnątrz osadem w kształcie kałuży. Pewnego wieczoru 
pani sprzątająca przestrzenie muzealne, nieświadoma, że plama jest 
częścią dzieła, uznała ją za tymczasowe zabrudzenie i zmyła. Praca 
Kippenbergera była własnością prywatnego kolekcjonera, a jej wartość 
przekraczała milion dolarów. Władze muzeum nie skomentowały szerzej 
uszkodzenia cennej instalacji.

Karolina 

ZADANIE 3 MARTIN KIPPENBERGER 
(1953–1997) niemiecki 
rzeźbiarz, grafik, malarz 
i autor instalacji. Jego 
twórczość uznawana jest 
za ironiczną i kontrowersyjną. 
Prace artysty charakteryzuje 
duże poczucie humoru. 
Często stanowią one komen-
tarz do współczesnego świata 
sztuki i roli, którą odgrywa 
w nim artysta. Martin 
Kippenberger jest znany 
również z wykonania serii 
autoportretów.
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Karolina Breguła zainspirowana zdarzeniem, które miało miejsce 
w muzeum w Dortmundzie, stworzyła zagadkową instalację składającą się 
z ciastek wypiekanych i dekorowanych według autorskiego przepisu. 

Rozmieszczone w równych odległościach czarne kwadraty to ciasteczka 
pokryte wzorem z lukru. Ich ciemny kolor ma nawiązywać do barwy 
elementu instalacji Martina Kippenbergera, czyli pojemnika, z którego 
pani sprzątająca zmyła namalowany osad. Lukrowy motyw to wyobrażenie 
Karoliny Breguły o tym, jak mogła wyglądać praca niemieckiego artysty 
przed zniszczeniem. 

W Kolekcji Bunkra Sztuki znajduje się instrukcja (przepis na ciastka 
i wykonanie dekoracji), pozwalająca na odtworzenie projektu w dowolnym 
czasie i miejscu oraz foremka niezbędna do wypieku ciastek. 

Jak myślisz, czy można zjeść ciastko będące elementem dzieła 
wystawionego w galerii lub muzeum? 
Czy zjedzenie ciastek przez zwiedzających jest częścią projektu artystki, 
czy może zniszczeniem dzieła? 

Zapisz swoje wnioski.
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Wiele życiowych zdarzeń budzi 
w nas niepewność. Dzieło sztuki 
też może być mylące i wprawiać 
nas w zakłopotanie. Czasem zdarza 
się, że dobre intencje okazują się 
zgubne, tak jak w przypadku pani 
dbającej o porządek w Ostwall 
Museum. 

Narysuj sytuację, w której 
towarzyszyło Ci uczucie 
niepewności, niezdecydowania, 
rozterki. Czego dotyczyły Twoje 
wątpliwości i wahania? Jaki był 
Twój sposób na poradzenie sobie 
z tą sytuacją?

ZADANIE 4
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