
Łukasz Jastrubczak 
Miraż
Otwarcie: 5 kwietnia 2012, godz. 18
Czas trwania: 6 kwietnia – 6 maja 2012
Kuratorzy wystawy: Anna Bargiel, Dawid Radziszewski

Wystawa Łukasza Jastrubczaka zatytułowana Miraż to wielowątkowa podróż w rejony amazońskiej 
dżungli i pustynnych połaci południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. To podróż po historii 
perspektywy i filmach Alfreda Hitchcocka. Amerykański sen i południowoamerykański mit spotykają się na 
kilku planach czasowych, mieszają się z europejską przedwojenną awangardą i zupełnie dziś już niemodnym 
postmodernizmem.
Łukasz Jastrubczak poszukuje czwartego wymiaru. Interesuje go prędkość, figury geometryczne, historia 
góry Paramount. Podejmuje refleksję nad zjawiskiem déjà vu. Podejmuje refleksję nad zjawiskiem déjà vu.
Czerpie z powojennej teorii widzenia Władysława Strzemińskiego. Dość już wyświechtany język 
konceptualizmu i sztuki pierwszej połowy XX wieku wykorzystuje do opowiedzenia historii nieopowiedzianych 
dotąd w tym języku. Stara się równocześnie ów język zrehabilitować, wypełnia szczeliny i konserwuje 
modernistyczną utopię.
Prace Łukasza Jastrubczaka nie są pozbawione ironii, a gra konwencjami nie odbywa się przy milczącej sali. 
Utopie rozłażą się, a modernistyczny mit nie wytrzymuje swojego własnego ciężaru. Stan skupienia sztuki 
Łukasza Jastrubczaka również wydaję się niepewny. Obiekty często mają charakter niemal efemeryczny 
– tak jak jego psychokinetyczne rzeźby (artysta siłą woli potrafi wygiąć aluminiową łyżkę), które można 
obejrzeć tylko na zdjęciu. Czasem jednak, jak w przypadku pracy Kowboj (rzeźby, która odbyła podróż do 
Ameryki i tego samego dnia została wysłana z powrotem do Polski), są wykonane z materiału nad wyraz 
twardego – z betonu.

Śpiący kowboj, 2011, rzeźba



Zestawienie prac na wystawie nie posiada wyraźnego klucza (choć klucz jest, ale mniej zobowiązujący), 
publiczność dowolnie może tworzyć połączenia pomiędzy pracami, a nawet dodawać do interpretacji własne 
przeżycia i refleksje.
Wystawa Miraż podsumowuje wątki, które artysta podjął w trakcie realizacji zeszłorocznej wystawy 
w Galerii Sabot w Klużu-Napoce, w projekcie Tarnów. 1000 lat nowoczesności oraz podczas pobytu 
rezydencyjnego w Stanach Zjednoczonych.

Łukasz Jastrubczak urodził się w 1984 roku w Zielonej Górze. Tworzy prace wideo, instalacje, rysunki, 
efemeryczne obiekty i zdarzenia. Posługuje się strategiami artystów sztuki konceptualnej, nadając im 
melancholijną poetykę. Wraz z Krzysztofem Kaczmarkiem tworzy grupę Krzysztofjastrubczakłukaszkaczmarek. 
Swoje wystawy indywidualne prezentował między innymi w Art in General w Nowym Jorku, Centrum Sztuki 
Współczesnej Kronika w Bytomiu, BWA w Zielonej Górze czy Galerii Sabot w Klużu-Napoce. Współpracuje 
z Galerią Pies z Poznania.

http://bunkier.art.pl/?wystawy=gert-weigelt-absolutnie-pina

Upadek, 2012, found footage (3 s, sekwencja z filmu Vertigo Alfreda Hitchcocka)

Klatki, 2011, projekcja slajdów

Ruch numer 4, 2011, fotografia

Złota perspektywa, 2011, relief



14.04.2012 (sobota), godz. 16
Oprowadzanie otwarte
Po wystawie Miraż oprowadzi Małgorzata Jędrzejczyk.

17.04.2012 (wtorek), godz. 18
Miraże i klisze filmowe
W Zawrocie głowy zagadkowa Kim Novak jako Madeleine/
Judy wiedzie zarówno widzów, jak i samą fabułę filmu na 
manowce, znacząc fałszywy trop niezbadanej tajemnicy kobiecej 
seksualności i tożsamości. Filmowe opowiadanie podąża 
śladami Madeleine, prowadząc nas do muzeum, a następnie, 
w poszukiwaniu odpowiedzi, do zatopionego w książkach 
historyka sztuki. (…) Jest to znów fałszywy trop, oszustwo.
Patricia Mellencamp 

W Klatkach Łukasz Jastrubczak wprowadza widzów w Zawrót 
głowy Alfreda Hitchcocka. Podążając tropem wykonanych 
przez artystę zdjęć „naśladujących” kadry z tej części filmu, 
w której główny bohater – Scottie – śledzi Madeleine/Judy, 
widzowie doprowadzeni zostają do galerii sztuki. Wygłaszany 
przez Ewę Opałkę wykład będzie próbą kolejnej rekonstrukcji 
palimpsestycznego układu zależności pomiędzy praktyką 
artystyczną, w której historia i teoria filmu stają się narzędziem 
badań immanentnych dla sztuk wizualnych problemów 
percepcji i ontologii reprezentacji a badaniem specyfiki 
konkretnych obrazów filmowych, ich penetracji przez obecność 
i gest artysty.

21.04.2012 (sobota), Dzień Otwarty

godz. 11 // S.Z.T.U.K.A. czyli Szalenie Zajmujące 
Twory Utalentowanych i Krnąbrnych Artystów
Pretekstem do spotkania będzie najnowsza książka 
Sebastiana Cichockiego o sztuce współczesnej, która została 
napisana specjalnie dla najmłodszych odbiorców. Warsztaty 
zorganizowane w nawiązaniu do trwającej w Bunkrze Sztuki 
wystawy Łukasza Jastrubczaka, zatytułowanej Miraż.
W ramach Małego Klubu Bunkra Sztuki

godz. 15 // Cliché. Oprowadzanie kuratorskie
Po wystawie oprowadzą: artysta, kuratorzy i Ewa Opałka
Oprowadzanie będzie powtórzeniem scenariusza zwodzenia 
i śledzenia centralnego dla fabuły Zawrotu głowy. W wystawę 
wprowadzi widzów postać Madeleine/Judy, tworząc rodzaj 
performatywnego, „fałszywego” przewodnika po wystawie, 
posługując się kliszami filmowymi i psychoanalizą.

godz. 17 // Potyczka
Sebastian Cichocki i Łukasz Jastrubczak zaprezentują książkę 
Miraż, nad którą obecnie pracują.
W ramach projektu Miraż powstaje publikacja pod tym samym 
tytułem. Książka artystyczna jest konceptualną powieścią 
podróżniczą po USA, składającą się z obrazów i tekstów 
powstałych w wyniku swoistego pojedynku na słowo (Sebastian 
Cichocki) i obraz (Łukasz Jastrubczak). Kiedy artysta odbywał 
rzeczywistą podróż w przestrzeni, autor tekstu odbywał 
równolegle wyimaginowany rajd po USA, śladami swoich 
obsesji, wyobrażeń, zmyśleń, głównie dotyczących bohaterów 
amerykańskiego land artu i konceptualizmu lat 70. 

godz. 19 // Koncert Sebastiana Buczka
Sebastian Buczek to Indiana Jones polskiej antyelektroniki, 
materiałoznawca. W latach 2000-2002 dynamicznie 
współpracował z wytwórnią mik.musik.!, w której wydał 
legendarną już płytę Wabienie Dziewic.

Jego instrumenty i płyty konstruowane są ze szkła, drewna 
pokrytego pszczelim woskiem, czekolady. Dźwięki, które 
dzięki nim wytwarza, wydają się istnieć naprawdę i są niczym 
przeprawa przez dżunglę.

Płyty Sebastiana Buczka z powodu swojej materialnej 
delikatności rozpuszczają się; pszczoły dokonują ich recyklingu. 
Płyty czekoladowe zostają zjedzone. Instrumenty, które 
konstruuje to m.in.: plastikowy, biały saksofon z ruchomą  
tubą niczym paszcza żarłacza, ciche pudełka z obciążnikami  
z marchewek, różne wiatraczkopodobne audio-helikoptery lub 
inne przybory z wykorzystaniem wody. Obecnie pracuje nad 
odwzorowaniem ludzkiego gardła, czyli instrumentem, który ma 
gardło, język, usta i śpiewa, a być może nawet mówi!
Podczas swoich koncertów Buczek występuje wraz z 
mechanicznie sterowanym manekinem, o imieniu Jan, który 
rytmiczne uderza w bęben.

www.mikmusik.org
mikmusikarchive.bandcamp.com/album/sebastian-buczek-
wabienie-dziewic 

24.04.2012 (wtorek), godz. 18
Wojciech Szymański, Pejzaż po konceptualizmie
Punktem wyjścia wykładu jest wspólny projekt Łukasza 
Jastrubczaka i Sebastiana Cichockiego zatytułowany Miraż. 

Wydarzenia towarzyszące wystawie:



W czasie wykładu zaprezentowane zostaną zmiany jakie zaszły 
w rozumieniu i percypowaniu malowniczości i rejestracji 
pejzażu w sztuce od lat 60.
Wojciech Szymański. Historyk i krytyk sztuki, kurator, historyk 
filozofii. Wykłada w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
(Wydział Grafiki) oraz w Instytucie Historii Sztuki UJ. Członek 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.

28.04.2012 (sobota), godz. 16 
Oprowadzania otwarte
Po wystawie Miraż oprowadzi Aneta Rostkowska

Bunkier z przewodnikiem
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat wystaw 
prezentowanych w Bunkrze? Nie wystarcza Ci spacer po salach 

wystawowych? Zapraszamy na zwiedzanie wystaw w 
towarzystwie przewodnika!
Czas oprowadzania: 45-60 minut. Minimalna liczba 
uczestników: 5 osób.
Możliwe są także oprowadzania w języku angielskim, 
francuskim, niemieckim i włoskim.

Warsztaty dla młodzieży licealnej //  
Sztuka znikania
W trakcie warsztatów, których celem będzie refleksja 
nad niejednoznaczną pozycją filmu w twórczości Łukasza 
Jastrubczaka, uczestnicy będą mieli okazje przyjrzeć się 
problemowi utrwalania tego rodzaju działań artystycznych.

Jak zamówić warsztaty i oprowadzania?
Minimum dwa dni przed planowaną wizytą w Bunkrze, 
telefonicznie lub mailowo:
Anna Lebensztejn (wystawa Absolutnie Pina): 12 422 10 52,  
w. 106, lebensztejn@bunkier.art.pl
Karolina Vyšata (wystawa Miraż i warsztaty): 12 422 10 52  
w. 124, vysata@bunkier.art.pl
 
Oprowadzania i warsztaty są bezpłatne! Obowiązują bilety 
wstępu do Galerii.

WspółpracaPatronat medialny


