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Is there stillness between the movements?, 2017, brass, ceramic, 145 x 102 x 6 cm

Czy jest bezruch pomiędzy poruszeniami?, 2017, mosiądz, ceramika, 145 x 102 x 6 cm





For four hands (II), 2017, monoprint, 20,5 x 29,5 cm

Na cztery ręce (II), 2017, monotypia, 20,5 x 29,5 cm



He found him under a pine tree, sitting on the ground, arranging fallen pine cones 
in a regular design: an isosceles triangle. At that hour of dawn Agilulf always needed 
to apply himself to some precise exercise: counting objects, arranging them in geometric 
patterns, resolving problems of arithmetic. It was the hour in which objects lose the 
consistency of shadow that accompanies them during the night and gradually reacquire 
colors, but seem to cross meanwhile an uncertain limbo, faintly touched, just breathed 
on by light; the hour in which one is least certain of the world’s existence. He, Agilulf, 
always needed to feel himself facing things as if they were a massive wall against which 
he could pit the tension of his will, for only in this way did he manage to keep a sure 
consciousness of himself. But if the world around was instead melting into the vague 
and ambiguous, he would feel himself drowning in that morbid half light, incapable of 
allowing any clear thought or decision to flower in that void. In such moments he felt sick, 
faint; sometimes only at the cost of extreme effort did he feel himself able to avoid 
melting away completely. It was then he began to count: trees, leaves, stones, lances, 
pine cones, anything in front of him. Or he put them in rows and arranged them in squares 
and pyramids. Applying himself to this exact occupation helped him to overcome his 
malaise, absorb his discontent and disquiet, reacquire his usual lucidity and composure.

Italo Calvino, The Nonexistent Knight1





For four hands (III), monoprint, 2017, 20,5 x 29,5 cm

Na cztery ręce (III), monotypia, 2017, 20,5 x 29,5 cm

Dostrzegł go nareszcie. Siedząc na ziemi pod sosną Agilulf zgarniał drobne opadłe szyszki 
i układał je w regularny trójkąt równoramienny. O tej porze, o brzasku, rycerz czuł zawsze 
potrzebę jakiegoś zajęcia ćwiczącego w dokładności: liczył przedmioty, układał z nich 
geometryczne figury, rozwiązywał zadania arytmetyczne. Jest to pora, kiedy przedmioty 
tracą konsystencję cienia, jaką darzyła je noc, i odzyskują po trochu właściwe sobie barwy; 
ale najpierw przechodzą jeszcze przez coś niby strefę pośrednią, niejasną, zaledwie 
muśnięte czy raczej otoczone dokoła światłem: o tej porze mniej niż kiedykolwiek ma się 
pewność istnienia świata. Agilulf zaś lubił czuć przed sobą świat zewnętrzny w postaci 
masywnego muru, któremu mógł przeciwstawiać napięcie swojej woli; tylko w ten sposób 
udawało mu się zachować świadomość samego siebie. Kiedy natomiast świat zewnętrzny 
rozwiewał się w niepewności, w dwuznaczności, on także czuł, że roztapia się w tym 
miękkim półmroku, nie mógł wyłowić z pustki ani jednej wyraźnej myśli, żadnej decyzji, 
najmniejszego punktu zaczepienia. Czuł się źle, zdawało mu się, że omdlewa, że przestaje 
istnieć.  Bywało, że tylko kosztem ostatecznego wysiłku udało mu się uchronić 
od rozpłynięcia. W takich chwilach zaczynał liczyć wszystko jedno co: liście, kamienie, 
lance, szyszki, cokolwiek miał akurat pod ręką. Albo układać z nich szeregi, kwadraty 
czy piramidy. Skupienie uwagi na tego rodzaju zajęciach pomagało mu przezwyciężyć 
złe samopoczucie, otrząsnąć się z niezadowolenia, niepokoju i marazmu, odzyskać zwykłą 
jasność myśli i pełne godności zachowanie.

Italo Calvino, Rycerz nieistniejący2

For four hands (I), 2017, monoprint, 20,5 x 29,5 cm 

Na cztery ręce (I), 2017,  monotypia, 20,5 x 29,5 cm







In the beginning there are geometrical forms: a circle, a triangle, a rectangle. 

When they materialize in my hands, they embrace the third dimension, but also lose 

their mathematical precision. Geometry enters the sphere of objects, becomes subject 

to deformation, broken. And shapes acquire an individual character, begin to resemble 

something familiar, and evoke associations. These associations are like threads of time 

on which I slip shapes.

I assemble shapes in the space; important are the angles and points where gazes cross 

and footsteps overlap. Each shape can be enclosed in space and used to open this space up. 

The sculptures thus create spaces of personal rituals. We ascribe meaning to them. 

Just as objects which are dear to us, they become containers for memories. And rituals 

grant us continuity. I repeat one gesture. Each time, in this little gesture, I discover 

accumulated memories.

You sit amidst concentrically assembled ceramic cones, and you move them around slowly. 

You swap the colors. Blue instead of red, orange instead of pink, yellow instead 

of green. From the peak of each cone beams a streak of color. The cones are empty inside. 

The role of the cones is unknown, but their meaning is deeply felt. When you move the 

cones around, the streaks mingle, creating a wavy veal around you. The shapes merge with 

the air, and the air takes on their shades.

Before there are shapes, there is a line I follow. I use it to discover shapes. I hold it in my 

fingers, I stretch it and bend it. There is a boundless plane of paper in front of me; the line 

is infinite and can easily be modeled with my fingers. Sometimes I take the line out and 

watch it against the sunlight. It is then clearly visible that all shapes are formed 

at the intersection of lines.

The air takes on shades

Alicja Bielawska



Large beads, the size of a vessel, are mounted on a structure resembling those 

in the playgrounds designed by Aldo van Eyck. Steel bars follow the lines which bend, twist 

and intersect in mounting constructions. Silvery steel reflects the gray sky. You flip the bar 

in your hand, and with it—the whole construction. You look at it from different angles. 

In your hand, the structure changes in size, it grows bigger or decreases. 

And with each movement, the beads clang. Each bead encapsulates a cipher, a letter, 

or a dream.

Around the brass hands of an immobilized caliper or clock hang shiny hemispheres. 

The seconds of stillness are hardly visible between the moving shapes. Golden dashes meet 

in the corner; the intersection gives a direction, or maybe the direction is given by the 

pointed tips of the hands. The hemispheres revolve like the Moon’s colorful phases.

I revert the rims of fabrics, I lift their delicate hems, tuck the linings. The inner side 

of the cloth shows a different shade. A shade closer to touch.

The elements which constitute the sculptures build metaphors. Juxtaposed in space, 

interrelated, they create a new polyphony. They have no function, they are reflections 

of impressions, thoughts, and experiences. Before objects fall out of their own shadows, 

I need these elements to lean on, to feel my own materiality. I lean against smooth surfaces 

of glazed ceramics, the coldness and the metallic smell of steel, the soft touch of chiffon. 

I repeat shapes and stack them one on top of the other, trying to find balance. Slowly, 

the order of things is created, and sculptures find themselves in it.



Is there stillness between the movements? (I), 2017, pencil, colored pencil, 21 x 29,7 cm

Czy jest bezruch pomiędzy poruszeniami? (I), 2017, ołówek, kredka, 21 x 29,7 cm



Variable order (II), 2017, pencil on graph paper, 29,7 x 42 cm

Przemienny porządek (II), 2017, ołówek na papierze milimetrowym, 29,7 x 42 cm



Na początku są geometryczne kształty: koło, trójkąt, prostokąt. Kiedy materializują się 

w rękach zyskują trzeci wymiar, ale tracą wtedy matematyczną precyzję. Geometria wchodzi 

w sferę przedmiotu, ulega przekształceniom, staje się geometrią rozbitą. 

A kształty nabierają indywidualnych rysów, zaczynają przypominać coś znajomego 

i budzą skojarzenia. Te skojarzenia są jak nitki czasu, na które nawlekam kształty.

Ustawiam kształty w przestrzeni, ważne są kąty i miejsca gdzie krzyżują się spojrzenia, 

nakładają kroki. Każdy kształt można zamknąć w przestrzeni i użyć, żeby tą przestrzeń 

otworzyć. Rzeźby tworzą w ten sposób przestrzenie prywatnych rytuałów. Przypisujemy 

im znaczenia, i tak jak bliskie nam przedmioty, zaczynają one pełnić rolę pudełek 

na wspomnienia. A rytuały nadają nam ciągłość. Powtarzam jeden gest. Za każdym 

razem w tym małym geście odkrywam nagromadzone wspomnienia.

Siedzisz pośrodku koncentrycznie ustawionych ceramicznych stożków i powoli je przestawiasz. 

Zamieniasz kolorami. Niebieski zamiast czerwonego, pomarańczowy zamiast różowego, żółty 

zamiast zielonego. Z wierzchołka każdego stożka unosi się smużka koloru. Stożki są puste w 

środku. Nie wiadomo, jaką rolę odgrywają, ale ich znaczenie jest mocno odczuwalne. Kiedy 

przestawiasz stożki, smużki mieszają się, tworząc wokół ciebie lekko falujący woal. Kształty 

stapiają się z powietrzem, które nabiera ich barw.

Zanim pojawią się kształty jest linia, za którą podążam. Używam jej, żeby odkryć kształty. 

Przytrzymuję palcami, naprężam ją i zakrzywiam. Mam przed sobą nieograniczoną 

płaszczyznę kartki papieru, a linia jest nieskończona i łatwo daje się modelować. 

Czasem wyjmuję ją z kartki i oglądam pod słońce. Wtedy jasno widać, że wszystkie 

kształty tworzą się na przecięciu linii.

Powietrze nabiera barw

Alicja Bielawska



Duże korale, wielkości naczynia, są nawlekane na konstrukcję, która mogłaby się znaleźć 

na jednym z placów zabaw zaprojektowanych przez Aldo van Eycka. Stalowe drążki podążają 

za liniami, które wyginają się, zakręcają i krzyżują w piętrzących się konstrukcjach. Srebrna stal 

odbija szare niebo. Obracasz drążek w dłoni, a razem z nim całą konstrukcję. Przyglądasz się 

jej pod różnymi kątami. W twoim ręku konstrukcja zmienia wielkość, rośnie lub maleje. 

A z każdym ruchem dźwięczą przesuwające się koraliki. Każdy koralik zawiera cyfrę, literę 

lub sen.

Wokół mosiężnych ramion unieruchomionego cyrkla lub wskazówek zegara zawisły 

błyszczące półkule. Ledwie dostrzegalne są sekundy bezruchu między przesuwającymi 

się kształtami. Złotawe kreski zbiegają się w kąt, który nadaje kierunek, a może kierunek 

wyznaczają ostre końcówki wskazówek. Półkule krążą jak kolorowe fazy księżyca.

Uchylam rąbki tkanin, podnoszę ich delikatne brzegi, podwijam podszewki. Lewa strona 

materiału pokazuje inny odcień. Jest to odcień bliższy dotykowi. 

Elementy, z których składają się rzeźby budują metafory. Ustawione w przestrzeni, 

we wzajemnej relacji tworzą nowy wielogłos. Nie mają funkcji, są odbiciami wrażeń, myśli, 

doświadczeń. Zanim przedmioty wypadną z własnych cieni, potrzebuję tych elementów, 

żeby oprzeć się na nich, żeby poczuć swoją materialność. Opieram się o gładkie powierzchnie 

poszkliwionej ceramiki, zimny i metaliczny zapach stali, muśnięcie szyfonu. Powtarzam 

kształty i układam je jedne na drugie, próbując znaleźć równowagę. Tworzy się powoli 

porządek rzeczy, a rzeźby odnajdują w nim swoje miejsce.



Let the room swing around you, 2017, digital print on polyester, stainless steel, ceramic, 265 x 140 x 110 cm

Pozwól przestrzeni obracać się wokół ciebie, 2017, druk cyfrowy na poliesterze, stal, ceramika, 265 x 140 x 110 cm

At the intersection of lines (I), 2017, pencil, colored pencil, 21 x 29,7 cm

Na przecięciu linii (I), 2017, ołówek, kredka, 21 x 29,7 cm





Departing from simple geometry (I), 2017, colored pencil, 21 x 29,7 cm

Wyjście z prostej geometrii (I), 2017, kredka, 21 x 29,7 cm



Departing from simple geometry (II), 2017, colored pencil, 21 x 29,7 cm

Wyjście z prostej geometrii (II), 2017, kredka, 21 x 29,7 cm





Associations are like threads (II), 2017, ink, colored pencil, 29,7 x 21 cm

Skojarzenia są jak nitki (II), 2017, tusz, kredka, 29,7 x 21 cm



Departing from simple geometry (III), 2017, colored pencil, 21 x 29,7 cm

Wyjście z prostej geometrii (III), 2017, kredka, 21 x 29,7 cm



At the intersection of lines (II), 2017, pencil, colored pencil on graph paper, 29,7 x 42 cm

Na przecięciu linii (II), 2017, ołówek, kredka na papierze milimetrowym, 29,7 x 42 cm







Variable order (I), 2017, pencil on graph paper, 29,7 x 42 cm

Przemienny porządek (I), 2017, ołówek na papierze milimetrowym, 29,7 x 42 cm



Is there stillness between the movements? (III), 2017, ink, colored pencil on graph paper, 29,7 x 42 cm

Czy jest bezruch pomiędzy poruszeniami? (III), 2017, tusz, kredka na papierze milimetrowym, 29,7 x 42 cm







Variable order (III), 2017, stainless steel, ceramic, 195 x 125 x 230 cm

Przemienny porządek (III), 2017, stal, ceramika, 195 x 125 x 230 cm



Variable order (V), 2017, colored pencil, 42 x 29,7 cm

Przemienny porządek (V), 2017, kredka, 42 x 29,7 cm









Associations are like threads (I), 2017, pencil, colored pencil, 29,7 x 21 cm

Skojarzenia są jak nitki (I), 2017, ołówek, kredka, 29,7 x 21 cm



Is there stillness between the movements? (II), 2017, pencil, colored pencil on graph paper, 29,7 x 42 cm

Czy jest bezruch pomiędzy poruszeniami? (II), 2017, ołówek, kredka na papierze milimetrowym, 29,7 x 42 cm



Variable order (VI), 2017, colored pencil, 42 x 29,7 cm

Przemienny porządek (VI), 2017, kredka, 42 x 29,7 cm



Lifted rims (I), 2017, ink, colored pencil, 29,7 x 21 cm

Uchylone rąbki (I), 2017, tusz, kredka, 29,7 x 21 cm



Lifted rims (II), 2017, ink, colored pencil, 29,7 x 21 cm

Uchylone rąbki (II), 2017, tusz, kredka, 29,7 x 21 cm



Reverting with nonchalance (II), 2017, cotton, 305 x 140 cm

Z nonszalancją odwracając na drugą stronę (II), 2017, bawełna, 305 x 140 cm





Variable order (IV), 2017, pencil, colored pencil, 21 x 29,7 cm

Przemienny porządek (IV), 2017, ołówek, kredka, 21 x 29,7 cm



Variable order (III), 2017, pencil, colored pencil, 21 x 29,7 cm

Przemienny porządek (III), 2017, ołówek, kredka, 21 x 29,7 cm
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Departing from simple geometry (IV), 2017, pencil, colored pencil, 29,7 x 42 cm

Wyjście z prostej geometrii (IV), 2017, ołówek, kredka, 29,7 x 42 cm
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