
Z listu gratulacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji 70-lecia urodzin, 40-lecia pracy 
twórczej Krzysztofa Zarębskiego oraz otwarcia jego wystawy w Galerii Art New Media w Warszawie 
w styczniu 2009 roku:

(...) mam zaszczyt złożyć Panu serdeczne życzenia i przekazać wyrazy uznania dla 
Pańskich twórczych dokonań w obszarze sztuk wizualnych – performance, malarstwa, 
rzeźby oraz scenografii, w całej różnorodności artystycznego przekazu. (...)

Dziękując raz jeszcze za znakomite i prekursorskie działania artystyczne, życzę Panu 
wielu dalszych sukcesów twórczych, jak najwięcej satysfakcji w życiu prywatnym 
i zawodowym oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku
Bogdan Zdrojewski

Excerpts from the congratulatory letter by the Minister of Culture and National Heritage to Krzysztof 
Zarębski on the occasion of his 70th birthday and 40th anniversary of artistic work, as well the opening 
of his exhibition in the Galeria Art New Media in Warsaw in January 2009:

(...) Let me take this honour and use this occasion as an opportunity to wish you 
many happy returns and extend my appreciation for your numerous and versatile 
achievements in visual arts including performance, painting, sculpture and stage 
design. (...) 

Thank you once again for your wonderful and pioneering art. I wish you many 
further successes in your artistic career and tons of satisfaction in your private life, 
as well as good health and best luck.

Sincerely,
Bogdan Zdrojewski

Krzysztof Zarębski



MAREK BARTELIK wykłada sztukę nowoczesną i współczesną w Cooper Union for the Advancement 
of  Science and  Art  w Nowym Jorku. Jego artykuły ukazują się regularnie na łamach Artforum.

ZMYSŁOWOŚĆ JEST JEGO KWIATEM
Marek Bartelik

Cieszę się niezmiernie, że wystawa Krzysztofa 
Zarębskiego, prezentowana w Galerii Bielskiej 
BWA, zbiega się w czasie z setną rocznicą „Ma-
nifestu futuryzmu” Filippa Tommasa Marinet-
tiego, opublikowanego po raz pierwszy na 
łamach La gazzetta dell’Emilia oraz ponownie 
w Le Figaro w lutym 1909 r. Chociaż Zarębski 
nigdy nie kreował się na spóźnionego futury-
stę, ani też nie był w ten sposób postrzegany 
przez krytyków i widzów, to jednak jego prace 
doskonale wpisują się w obrazoburczą tradycję 
akcji i performance’ów, zapoczątkowaną przez 
futurystów, a następ-
nie rozwijaną przez 
całe pokolenia mię-
dzynarodowych ar-
tystów, należących 
do takich ruchów 
jak: akcjonizm wie-
deński, fluxus, per-
formance art i sztuka 
ciała. Moim zdaniem 
dziełem, które najle-
piej oddaje esencję 
filozofii emanującej 
z dorobku artystycz-
nego Zarębskiego 
jest „Futurystyczny 
manifest rozpusty” 
autorstwa Valentine 
de Saint-Point, która 
stwierdziła prowokacyjnie: „Sztuka i wojna są 
wspaniałymi przejawami zmysłowości; rozpu-
sta jest jej kwiatem... Rozpusta wyzwala ener-
gię i uwalnia moc”.

Wojna, wraz z nieodłącznie towarzyszącą jej 
przemocą, wpłynęła znacząco na rozwój ar-
tysty. Krzysztof Zarębski urodził się w 1939 r., 
w 1968 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych 
w Warszawie, a w 1981 r. wyjechał do USA. 
Choć tragiczne wydarzenia XX wieku wyci-
snęły na nim niezatarte piętno, to jednak nie 
wpłynęły one bezpośrednio na akcje, filmy, 
dekoracje teatralne, instalacje, rysunki czy 
rzeźby artysty. W pracach Zarębskiego za-
warta jest natomiast duża doza zmysłowości 
i wyważony dramatyzm; jego sztuka apeluje 

do zbiorowej nieświadomości, jednocześnie 
kwestionując stałość jaźni. 
Począwszy od drugiej połowy lat 60. minione-
go wieku artysta wykorzystuje w swojej sztuce 
niekonwencjonalne materiały, takie jak żywe 
pijawki, wibratory, taśmy magnetofonowe, 
czy paznokcie akrylowe – tworząc z nich coś 
w rodzaju chińskiej encyklopedii Foucaulta. 
Jego współpraca z Helmutem Kajzarem urasta 
do miary legendy, podobnie jak w przypadku 
Krystyny Jachniewicz, z którą –  po przyjeź-
dzie do Stanów Zjednoczonych – na początku 

lat 80. dołączył do 
nowojorskiej grupy 
artystów The Riving-
ton School. W grupie 
tej, założonej przez 
rzeźbiarza Raya Kel-
ly’ego działali mię-
dzy innymi malarz 
Fred Bertucci, fotograf 
Toyo Tsuchiya i kolej-
ny rzeźbiarz Tovey 
Halleck. W swoich 
coraz bardziej pro-
wokacyjnych akcjach 
Zarębski przemienia 
się we wprawnego, 
a jednocześnie per-
wersyjnego magika, 
który nieustannie 

testuje granice ludzkiej tolerancji, pobudza-
jąc naszą zmysłowość i seksualność. Insceni-
zowana perwersja i zmysłowość stały się dla 
niego narzędziami do wzbudzania zarówno 
pożądania (attraction), jak i sublimacji. 

Ostatnio o artyście znów było głośno w Polsce 
przy okazji wystawy pt. „Erotematy słabnącego 
Erosa” w Galerii Art New Media w Warszawie. 
Wystawa zorganizowana z okazji 70. urodzin 
Zarębskiego była celebracją niezwykłej wi-
talności wizji artystycznej jubilata – wital-
ności, która emanuje również z wystawy 
„Zmysłowość jest jego kwiatem” w Galerii 
Bielskiej BWA.



I find it absolutely delightful that the Krzysz-
tof Zarębski Retrospective at BWA Galeria 
Bielska coincides with the centennial of the 
“Futurist Manifesto” by Filippo Tommaso 
Marinetti, published in La gazzetta dell’Emilia 
and reprinted in Le Figaro in February 1909. 
Although Zarębski has never pretended to 
be a belated Futurist, and neither critics nor 
viewers have ever perceived him this way, his 
works fit well into the iconoclastic tradition of 
actions and performances initiated by the Fu-
turists and further developed by the genera-
tions of international artists involved with the 
Viennese Actionists, 
Fluxus, Performance 
and Body Art. It is 
the “Futurist Mani-
festo of Lust” by 
Valentine de Saint-
Point that for me 
best captures the 
essence of a phi-
losophy that stands 
behind Zarębski’s 
entire oeuvre. De 
Saint-Point stated 
provocatively: “Art 
and war are the 
great manifesta-
tions of sensuality; lust is their flower… Lust 
excites energy and releases strength.”
The impact of war, and the violence it always 
causes, on Zarębski’s life is central to his de-
velopment as an artist. He was born in 1939, 
graduated from the Academy of Fine Arts 
in Warsaw in 1968, and left Poland for the 
United States in 1981. The traumatic events 
of the twentieth century marked him great-
ly—without affecting his actions, films, the-
ater sets, installations, drawings, and sculp-
tures in any obvious way. Instead, Zarębski 

LUST IS HIS FLOWER 
by Marek Bartelik

MAREK BARTELIK teaches modern and contemporary art at the Cooper Union for the Advancement 
of Science and Art  in New York. He regularly contributes to Artforum.

has consistently produced works of intense 
sensuality and measured drama, tapping 
into the collective Unconscious while ques-
tioning the stable self. 
Since the late 1960s, the artist has been using 
a range of unorthodox materials in his art, in-
cluding live leeches, sex vibrators, magnetic 
tapes, and fashion nails—turning them into 
a Foucaultian Chinese encyclopedia of some 
sort. His collaboration with Helmut Kajzar is 
legendary, as is his work with Krystyna Jach-
niewicz, with whom he joined The Rivington 
School in New York City after the couple set-

tled down in the 
US in the early 
1980s. This School, 
initiated by the 
sculptor Ray Kelly, 
also included the 
painter Fred Ber-
tucci, photogra-
pher Toyo Tsuchi-
ya, and another 
sculptor Tovey Hal-
leck. In his increas-
ingly provocative 
actions, Zarębski 
transforms himself 
into a magician, 

both adroit and perverse, who tests the limits 
of our tolerance, while teasing our sensuality 
and sexuality. For him, staged perversion and 
lust have become tools of both attraction and 
sublimation. 
Recently, the artist experienced a true come-
back in Poland with his exhibition “Erothemes 
of a Waning Eros” at Galeria Art New Media. 
Organized on the occasion of Zarębski’s sev-
entieth birthday, the show celebrated the ex-
traordinary vitality of his artistic vision—which 
is radiantly alive in this retrospective. 





Galeria Bielska BWA, 43-300 Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11
tel./faks 0048 33 812 58 61, 0048 33 812 41 19 
e-mail: info@galeriabielska.pl, www.galeriabielska.pl
dyrektor: Agata Smalcerz
Galeria czynna codziennie w godz. od 10.00 do 18.00 
Ceny biletów: normalny – 6 zł, ulgowy, zbiorowy, rodzinny – 3 zł 
w środy wstęp bezpłatny; w niedziele wstęp za złotówkę

Galeria Bielska BWA 
zaprasza na otwarcie wystawy / has a pleasure to invite you to the opening 
of the exhibition entitled 

Zmysłowość jest jego kwiatem 
Lust is his Flower

KRZYSZTOF ZARĘBSKI 

LIVE BEEHIVE (HHIDDEN DRONE)

w czwartek, 30 lipca 2009 roku o godz. 19.00 / at 7 pm on Thursday, 30 July 2009 

oraz na finisaż z udziałem Artysty – w czwartek, 27 sierpnia o godz. 19.00
W trakcie finisażu Krzysztof Zarębski zaprezentuje premierowy performance pt. 

Kurator wystawy / Exhibition curator: Agata Smalcerz

Wystawa trwa do 30 sierpnia 2009 roku / The exhibition ends on 30 August 2009

and the finissage with the participation of the artist on Thursday, 27 August, at 7 pm, 
during which Krzysztof Zarębski will present his premier performance entitled 

Autor zdjęć / Photographs: Leszek Fidusiewicz

ŻYWY UL (UKRYTY TRUTEŃ)




