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Trzech autorów, trzy różne koncepcje sztuki, a przecież zbieżne. Zsolt Gyenes 
penetruje świat obrazu i dźwięku generowany przez najnowsze technologie. 
Eksploatuje go i jednocześnie buntuje się przeciw jego bezdusznej dominacji. 
Jerzy Olek na różne sposoby gra z okiem widza, respektując zasady widzenia  
i zarazem przełamując je niekonwencjonalnym obrazowaniem. Zdeněk Stu-
chlík tworzy impresje o charakterze na poły poetyckim, na poły magicznym, by  
w ten sposób ukazać naturę rzeczy, wolnej od jej przedstawiania racjonalnego. 
Jest jednak coś, co artystów niewątpliwie łączy, a mianowicie potrzeba od-
miennego od tradycji poznawania wybranych aspektów rzeczywistości.

Three artists, three concepts of art–individual, and yet compatible. Zsolt 
Gyenes penetrates the world of the image and sound generated by the latest 
technological tools. Olek plays with the eye of the viewer, respecting the prin-
ciples of vision and at the same time breaking them with his unconventional 
images. Zdeněk Stuchlík creates poetic and magical impressions to reveal  
the essence of reality unencumbered by rational presentation. Despite those 
differences there is one thing they have in common: the need to unconvention-
ally explore chosen aspects of reality.
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Zsolt Gyenes
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Zsolt Gyenes Urodzony w 1962 węgierski teoretyk i artysta zajmujący się mediami. Kurator 
wielu międzynarodowych i krajowych wystaw oraz sympozjów (np. Light-Calligraphies, Post-
media, Loop, Widzieć siebie (część węgierska), Photography in Motion, Mobilart, Hungarian 
Visual Music, Visual Acoustics). Członek rozmaitych związków artystycznych (np. 2016- Węgier-
skiej Akademii Sztuk, Budapeszt, członek nieakademicki; 2015- Stowarzyszenia Sztuki MAMŰ, 
Budapeszt; 2010- Węgierskiego Towarzystwa Elektrograficznego, Budapeszt; 2009- Związku 
Węgierskich Artystów Kreatywnych, Wydział Sztuk Pięknych, Budapeszt; 2008- Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia im. Kepesa, Budapeszt; 1997- Węgierskiego Stowarzyszenia ds. Obrazu 
Ruchomego i Edukacji Medialnej, Budapeszt, członek zarządu; 1996- Związku Węgierskich Arty-
stów Fotografów, Budapeszt). 

Profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie w Kaposvárze. Uczestnik międzynarodowych konfe-
rencji, warsztatów, festiwali (np. USA: Nowy Jork i Vermont, Tajlandia, Turcja, Polska, Niemcy, 
Francja: Paryż, Włochy: Rzym, Hiszpania, Szwajcaria, Rumunia, Chorwacja, Belgia, Holandia). 
Specjalizuje się w muzyce wizualnej i animacji tomografii komputerowych.

Najważniejszy projekt ostatnich lat to Synchrony (Opuses), w ramach którego stworzył 125 
„zsynchronizowanych” prac audiowizualnych. Wystawiał na całym świecie. Autor 6 książek i ok. 
50 artykułów w języku węgierskim i/lub angielskim.

Zsolt Gyenes Born in 1962. Hungarian media artist and theoretician. Curator of many inter- and 
national exhibitions, symposiums (e.g. Light-Calligraphies, Postmedia, Loop, Seeing Oneself 
(Hungarian part), Photography in Motion, Mobilart, Hungarian Visual Music, Visual Acoustics). 
Member of different art associations (e.g. 2016- Hungarian Academy of Arts, Budapest, non-
academician member, 2015- MAMŰ Art Society, Budapest, 2010- Hungarian Electrographic 
Society, Budapest, 2009- Association of Hungarian Creative Artists, Department of Fine Arts, 
Budapest, 2008- International Kepes Society, Budapest, 1997- Hungarian Motion Picture and 
Media Education Association, Budapest, member of board, 1996- Hungarian Photoartists’ Union, 
Budapest). 

Associate professor at the Kaposvár University. Participated in international conferences, work-
shops, festivals (e.g. USA: New York and Vermont, Thailand, Turkey, Poland, Germany, France: 
Paris, Italy: Rome, Spain, Switzerland, Romania, Croatia, Belgium, the Netherlands). Specializes 
in visual music and computed tomography animation.

His main art-project of the last years is the Synchrony (Opuses). 125 “synchronized” audio-visual 
works of art has been made till now. His works of art have been presented worldwide. Author of 
6 books and c. 50 articles in Hungarian and/or English.
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Wbrew narzędziu

Tak zwani fotografowie eksperymentalni „wiedzą, że grają przeciwko apara-
towi. Jednak nawet oni nie są świadomi tego, jak doniosła jest ich praktyka: 
nie wiedzą, że w zasadzie starają się odpowiedzieć na pytanie o «wolność» 
w kontekście aparatu”. (Vilém Flusser, Ku filozofii fotografii)

Artysta (eksperymentalny) świadomie poszukuje sposobów, aby wygenero-
wać błędy w programie. Taki stosunek do narzędzia pozwala podkreślić jego 
istotne cechy i zadać fundamentalne pytania o jego naturę. Nietypowe użycie 
programu otwiera nowe horyzonty i często daje zadziwiające efekty wizual-
ne. Dla artysty (eksperymentującego) nie ma czegoś takiego jak zły materiał 
wyjściowy.

Błąd i przypadek są sobie bliskie. Błąd ma nieziemską siłę. Nie znamy części 
składowych przypadku – i dlatego w naszych oczach jawi się jako pomyłka.
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W swojej twórczości stosuję animacje tomografii komputerowej (CT). Zastoso-
wanie takiej naukowej metody analizy obrazu w sztuce jest rzeczą rzadko spo-
tykaną. W komorze pomiarowej umieszczam rozmaite przedmioty, na przy-
kład fragmenty telewizora, komputera albo powyginane kawałki drutu. Metal 
powoduje zakłócenia pola magnetycznego, co w tomografii uważane jest za 
błąd. Ja nie usiłuję wyeliminować tych zakłóceń, przeciwnie, wzmacniam je, 
ponieważ interesuje mnie ich aspekt estetyczny. Z pojedynczych obrazów 
tworzę animację, a całość pokazywana jest w postaci instalacji.

W moich pracach niezwykle istotny jest dźwięk. W mojej serii przypadek i „roz-
strojony aparat” modelują (również) specyficzną ekspresję formy: environ-
ment/fakturę dźwięku pochodzących z tekstu. Tekst jest przetworzony przez 
funkcję TextEdit Speech. Ponieważ wykorzystuję teksty, z którymi program 
sobie nie radzi, wobec tego popełnia wiele błędów, maszyna zaczyna się ją-
kać, pomija niektóre samogłoski lub spółgłoski. Dzięki powtarzaniu dźwięków 
tworzy się przypominająca muzykę polifoniczna struktura.

(patrz online: www.youtube.com/watch?v=F6Lz43LKuac&feature=youtu.be)

Zsolt Gyenes
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Against the Medium

“(…) so-called experimental photographers (…) know they are playing against 
the camera. They are not aware that they are attempting to address the ques-
tion of freedom in the context of apparatus in general.” (Vilém Flusser, To-
wards a Philosophy of Photography)

The (experimental) artist is consciously looking for possibilities to make the 
program fail. His aim in doing so is to highlight its significant features and to 
ask fundamental questions about its nature. Untypical uses of software open 
up new horizons and often produce surprising visual effects. For an (experi-
mental) artist, there is no bad starting material. 

Error and chance are not far from each other. Error has transcendent power. 
We don’t know the components of chance; and that is why it appears as 
a failure.
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I make Computed Tomography (CT) animations. Applying such a scientific pic-
ture-analysing technique in art is quite unusual. In the CT-capsule I place vari-
ous objects, including a TV set, a fragments of a computer or a wire composi-
tion. Metal causes disturbances in the magnetic field, which are considered 
a failure in CT-technology. I do not attempt to eliminate the disturbances, on 
the contrary, I strengthen them. For me, their aesthetic aspect is interesting. 
From single picture slides I compose an animation strip. The whole work of art 
is shown as an installation.

For my works, sound is very important. In my series chance and the “upset 
apparatus” create (also) a particular expression of form: sound-environments/
textures which arise from text. The text is transformed by TextEdit Speech 
function. Because I use texts with which the programme does not cope well 
and makes a lot of mistakes, the apparatus begins to stammer, misses vow-
els and consonants. Due to the repetitive structure of the sound, the result is 
a music-like, polyphonic expression. 

(See online: www.youtube.com/watch?v=F6Lz43LKuac&feature=youtu.be)

Zsolt Gyenes
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Hołd Jerzemu Olkowi | Homage to Jerzy Olek
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Hołd Zdenkowi Stuchlíkowi | Homage to Zdeněk Stuchlík
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3_3_2_RGB
Audio-video, MOV, HD, 01:02 min., stills, 2016
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bb_020 (In Memory of Zoltán Kocsis, 1952-2016)
Electrography, C-Print, 42x30 cm, 2016
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Clip-on (RGB)
MRI scans, audio-video, MPEG-2, HD, 01:26 min., stills, 2010-2016
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Colordodge 1
Electrography, C-print, 30x30 cm, 2017
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Colordodge 2
Electrography, C-print, 30x30 cm, 2017
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Colordodge 3
Electrography, C-print, 30x30 cm, 2017
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Colordodge 4
Electrography, C-print, 30x30 cm, 2017
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Matrice 1
Electrography, C-print, 20x20 cm, 2016
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Matrice 2
Electrography, C-print, 20x20 cm, 2016
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Matrice 3
Electrography, C-print, 20x20 cm, 2016
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Matrice 4
Electrography, C-print, 20x20 cm, 2016
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Decollage
C-print, 25/15x15 cm, detail, 2016



23
Jerzy Olek
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Jerzy Olek Urodzony w 1943 roku. Artysta i teoretyk. Animator ruchu fotografii ekspansywnej 
i medialnej (lata 70.) oraz fotografii elementarnej (lata 80.). Pomysłodawca i kurator wielu wy-
staw w Polsce i za granicą. Twórca Galerii „Foto-Medium-Art” (1977). Od lat 70. członek kilku 
zespołów redakcyjnych. Opublikował ponad 500 artykułów o fotografii i sztuce w polskich i za-
granicznych pismach artystycznych oraz literackich, takich jak „European Photography”, „Odra”, 
„Nurt”, „Projekt”, „Art Life”, „Fotografia”, „Fotograf”, „Arteon”, „Artluk”, „CoCAin”, „Twórczość”, „Rita 
Baum”. Kurator kilku międzynarodowych Fotokonferencji Wschód-Zachód „Europejska Wymia-
na” (pierwsza w 1989) oraz wystaw międzynarodowych, m.in. Komplex symplexu i Widzieć sie-
bie. Autor programów 17 Festiwali Nowej Sztuki „lAbiRynT”.
Profesor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu. Dawniej profesor 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Uczestnik kon-
ferencji poświęconych kulturze, sztuce i fotografii. Specjalizuje się w psychofizjologii widzenia 
i nowych mediach.
Od 1991 r. realizuje autorską ideę Bezwymiaru iluzji poprzez multimedialne wystawy i publika-
cje. W ramach tego projektu zorganizował ponad 100 wystaw indywidualnych i artystycznych 
dialogów. Jest autorem książek: Moja droga do bezwymiaru (2001), Umożliwianie niemożliwe-
mu (2007), 7 od/za/słon iluzji (2013) i Zobaczyć idealne, czyli bezkresy kresek (2015).
Jerzy Olek Born in 1943. Artist and theoretician. Animated the movement of expansive photo-
graphy and photography as a medium (1970s) and elementary photography (1980s). Originator 
and curator of many exhibitions in Poland and abroad. Created the “Foto-Medium-Art” gallery 
(1977). Since the 1970s member of editorial boards in several magazines. Published more than 
500 articles on photography and art in Polish and foreign art magazines, e.g. “European Pho-
tography”, “Odra”, “Nurt”, “Projekt”, “Art Life”, “Fotografia”, “Fotograf”, “Arteon”, “Artluk”, “CoCAin”, 
“Twórczość”, “Rita Baum”. Curator of several international East-West Photoconferences “Euro-
pean Exchange” (first one in 1989) and of international exhibitions, e.g. Komplex Simplex and 
Seeing Oneself. Author of the programmes of 17 Art Festivals “lAbyRinTh”.
Professor at the University of Social Sciences and Humanities in Wrocław. Former professor of 
the University of Arts in Poznań and the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Participated in confer-
ences devoted to culture, art and photography. Specializes in the psychophysiology of vision and 
in new media.
Since 1991 has been developing his artistic project The Dimensionsless Illusion based on mul-
timedia exhibitions (more than 100 individual shows and artistic dialogues) and publications. 
Author of books: Moja droga do bezwymiaru (2001), Umożliwianie niemożliwemu (2007), 7 od/
za/słon iluzji (2013) and Zobaczyć idealne, czyli bezkresy kresek (2015).
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Odsłony struktur

Czy wymiar ma naturę wymierną, czy raczej zwodniczą?

Czym jest kreska na kartce papieru: oznaczeniem kierunku?, wskazaniem 
granicy pola?, przedstawieniem równoległym względem realności, a może 
swym ukosem nasuwającym myśl o oddalaniu się w głąb?

Kiedy kreski są dwie i zbliżają się do siebie na płaszczyźnie obrazu, czy oznacza 
to, że tworzą kąt o konkretnej wielkości, czy sugerują zbieg ku linii horyzontu, 
czyli przedstawiają linie równoległe?

Euklides ustalił, że dwie proste na płaszczyźnie są równoległe, jeżeli nie 
przecinają się w żadnym punkcie, natomiast Nikołaj Łobaczewski pokazał, iż 
przez punkt poza prostą można poprowadzić co najmniej dwie inne i żadna 
z nich nie przetnie tej pierwszej – czy jest to do wyobrażenia? A narysowania? 
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Jak w takiej sytuacji poradzić sobie z wymiarem, z mierzeniem odległości, 
skoro z konieczności ma się do czynienia z punktami niewłaściwymi i idealny-
mi, choćby w geometrii hiperbolicznej?

Tworzenie polega na odsłanianiu struktur, zapewne już istniejących. Swo-
bodnie kreowane struktury są na ogół bezwymiarowe. Na obrazach jawią się 
często jako nierozstrzygalne, gdyż odnoszą się do geometrii pozbawionej ak-
sjomatów i udowodnionych twierdzeń. Ale czy geometria pod postacią wiedzy 
racjonalnej jest sztuce potrzebna? Czy dostatecznym sensem dzieła nie jest to, 
że pobudza imaginację wolną od reguł?

Są to pytania, na które swoją praktyką próbuję znaleźć nietypowe odpowie-
dzi. Wychodzę na ogół z prostych rysunków lub fotografii, które przedstawiają 
równie proste figury. Sugerowany przez nie trójwymiar, przedstawiany nie 
zawsze zgodnie z przyjętymi regułami, wzbogacam nieraz o realny trzeci wy-
miar poprzez przekształcanie w obiekty płaskich obrazów. Innym razem z serii 
nakładanych na siebie transparentnych rysunków tworzę sumę kodującą 
potencjalną wielowymiarowość. To znów tnę realistyczny obraz fotograficzny 
na dziesiątki małych elementów, by następnie zestawić je w poddaną przy-
padkowym wyborom nową strukturę. Doświadczeniom tym nieodmiennie to-
warzyszy pytanie, jak dalece skomplikowanemu przedstawieniu jest w stanie 
podołać umysł.

Jerzy Olek



27

Variations of Structures 

The nature of dimension–is it calculable or rather deceptive? 

A line drawn on a piece of paper–what is it? An indication of direction?, a reference 
to a perimeter?, a presentation of a world parallel to reality?, or perhaps its slant 
suggests views receding in the distance?

If there are only two approaching lines in a picture, does it mean that they make 
an angle of a certain degree? Or perhaps they are parallel lines converging at the 
vanishing point on the horizon?

Euclid stated that two straight lines on a plane are parallel if they don’t intersect 
at any point, whereas Nikolai Lobachevsky proved that for any given point there 
exists at least two lines that can be extended through that point and run parallel to 
another line of which that point is not part.
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How can we imagine it? Or draw it? And how in this situation can we cope 
with dimensions and with measuring distances if we cannot but have to 
deal with ideal or even ultra ideal points, at least in hyperbolic geometry?

Creation consists in revealing structures which most probably already  
exist. Freely created structures are usually without dimensions. In pictures, 
they often appear undecidable because they generally refer to a geometry 
without axioms or proven theorems. But does art need geometry under-
stood as rational knowledge? Isn’t there enough justification for a work of 
art if it stimulates uninhibited imagination?

These are the questions for which I try to find untypical answers in my 
work. Ordinarily I start with simple drawings or photos presenting equally 
simple figures. The hint to the third dimension–sometimes presented in 
a way that does not comply with generally accepted rules–is occasion-
ally enhanced with a real third dimension, because I transform flat images 
into objects. Or due to the sandwiching of transparent images I create 
their aggregate which contains potential multidimensionality. Or else I cut 
a realistic photographic image into dozens of small fragments in order to 
assemble them, often randomly, into a new structure. These experiments 
invariably evoke the question to what extent the mind can cope with such 
complexity of presentation.

Jerzy Olek
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Hołd Zsoltowi Gyenesowi, montaż komputerowy 
Homage to Zsolt Gyenes, computer montage, 2016 
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Hołd Zdenkowi Stuchlíkowi, montaż komputerowy 
Homage to Zdeněk Stuchlík, computer montage, 2016
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Zagięta przestrzeń, relief | Curved Space, relief, 2008
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Liniowo, rysunek | Linear, drawing, 2003
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Liniowo, rysunek | Linear, drawing, 2003
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Liniowo, rysunek | Linear, drawing, 2003
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Liniowo, rysunek | Linear, drawing, 2003
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Liniowo, rysunek | Linear, drawing, 2003
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Liniowo, rysunek | Linear, drawing, 2003
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Okrężnie, kolaż | Circular, collage, 2017
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Okrężnie, kolaż | Circular, collage, 2017
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Okrężnie, kolaż | Circular, collage, 2017
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Okrężnie, kolaż | Circular, collage, 2017
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Wgłębnie, obiekt | In Depth, object, 2010
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Zdeněk Stuchlík
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Zdeněk Stuchlík Urodzony w 1950 fizyk i fotograf. Profesor fizyki teoretycznej i astrofizyki 
na Wydziale Filozofii i Nauki Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. W pracy naukowej skupia 
się na relatywistycznych zjawiskach w astrofizyce występujących w silnym polu grawitacyj-
nym czarnych dziur,  gwiazd neutronowych oraz superspinarów. Długoletni członek komisji 
naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, Uniwersytetu im. Palacký’ego w Ołomuńcu, 
Uniwersytetu Ostrawskiego oraz komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego „European 
Journal of Physics”. Opublikował ok. 300 prac naukowych, wiele z nich w najbardziej prestiżo-
wych pismach na świecie, jak „Astrophysical Journal”, „Physical Review D”, „Physical Review 
E”,  „Classical and Quantum Gravity”. 

W działalności artystycznej interesuje go idea przedstawienia przestrzeni i czasu jako jednej 
całości czasoprzestrzennej, jej ukrytych wymiarów i możliwej kwantowej natury. Stosując Du-
champowską wersję kubizmu, wypracował własny styl, który nazwał kubizmem magicznym. 
Od 2000 prezentował swoje prace artystyczne na wielu wystawach w Czechach, ale również 
w Oksfordzie, Wilnie i innych europejskich miastach. W 2000 opublikował książkę pt. Hledání 
souvislostí (Szukanie związków) przedstawiającą jego stosunek do fotografii artystycznej.

Zdeněk Stuchlík Born in 1950. Physicist and photographer. Professor of theoretical physics 
and astrophysics at the Faculty of Philosophy and Science of the Silesian University in Opava. 
His scientific work is concentrated on relativistic astrophysics of phenomena occurring in 
strong gravity of black holes, neutron stars, or superspinars. Long-term member of scientific 
boards of the Silesian University in Opava, Palacký University Olomouc, University of  Ostrava, 
and editorial board of scientific journal “European Journal of Physics”. Published about 300 
scientific works, many of them in the most relevant worldwide journals as “Astrophysical Jour-
nal”, “Physical Review D”, “Physical Review E”,  “Classical and Quantum Gravity”. 

His approach to creative photography is related to ideas of unification of space and time into 
a common spacetime entity, the hidden dimensions of the spacetime, and  possible quantum 
nature of spacetime. In his artwork he applies ideas of Duchamp’s version of cubism, establish-
ing a style named by himself as magic cubism. Since 2000 he has presented his art in many 
exhibitions in the Czech Republic but also in Oxford, Vilnius, and many other European towns. 
In 2006 he published book Hledání souvislostí (Seeking Connections), presenting his attitude 
to creative photography.
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Ukryte wymiary, porządek i chaos w kubizmie magicznym

Niedawno w nauce pojawiły się dwa nowe zagadnienia, które mogą okazać się 
niezwykle inspirujące artystycznie:

1. Zagadka ukrytych wymiarów w odniesieniu do teorii strun oraz modeli 
świata bran opartego na Einsteinowskiej koncepcji czasoprzestrzeni jako jed-
nostki unifikującej;

2. Związek między zasadniczo chaotycznym światem a wyspami porządku 
i regularności, gdzie panują prawa czystego determinizmu.

Ostatnio w swoich pracach staram się te dwie zagadki odzwierciedlić w ra-
mach magicznego kubizmu – metody czysto fotograficznej opartej na idei 
malowania światłem; polega ona na tym, że wszystkie efekty powstają albo 
na skutek ruchu obiektu, albo aparatu. Wszelkie inne ingerencje, np. łączenie 
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różnych ujęć, jest wykluczone, aby zachować czystość kubistycznego („ho-
listycznego”) ujęcia świata przypominającego wiadomości z ukrytych wymia-
rów. W pewnym sensie realizuję pomysły zrodzone w wyobraźni, ale ich ma-
terializacja zależy od realnych, chaotycznych warunków.

Duża część takiego procesu twórczego opiera się na zasadzie wariacyjnej. 
Wierzę w to, że wprowadzenie metody racjonalnej – w postaci tej zasady – do 
sztuki bazującej głównie na wrażeniach zmysłowych może istotnie wzmocnić 
jej oddziaływanie.

Inne ważne dla mojej twórczości pojęcia to tajemnica i magia. Odczucie tajem-
nicy jest rzeczą zasadniczą dla procesu twórczego w sztuce (ale też w nauce, 
ponieważ nauka i sztuka stanowią dwa niezależne sposoby poznania świata), 
a uzyskać je można albo poprzez indywidualne dzieła, albo poprzez kontekst, 
czyli wzajemne interakcje oraz relacje ze światem zewnętrznym.

Moja praca Schizoidalny Mesjasz stanowi punkt wyjścia dla hołdów, które 
składam współautorom wystawy: 

Zsoltowi Gyenesowi (Mesjasz Chaosu – odniesienie do idei błędu i chaosu is-
totnych w twórczości Zsolta) oraz

Jerzemu Olkowi (Wyłonienie się Mesjasza – odniesienie do ukrytych wymia-
rów, które stanowią ważny aspekt twórczości Jerzego).

Zdeněk Stuchlík
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Hidden dimensions, order and chaos reflected in magic cubism

Two recent open questions of science can be very inspirational in art: 

1. The enigma of hidden dimensions related to the String Theory and the brane 
world models of the Universe based on the Einstein’s conception of spacetime 
as a unifying entity; 

2. The relation between the essentially chaotic world and islands of order and 
regularity where pure deterministic laws occur. 

In my recent artworks I attempt to reflect these two enigmas in the frame-
work of Magic Cubism–a classical photographic approach based on the idea 
of “painting with light” in which all effects happen either due to movements of 
the object or of the camera. Any other interference, like e.g. the mixing of vari-
ous snapshots is forbidden in order to keep the cubistic (“holistic”) reflection of 
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the world resembling messages from hidden dimensions. In a sense I actualize 
the ideas born in my imagination but their execution is influenced by chaotic 
real conditions. 

A substantial part of the creative process at work here is the variational prin-
ciple. I believe that the introduction of a rational attitude, in the form of this 
principle, into art based mainly on sensuality can significantly strengthen its 
impact. 

Other notions relevant to my works is a notion of mystery and magic. The 
feeling of mystery is crucial for creative process in art (and also in science, 
as science and art are two parallel ways to understand the world), and it can 
be obtained both by individual artworks themselves and by the way the are 
related and put into context with the surrounding world. 

For the present exhibition I have made variations of my Schizoid Messiah pic-
ture intended as a tribute to my partners in this show:

Zsolt Gyenes (Messiah of Chaos – the notion of error and related chaos re-
flected in the works of Zsolt) 

 and 

Jerzy Olek (Emergent Messiah – related to hidden dimension reflected in the 
works of Jerzy).

Zdeněk Stuchlík
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Hołd Zsoltowi Gyenesowi: Mesjasz Chaosu | Homage to Zsolt Gyenes: Messiah of Chaos
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Hołd Jerzemu Olkowi: Wyłonienie się Mesjasza | Homage to Jerzy Olek: Emergent Messiah
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Schizoidalny Mesjasz | Schizoid Messiah
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Przenikanie | Penetration
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Wędrujące sześciany i kule | Travelling Cubes and Spheres
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Kształty światła | Shapes of Light
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Uciekające słońce | Escaping Sun
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Ogień i woda | Fire and Water
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Płomienie smutku | Flames of Blue
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Brama | The Gate 
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Ginący płomień | Decaying Flame
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Utracone twarze | Lost Faces
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Okna i lustra | Windows and Mirrors
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Świetlani ludzie | Shining People
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Poszukiwacze | The Searchers
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