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a tym, co materialnie komunikowane. Z rejonów pe-
netrowanych przez surrealizm, Witkacego, sztukę psy-
chodeliczną czy niektóre przedsięwzięcia typu perfor-
mance (albo np. manifestacje Jerzego Beresia) wiemy 
jak trudny jest przekład wrażeń sfery duchowej na do-
kumenty w postaci elementów materialnych. Często 
okazywało się, że przekład taki jest wręcz niemożliwy, 
a tylko coś, co niezbyt intencjonalnie powstało jako 
„produkt uboczny” pewnych przedsięwzięć (u Witkace-
go mogła to być niepoddana kontroli smuga pastelu, 
w sztuce psychodelicznej, w przeciwieństwie do jej ca-
łego olśniewającego wizualnie programu, np. całkiem 
oschły wykres „objaśniający”; w performance – czyn-
ność „obok”, a nie działanie wprost; u Mariny Abramo-
vič czy Zbigniewa Warpechowskiego – bezpośredniość, 
a nie rytuał) może nabrać cech pozwalających na wy-
zwolenie iluminacji u odbiorcy. Ale, powtarzam, jest to 
zawsze rzadkie i jakby bezwiedne osiągnięcie. Wiedzą 
o tym np. spirytystyczne media, które tylko raz po raz 
mogą komunikować się z zaświatami, zaś aby impono-
wać na co dzień, muszą posługiwać się blagą (patrz 
np. Eusapia Palladino). 

Dudek zdał sobie z tego sprawę dość szybko i prze-
stał epatować kolorem, dekoracją, nadbudową sceno-
graficzną czy innymi zbyt rozdymanymi działaniami. 
Stosując kilka azjatyckich zabiegów pozwalających mu 
na duchową koncentrację, gra na wykonanym własno-
ręcznie sitar, zapala ogień lub gasi go, wywołuje lub 
eksponuje fotografie (na których pokazuje siebie) i ze-
stawia je następnie z samym sobą; oznacza to i owo 
napisem (i podpisem), realizuje filmy wideo, które stają 
się elementami performance, tworzy instalacje high-
-tech, uprawia też „sztukę jedzenia”, posługując się 
produktami podawanymi do publicznej konsumpcji. 
Zapełnia czas swym istnieniem, multiplikuje odbicia, 
ślady swego istnienia, nie stroni od komputerów, sto-
suje cyfrowe zapisy, a jednocześnie kultywuje „sztukę 
życia” i jej przedmiotowe przykłady (buty, spodnie,  
włosy...).

Nie znaczy to wszystko jednak wcale, że my, od-
biorcy, doznajemy podobnych odczuć, co autor, albo 
też, że rozumiemy je. Niektóre przedsięwzięcia Dud-
ka są nawet wizualnie dość monotonne, pełne re-
petycji, jakby pozbawione upiększających otoczek. 
I już mamy wzruszać ramionami, gdy w pewnym  

Andrzej KOSTOŁOWSKI

ANDRZEJ DUDEK-DÜRER 
A ZMIANA ŹRÓDEŁ SZTUKI

 

I ANDRZEJ DUDEK...

Oglądając różne akcje, druki, rysunki, obrazy, foto-
grafie czy listy Andrzeja Dudka oraz słuchając jego 
koncertów lub nagrań, odnosimy wrażenie, że jest on 
zajęty w y ł ą c z n i e  sobą. Należałoby podkreślić sło-
wo w y ł ą c z n i e , bowiem większość z nas robi wszyst-
ko, tylko nie to, co należy do nas samych. Zbawiamy 
świat, uszczęśliwiamy innych (czy chcą tego, czy też 
nie), produkujemy, nabywamy, przemieszczamy róż-
ne rzeczy itp. Robimy tak wiele, lecz bardzo rzadko 
próbujemy wniknąć w siebie. Ową introspekcję zosta-
wiamy na ogół niektórym artystom lub tym wszystkim 
ekscentrykom, którzy wybierają taki punkt widzenia 
„wejścia w siebie”. A i do nich często nie mamy za-
ufania. Andrzej Dudek, jako a r t y s t a  lub jako e k s -
c e n t r y k  nieustannie udowadnia nam, że należało-
by zacząć od siebie. Zamiast ulegać powszechnemu 
dziś rozproszeniu, stara się raczej odwracać problem 
i docierać do pełnego skupienia się n a  s z u k a n i u  
w  s o b i e  s a m y m … Realizuje w tym punkcie znaną 
wskazówkę Franza Kafki, który postulował niegdyś, aby 
nie pędzić za światem, lecz aby raczej usiąść spokojnie 
i poczekać aż świat sam do nas przyjdzie. To zajęcie 
się s o b ą , wyłączne wnikanie w s i e b i e , staje się dla 
Dudka i systematycznym piętrzeniem trudności, i jed-
nocześnie magicznym odwróceniem celu, skoro okazu-
je się ewidentnie, że na sobie samym można dokonać 
najlepiej w i w i s e k c j i  świata, poznać go najgłębiej. 

Dlatego też Dudek nie jest egocentrykiem i mania-
kiem, ani też nie popada w powierzchowne socjologizo-
wanie. Jest za to kimś, kto w sobie samym szuka owe-
go najbardziej tajemniczego z tajemniczych zespolenia 
elementów duchowych z materialnymi. Owe elementy 
duchowe to kolejne stany ducha artysty, a materialne 
– to: jego ubranie, otoczenie, komunikaty, dokumenty, 
czynności. Celem, bardzo trudnym punktem dojścia, 
jest dla niego stworzenie pewnego rodzaju układu 
odpowiedniości między tym, co duchowo przeżywane 



6 7

i jego alter ego. Owa relacja przejawia się w różnych 
warstwach: od fizjonomicznego podobieństwa po-
cząwszy, a na penetracji „wspólnych” symboli skoń-
czywszy. Po drodze istnieje możliwość użycia w różnych 
kombinacjach cytatów z twórczości Dürera, jak np. 
częsty motyw Jeźdźców Apokalipsy w 1982 roku – roku 
dla Polski naprawdę apokaliptycznym. Wszystkie takie 
referencje są bardzo brzemienne w treści, komunikują 
bardzo wiele mimo tego, że z punktu widzenia pracy 
Dudka nad formą pozwalają mu na pewien... relaks, 
gdyż są to tylko elementy symulacji albo w efekcie 
utożsamienie się z czymś gotowym. Owa dürerowska 
„gotowizna” (żeby użyć sformułowania Zbigniewa Ma-
karewicza) jest chyba twórczym wykorzystaniem me-
tody Kurta Schwittersa. Obaj są kolażystami eksploru-
jącymi gotowe obiekty. Ale podczas gdy dadaista stał 
u progu cywilizacji zalewu przedmiocików i wykorzystał 
ich szczątki do budowy swych dzieł, to Andrzej Dudek-
-Dürer, widząc przyszłość przed perspektywami ducho-
wymi przeszłości, używa tych ostatnich jako właściwych 
odpadów do budowy swego dürerowskiego kolażu.

III ANDRZEJ DUDEK-DÜRER A ZMIANA...

Zmiana jest dla Andrzeja Dudka-Dürera jedną z naj-
trudniejszych spraw, skoro jego dążeniem jest udo-
wadnianie, że cały czas nie jest kimś innym, tylko „tym 
samym” tj. Andrzejem Dudkiem-Dürerem, posiadają-
cym taki a nie inny stały wygląd i takie a nie inne stałe 
możliwości. Najbardziej charakterystycznym przykła-
dem tożsamości Andrzeja Dudka-Dürera są jego buty. 
Noszone stale od wielu lat te same buty uzupełniane 
są tylko zszywkami i łatami. Są jakby kurczowym przy-
wiązaniem się do jednego układu przedmiotowego, ale 
nie dla kultu przedmiotu, lecz po prostu dlatego, aby 
w ogóle nie powstawał problem przedmiotu. Podobnie 
postępuje Dudek np. ze spodniami czy takimi czyn-
nościami jak jedzenie. A jednak im bardziej stara się 
operować wciąż „tym samym” (tym samym wyglądem, 
tymi samymi elementami ubioru, upodobnionymi do 
siebie akcjami, komunikatami, komputerowo obrabia-
nymi reprodukcjami) tym bardziej osiąga istotne prze-
ciwieństwo „braku zmian”. Te same buty za każdym 
razem mają inne łaty i kurz; twarz artysty orze czas, 
stosunek do Dürera jest każdego dnia nasycony inną 

momencie łapie nas jakaś niezwykła siła oddziaływa-
nia tego, co jest nam prezentowane. „Produkty ubocz-
ne” tych manifestacji, takie np. jak zbyt wsysająca nas 
czerń zaciemnionej sali, odurzające powtórzenia akcji 
czy tonów oraz np. potworna marność resztek po dzia-
łaniu, zdają się w pewnym momencie naprowadzać 
nas na w s p ó ł o d c z u w a n i e  wraz z autorem stanów 
duchowych budzących w nas zdolność do iluminacji. 
Jesteśmy ukierunkowywani przez autora ku temu, co 
duchowe, ale nie otrzymujemy w prezencie żadnych 
gotowych preparatów czy „protez duchowości”, od któ-
rych roi się np. w kręgu tzw. akcjonistów wiedeńskich. 
Jesteśmy kierowani nie przy pomocy tzw. form sztuki, 
lecz raczej dzięki temu, co Jerzy Ludwiński określił jako 
„formy negatywne”, które Dudek wizualnie prezentuje. 
Owe „formy negatywne” to całe tło jego zaintereso-
wań (nawet tych mocno stechnologizowanych) i kon-
teksty, w których pojawiają się jego działania „in situ”. 
Resztki rzeczy lub ich brak to dla tego autora wehikuły 
owej „formy negatywnej”, to „czarne dziury” jego sztu-
ki. Ale chyba największą z nich jest Dürer.

II ANDRZEJ DUDEK-DÜRER

Szukanie właściwego wehikułu dla przekazania wła-
snych stanów duchowych pozwoliło Dudkowi na doko-
nanie odkrycia brzemiennego dla dalszej działalności 
artysty. Podczas jednego ze stanów iluminacji odnalazł 
w 1969 roku swoje duchowe alter ego z przeszłości: 
Albrechta Dürera. Nie przestając drążyć w sobie, mógł 
stać się kimś innym; albo, określiwszy to lepiej, odnalazł 
się jako ktoś inny. Przy czym ów „inny” to jednocześnie 
cały czas on sam, ale jakby „właściwszy”. Ktoś, kto nie 
tylko poprzedza go we wcieleniu odległym w czasie, ale 
też ktoś, kto nadaje jakby nowy charakter jego postaci. 
Nobilituje ją i skazuje na pobłażliwość jednocześnie. 
„Produkt uboczny” sztuki zostaje uczyniony głównym 
tematem. Uwznioślona marginalność. Czyż można 
marzyć o lepszym statusie dla „formy negatywnej”? 
Dürer to nie tylko ktoś z przeszłości, to także i hasło 
i obiekt tak samo powszechnie funkcjonujący, jak sa-
molot, komputer czy zapałki.

Dürer otworzył dla komunikatów Dudka nieoczeki-
wane szanse. Na miejsce dość bezładnej ekspresji po-
jawił się strumień uporządkowanego związku autora 

temperaturą. Wyobrażenia śmierci „wyprowadzone” 
z grafik Dürera są dla artysty – zwolennika reinkarnacji 
– nie tyle symbolami końca, co właśnie zarysowywa-
niem początku. Na wiele sposobów wykorzystywany 
motyw nosorożca, będącego u Dürera alegorią nie-
znanego świata, dla Andrzeja Dudka-Dürera staje się 
jakby emblematem świata duchowego – dostępnego 
w medytacji. Osobną rzeczą jest też i to, że te potwor-
nie powtarzane stare buty Dudka-Dürera (podobnie 
jak kamasze van Gogha, lakierki Andy’ego Warhola 
czy buciory ogrodnicze legendarnej Gertrudy Jekyll) 
niosą ze sobą magię duchowej koncentracji.

IV ANDRZEJ DUDEK-DÜRER A ZMIANA ŹRÓDEŁ 
SZTUKI...

Aby wytłumaczyć słowo „źródła” w kontekście opisywa-
nych tu spraw, należałoby nawiązać z jednej strony do 
„źródeł w ogóle”, do inicjujących elementów określenia 
pozycji człowieka w kosmosie. Ź r ó d ł o  jawi się wte-
dy hipostazowane np. jako wytryskająca z ziemi woda 
w ogrodach – od Persji przez Indie ku średniowiecznym 
wirydarzom. Z drugiej strony jest to duchowy zaczyn, 
inicjacja w medytacji czy w stanie satori. Z punktu wi-
dzenia sztuki jest to dochodzenie do punktu otwarcia 
wyobraźni. Przy czym chodzi tu nie o kurczowe, wy-
czerpane już w modernizmie zajmowanie się sztuką 
przez sztukę w sztuce. Istotne byłoby przyjęcie całkowi-
cie innego punktu wyjścia (spoza sztuki) dla otwarcia 
innych niż dotychczas źródeł. Recepta byłaby tu taka: 
pracując nad sztuką nie szukamy w niej samej tego, co 
jest punktem wyjścia, gdyż takowy mamy poza nią. Dla 
artystów krytycznych czy socjologizujących źródłem 
stają się np.: kondycje warstw społecznych, gender, 
globalizm itd.

Dla Andrzeja Dudka-Dürera ź r ó d ł a  tryskają z du-
chowości. To z nich, poza utartymi ścieżkami zinsty-
tucjonalizowanych religii, wyprowadza swe impulsy 
twórcze. Artysta nie tyle wykonuje tzw. dzieła sztuki, 
ile poszukuje wyraźnie w sferze źródeł. Tak jak wielu 
twórców z rejonów performance czy sztuki poczty, in-
ternet-art’u, zajmuje się raczej nieustannym komuniko-
waniem kolejnych etapów swego istnienia czy sugero-
waniem własnych stanów duchowych (klasykami takiej 
postawy są Japończycy: Matsuzawa i On Kawara,  

a u nas np. Roman Opałka czy Teresa Murak).  
I dopiero z dokumentów owej pracy może narodzić się 
„X” sztuki, które wzrosnąć może szczęśliwie właśnie 
dzięki takiemu użyźnieniu przez strumień sączący się 
ze źródła. Dudek-Dürer jest translatorem (żeby użyć 
sformułowania Simone Weil) i tłumaczy nam przy po-
mocy użytych przez siebie środków (takich np. jak buty 
czy koncert na sitar), jak właściwie wykorzystać źródła 
dla dostrzeżenia tego, co duchowe w tym, co material-
nie prezentowane.

Doświadczenia sztuki przełomu stuleci są szczegól-
ne. Awangardy mnożą się i dzielą. Podczas gdy dawniej 
była tylko jedna „prawdziwa szpica” sztuki, dziś mamy 
wiele awangard na różnych poziomach istnienia sztuki 
(przy czym nie traci znaczenia określenie ogólne „neo-
awangarda’”, używane przez Petera Bürgera czy Ste-
fana Morawskiego). Niektórzy mówią, że awangardy 
w ogóle już nie ma. Jeszcze inni dostrzegają zupełny 
zmierzch nowożytności. Bardzo zagmatwały się poję-
cia tradycjonalizmu i nowatorstwa, lewicy i prawicy, 
postępu i regresu. Dziś np. za najbardziej nowatorskich 
uważani są, w niektórych kręgach, artyści programo-
wo naśladujący (patrz gra z ideą symulakrów – simula-
crum). Konstelacja konceptualistyczno-kontestacyjna 
ze wszystkimi sztukami poczty, akcjami, alternatywami, 
sytuowaniem się na krawędzi, nowo-starymi mediami 
itp., stała się naprawdę dziś czymś wciąż na obrze-
żach, a przez to niepodległym wobec trendów. I jest 
to wspaniała sytuacja: to, co było programowo margi-
nalne i efemeryczne (przy czym za tymi stwierdzenia-
mi na zasadzie przekory kryły się oczywiście marzenia 
o pierwszoplanowych rolach, vide: Joseph Beuys) te-
raz ma rzeczywiście szansę bycia czymś marginalnym 
wobec zalewu konsumpcjonizmu, a więc raczej czymś 
źródłowym niż finalnym; raczej tradycją niż awangardą 
itd. (o ile te podziały mają jeszcze sens). Ta zmiana jest 
widoczna.

Jeśli high-tech jest wykorzystywana przez Andrzeja 
Dudka-Dürera, to jest ona służalcza wobec ducho-
wych źródeł i pomaga w ich ujawnieniu. W działaniach  
z plazmowymi obrazami, mimo spiętrzenia doznań 
dla odbiorców, ani na moment nie rezygnuje artysta 
ze swej postawy ascetyczno-medytacyjnej. Technolo-
gia (tak jak u Moriko Mori) tylko wzmacnia to, co jest  
dla Dudka-Dürera tym samym, wciąż tym samym,  
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powtarzalnym, ale i zmienianym wyjściem od źródeł  
ku rąbkom metafizyki istnienia. 

Dawniej, w czasach Albrechta Dürera, źródłem sztuki 
było zdziwione oko: gorączkowe niby naukowe rozglą-
danie się po świecie i prezentowanie takiego głodu rze-
czywistości w obrazach i grafikach (patrz: Nosorożec 
i wszystkie trawy czy drzewa norymberskiego mistrza). 
Dziś jest to krzątanina w sobie samym. Ewa Partum 
czyniła to poprzez własną nagość. Inni uprawiają mimi-
krę i transformacje od (Ursa Lüthi po Simona Starlinga 
i Roberta Kuśmirowskiego). Andrzej Dudek-Dürer wy-
brał  t ł u m a c z e n i e  ś w i a t a  sobą jako exemplum.

(1986-2006)

Tekst ten w zmienionej wersji opublikowany był w katalogu 

wystawy Andrzej Dudek-Dürer, Meta... Trips... Arts II, West 

Berlin 1986.

Adam SOBOTA

FOTOGRAFIE 
DLA AUTOREFLEKSJI

W wywiadzie z roku 1993 Andrzej Dudek-Dürer powie-
dział, że świadomość reinkarnacji jest u niego czyn-
nikiem nadrzędnym wobec wszelkich artystycznych 
działań*. Dla wielu może to oznaczać, że artysta ten 
w niezwykły sposób odczuwa ciągłość i konsekwen-
cje istnienia oraz relacje pomiędzy różnymi zjawiska-
mi życia. Ale nawet potoczne doświadczenia skłania-
ją nas do wniosku, że wszystko co istnieje ma swoje 
stany szczególne, dzięki którym identyfikujemy osoby 
i rzeczy, a zarazem jest elementem procesu, który 
ma pewne kierunki rozwoju, sieci powiązań i zależno-
ści. Co więcej, przy próbach określania czegokolwiek 
niezbędne jest przyjęcie jakichś punktów odniesienia. 
Z punktu widzenia teorii reinkarnacji także urodzony 
w 1471 roku Albrecht Dürer, artysta z Norymbergi, był 
tylko pewnym etapem w łańcuchu wcieleń metafizycz-
nie rozumianej osoby. Jednak Andrzej Dudek przyjął 
istnienie tej historycznej postaci za stadium wyjściowe, 
aby w modelowy sposób wskazać na tajemniczy proces 
egzystencjalnych przekształceń, który doprowadził do 
jego własnego istnienia we współczesności. Relacja ta 
jest zarazem modelem procesu, w którym życie i sztu-
ka nierozerwalnie splatają się ze sobą. Andrzej Dudek 
miał osobiste powody, aby z przekonaniem wskazać na 
Albrechta Dürera jako osobowość wewnętrznie powią-
zaną z jego własnym bytem, i ta decyzja jest rezultatem 
jego intymnych przeżyć, które zasadniczo nie podle-
gają zewnętrznej racjonalnej weryfikacji. Co do arty-
stycznych konsekwencji odczuwania takiego związku 
warto przypomnieć, że w sztuce wyrażanie głębokich 
powiązań ze zjawiskami i osobami, nieraz odległymi 
w czasie i przestrzeni, nie jest rzadkością, a korzystanie 
z tego potencjału psychicznego, jaki reprezentują inni 
artyści i dzieła, jest wręcz regułą. Kontrowersje, jakie 
wywołują deklaracje o reinkarnacji, w tym przypad-
ku wynikają też z tego, że czasowy oraz podmiotowy 
dystans pomiędzy Albrechtem Dürerem i Andrzejem 
Dudkiem-Dürerem jest przez współczesnego arty-
stę zarazem znoszony, jak i utrzymywany. Lokuje on  

bowiem praktykę wynikającą z przekonań o reinkarna-
cji w samym środku kultury zdominowanej przez auto-
rytet naukowego racjonalizmu.

Andrzej Dudek-Dürer wyraża związek pomiędzy 
sztuką a zagadką osobowego istnienia poprzez trakto-
wanie siebie jako „żywej rzeźby”. Jako podmiot i obiekt 
sztuki może być postrzegany przez innych, gdy pojawia 
się w różnych miejscach, kiedy przeprowadza pewne 
działania lub wytwarza i wystawia określone dzieła. 
Te formy jego aktywności stają się mediami służącymi 
zaprezentowaniu idei istnienia jako żywa rzeźba w kon-
tekście procesu reinkarnacji. Wedle przyjętych klasyfi-
kacji, główne obszary jego artystycznej aktywności to: 
performance, fotografia, grafika, malarstwo i muzyka. 
Do tego repertuaru należą także inne formy kontaktów 
z ludźmi, oparte zazwyczaj na pewnych podstawowych 
sytuacjach i czynnościach (jak np. pieczenie chleba, 
parzenie herbaty czy rozmowy), którym nietrudno 
przypisać symboliczne sensy. Artysta odwołuje się też 
często do porozumienia telepatycznego (do sztuki jako 
aktywności metafizyczno-telepatycznej), którą traktuje 
jako coś powszechnego, chociaż dla większości ludzi nie 
jest czymś zwyczajnym. Jak to sam stwierdził, w sztuce 
szczególne znaczenie ma dla niego performance, który 
jest formą artystyczną zdolną do pomieszczenia w so-
bie różnych technik i doświadczeń. 

Z tym wszystkim, co w jego działalności można pod-
ciągnąć pod pojęcie performance, wiąże się ściśle 
użycie fotografii. Działania na żywo mają zazwyczaj 
swoją publiczność, ale tego typu realizacje zazwyczaj 
poznajemy dopiero poprzez ich fotograficzne i filmowe 
dokumentacje. Niektóre performance przeprowadza-
ne są wyłącznie do kamery, a wtedy z góry projektuje 
się je z uwagi na możliwości dokumentacyjne. W każ-
dym jednak przypadku fotografia spełnia dla artysty 
wszechstronne zadania. Powinna być nie tylko doku-
mentacją, ale także poprzez swoje walory estetyczne 
i metaforyczne posiadać zdolność do uchwycenia isto-
ty działania artystycznego. Odpowiada to oczywiście 
ogólnej koncepcji działań Andrzeja Dudka-Dürera, dla 
którego dzieła sztuki są tylko znakami nieustannego 
procesu kreatywności (czemu wyraz daje np. koń-
cząc zazwyczaj swoje performance spaleniem plan-
szy z napisem „copyright by AD”). Jednakże racja ist-
nienia konkretnych dzieł także nie może być totalnie  

zakwestionowana, tak jak uznanie procesu reinkarnacji 
nie kwestionuje zasadności poszczególnego istnienia.

Do wczesnych prac Andrzeja Dudka-Dürera z uży-
ciem fotografii należą fotomontaże z cyklu Ukrzyżowa-
nie, powstające od 1973 roku. Wiążą się one z perfor-
mance wykonanym pod wpływem przeżyć po śmierci 
brata. Podobnie jak po wcześniejszej śmierci swojego 
ojca, artysta doznał wstrząsu, a nurtujące go dylematy 
dotyczące sensu życia i cierpienia starał się wyrazić przy 
użyciu form i symboli właściwych dla tradycji chrześci-
jańskiej. Przedstawienie siebie w sytuacji ukrzyżowa-
nia, czy jako obrazu Chrystusa, w odbiorze społecznym 
może być dosyć kontrowersyjne. Z jednej strony ma 
to pewną tradycję np. w obrzędach misteriów wielka-
nocnych (które to sceny około 1970 roku fotografował 
w Polsce Adam Bujak) czy w mistycznych praktykach 
wczuwania się w mękę Chrystusa na krzyżu. Jednak 
z drugiej strony zbytni indywidualizm w traktowaniu ta-
kich praktyk może wywoływać zarzuty ze strony obroń-
ców religijnej ortodoksji. Niemniej w historii sztuki nie 
brakuje przykładów wykorzystywania symboli religij-
nych dla potrzeb indywidualnej ekspresji. A w kulturze 
Zachodu dla takiego postępowania wywalczono dosyć 
wysoki poziom akceptacji. W historii fotografii znane 
są np. fotograficzne autoportrety amerykańskiego ar-
tysty Hollanda Day’a, powstające około 1900 roku, 
gdzie widnieje on przywiązany do krzyża i ucharak-
teryzowany na Chrystusa, a innym przykładem mogą 
być bardziej współczesne prace Andrzeja Różyckiego, 
który stosuje przenikanie fotografii własnej twarzy z wi-
zerunkami świętych postaci. Praktyki tego typu budzą 
jednak często spory na temat tego, gdzie przebiega 
granica pomiędzy afirmacją religii a prowokacją czy 
bluźnierstwem, i wątpliwe by mogły one być kiedykol-
wiek rozstrzygnięte. 

Albrecht Dürer poprzez swoje dzieła sam zresztą 
wniósł wiele do tego zagadnienia. Jego najsławniejszy 
autoportret ukazuje go w sposób bezpośrednio kojarzą-
cy się z przedstawieniami Chrystusa, a jego twórczość 
malarska i graficzna łączy formy późnośredniowiecz-
nej pobożności z neoplatońskimi koncepcjami sztuki 
renesansu, gdzie pokrewieństwo idei człowieczeń-
stwa i boskości wyrażane było językiem perspektywy  
i matematycznych harmonii. W sztuce renesansu idea 
boskości wyrażana była zarówno przez przedstawianie 
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postaci Chrystusa na krzyżu, jak i przez figurę człowie-
ka wpisanego w kwadrat i koło. Andrzej Dudek-Dürer 
często wykorzystuje w swoich pracach dzieła Albrechta 
Dürera lub ich fragmenty, a jednym z przykładów na to 
jest wspomniany autoportret. Fotograficzny wizerunek 
współczesnego artysty nakładany jest na reprodukcję 
autoportretu Dürera z 1500 roku, a utożsamienie jest 
tym łatwiejsze, że istotnie jest pomiędzy nimi uderza-
jące podobieństwo. Jednak w innych przypadkach cy-
towania dzieł renesansowego artysty ulegają one już 
znacznym przetworzeniom, częściowej destrukcji albo 
skontrastowaniu z elementami współczesnymi. Różnice 
stają się tam równie ważne jak zbieżności, a relacje te 
pozostają istotne i dla tych prac, które nie zawierają 
bezpośrednich cytatów.

W Autoukrzyżowaniach z lat 1973-1974 widzimy 
pojedynczy lub zwielokrotniony wizerunek nagiego 
ciała Andrzeja Dudka-Dürera w pozycji ukrzyżowa-
nia, a oprócz tego są tam reprodukcje przedmiotów 
codziennego użytku skomponowane z celową niepre-
cyzyjnością, przypominającą nieco estetykę sztuki na-
iwnej. Surowa ekspresja, wynikająca z wyboru środków 
i sposobu prezentacji, podkreśla zamiar autora, dobit-
ne wskazującego na nieunikniony dramatyzm istnie-
nia. Podobnie jest w serii fotomontaży z roku 1977, 
gdzie w dolnej części obrazów widoczny jest potrojony 
wizerunek głowy artysty, który wydaje się spać na tra-
wie, a nad nim, na tle nieba z obłokami, pojawiają się 
figury ukrzyżowania, dłoni albo stóp. Te współczesne 
zabiegi są dalekie od warsztatowej wirtuozerii i mate-
matycznej precyzji dzieł artysty z okresu renesansu, 
które są cytowane przy różnych okazjach. Różnice pod-
kreśla i to, że sam Albrecht Dürer przedstawiał siebie 
w strojach i pozie wykwintnego eleganta i człowieka 
z najlepszego towarzystwa intelektualnej Norymbergi 
końca XV i początku XVI wieku. W porównaniu z nim 
Andrzej Dudek-Dürer wydaje się abnegatem. Jego au-
toprezentacja następuje poprzez najprostsze życiowe 
funkcje, w otoczeniu prozaicznych przedmiotów i na 
ogół w przestrzeni codziennej komunikacji. Od wielu 
lat używa tych samych połatanych butów i spodni. Na-
daje jednak temu wszystkiemu aurę niezwykłości samą 
swoją obecnością, która sugeruje kontemplowanie 
czegoś transcendentalnego. Jego metoda nie polega 
na uzyskaniu wrażenia piękna poprzez odtworzenie 

idealnego stanu rzeczy, ale na wykorzystaniu efektu 
zaburzenia konstrukcji potoczności. Renesansowa ma-
larska perspektywa była elitarną umiejętnością, która 
zadziwiała widza łączeniem precyzji wnikania w naturę 
z intelektualnie wyrafinowaną sakralnością, natomiast 
obecnie fotografia oferuje każdemu łatwość reproduk-
cji i przetworzeń. Aby więc ponownie odwołać się do 
duchowego aspektu rzeczywistości, dzisiejszy artysta 
musi zakwestionować banalność fotograficznych wize-
runków. 

Andrzej Dudek-Dürer robi to m.in. w pracach, które 
są fotografiami kompozycji, gdzie tło stanowią gazety, 
a na nich leżą fotografie różnej wielkości przedstawia-
jące autoportrety, autoukrzyżowania czy fragmenty 
ciała, widoczne obok prasowych reprodukcji i wybija-
jących się pretensjonalnych tytułów, takich jak: „nadą-
żać i wyprzedzać”, albo „czy będziemy żyć”. W ten spo-
sób powstają związki różnych kontekstów, przestrzeni  
i relacji, gdzie współgra ze sobą trywialność i drama-
tyzm, banalność i wzniosłość. Tłem dla wątków ukrzy-
żowania czy autoportretu bywają też zwykłe deski, 
mur, pejzaż czy montaż reprodukcji przedmiotów znaj-
dywanych w codzienności. Dobitnym przykładem stra-
tegii artysty są fotograficzne dokumentacje działań, 
takich jak Życie (1974) i Tworzenie – niszczenie (1979). 
Życie ukazane jest przez kilka etapów działania, gdzie 
zmienia się aranżacja kolistej przestrzeni, którą stano-
wi duża biała misa fotografowana z góry. Widoczne 
są na niej nieregularne zabrudzenia, plamy śliny oraz  
– coraz liczniejsze na kolejnych fotografiach – frag-
menty zdjęć, gazet i wyciętych z nich liter, które au-
tor układa w takie słowa jak: życie, istnienie, dom, 
śmierć, wieczność. Kompozycje balansują pomiędzy 
wrażeniem bezwładnej zbieraniny a sugestią procesu  
mozolnego dochodzenia sensu, podobnego do nauki 
czytania czy wysiłku elementarnego zorganizowania 
myśli. Jest to jakby nagromadzenie odpadów życia, 
z których ma się ono wyłonić na nowo, jakkolwiek 
ta perspektywa jest zupełną niewiadomą. Fotogra-
fie te w swojej kompozycji operują formą koła wpi-
sanego w kwadrat, co kusi przywołaniem analogii ze 
sławnym humanistycznym diagramem, mimo różnic  
w jego zawartości, tym bardziej, że finalnie pojawia się 
stylizowana historycznie sygnatura AD, obok napisu: 
„nie ruszać!”.

Akcja Tworzenie – niszczenie została streszczona 
na dwunastu fotografiach, obrazujących różne etapy 
działania polegającego na wykonywaniu rysunków, 
fotografii, ich darciu i nadpalaniu, grze na sitarze,  
i, generalnie, na aktywnej wielogodzinnej obecności 
w pomieszczeniu galerii. Ostatecznie otrzymujemy se-
rię portretów artysty w tym miejscu, a także widoki sa-
mego wnętrza z prowizorycznie potraktowanymi obiek-
tami, które uległy też częściowej destrukcji. Napisy, 
ułożone z liter wyciętych z gazet, obwieszczają finalnie 
równoważność tworzenia oraz niszczenia i potwierdza-
ją „copyright AD”. Takie działanie, wzbogacane później 
o inne elementy, stało się wzorcem dla wielu kolejnych 
performance Andrzeja Dudka-Dürera.

Jak już wspomniałem, autoportrety przy użyciu ka-
mery stały się jednym z głównych sposobów wypo-
wiedzi artysty, niezależnie od dokumentacji jego co-
raz liczniejszych od roku 1979 performance. Jednym 
z kolejnych przykładów jest praca z r. 1974, złożona 
z szeregu szklanych słoików, w których autor „zaweko-
wał” swoje autoportrety. Można to potraktować jako 
częściowo ironiczny komentarz wobec takich prób za-
trzymania przemian rzeczywistości jak fotografowanie, 
a następnie archiwizowanie fotografii w optymalnych 
dla jej trwania warunkach. Podobny sens można przy-
pisać pracy Apokalipsa w konserwie (1981), w której 
do słoika została zapakowana reprodukcja drzeworytu 
Albrechta Dürera przedstawiającego motyw Czterech 
Jeźdźców Apokalipsy. Jest to jakby gest odtworzenia 
mitycznej Puszki Pandory, która miała odizolować od 
świata zagrażające mu nieszczęścia. Można to też od-
czytać jako alegorię sztuki, która bierze za swój temat 
dramaty po to, aby je neutralizować i przenosić w sferę 
dramatu czysto estetycznego. Konfrontacja dążeń do 
zachowania, archiwizacji oraz faktu kruchości dostęp-
nych środków, występuje też w cyklu prac pt. Worki me-
tafizyczne, powstających od 1974 roku. Są to zamyka-
ne foliowe woreczki, w których umieszczone są m.in. 
kawałki filmów fotograficznych, nieokreślone ścinki, list 
wraz z fotografią przedstawiającą artystę czy autopor-
tret obok tekstu piosenki.

Wiele autoportretów Andrzeja Dudka-Dürera jest 
związanych z ideą podróży, która może być podróżą 
realną lub tylko intencjonalną czy nawet rozumianą po 
prostu jako trwanie w czasie. Artysta często fotografuje 

i filmuje siebie na tle różnych miejsc i ze spotkanymi 
osobami, z którymi może łączyć go przygodny kontakt 
albo i bardziej trwały związek (jak z japońskim artystą 
Yasunori Shiobara, z którym realizował wspólne pro-
jekty). Do pewnego stopnia taka dokumentacja przy-
pomina pamiątkowe fotografie, jakie zwykle wykonują 
turyści. Część jego wykonywanych w czasie podróży 
fotografii została nawet opublikowana jako ilustracje 
w czasopismach i książkach traktujących o geogra-
fii. Jednak tam, gdzie widoczna jest też postać arty-
sty, jego szczególny ubiór i akcesoria, dokumentacje 
te nabierają innego charakteru. Artysta często kieruje 
obiektyw jedynie na swoje stopy odziane w charak-
terystyczne buty, noszone stale od roku 1969, a nie-
jednokrotnie rolę autoportretu pełnią same buty, fo-
tografowane na różnym tle. Często tłem dla nich są 
znajdujące się na ulicach różnych miast metalowe 
pokrywy kanałów wyposażone w napisy identyfikujące 
takie miejsca jak: Nowy Jork, San Francisco, Calgary 
czy Wenecja. Na dalszych etapach autorskiej interpre-
tacji tego tematu buty ukazywane są jako obiekt sztuki 
poprzez najróżniejsze techniki i sposoby, które były i są 
praktykowane w sztuce nowoczesnej (np. jako przed-
miot opakowany). Nie chodzi tu jednak o silenie się na 
oryginalność, ale o wyraźną sygnaturę swojej obecno-
ści w pewnej sferze aktywności artystycznej. Ta obec-
ność od 1979 roku wyrażała się poprzez coraz liczniej-
sze osobiste kontakty z innymi artystami, poprzedzone 
od 1976 roku włączeniem się w międzynarodowy obieg 
„sztuki poczty”. W trakcie późniejszych artystycznych 
podróży i spotkań z artystami zawsze powstawała ich 
fotograficzna dokumentacja, a także inne dzieła reali-
zowane jako pamiątki takich kontaktów.

Osobnym typem autoportretów są te, które przypomi-
nają formy fotograficznej dokumentacji antropologicz-
nej czy policyjnej. Technika fotografowania jest tu jak 
najbardziej zobiektywizowana i neutralna estetycznie: 
ujęcia na wprost, jednakowa odległość, ujednolicone 
tło. Na serii czarno-białych zdjęć z roku 1985, wyko-
nanych na tle ściany domu, w którym mieszka, artysta 
ukazuje się po prostu jako jednostka sprowadzana do 
rangi obiektu i zamknięta w swojej fizyczności pod pre-
sją rejestracyjnej dominacji kamery. Ujęcia w popiersiu 
i w pełnej postaci, stojąc i siedząc, frontalnie, z obu 
profili oraz od tyłu, wyczerpują zasadniczy repertuar 
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form takiej dokumentacji. Tytuły różnych zestawów 
wspomnianych autoportretów, takie jak: Punkt obser-
wacji, Czekam, Widzę ciebie – widzisz mnie, wydają się 
przypominać o niejednoznaczności postrzegania siebie 
i innych, o kruchości przyjmowanych założeń obserwa-
cji czy informacji. 

We wszystkich wymienionych wcześniej pracach 
Andrzeja Dudka-Dürera dają znać o sobie przede 
wszystkim dylematy tożsamości i przemiany w czasie, 
konkretności i nietrwałości ciała oraz rzeczy. Czasami 
mocno przemawia sugestia dualizmu ciała i ducha, 
zwłaszcza gdy pojawia się motyw ukrzyżowania, na-
tomiast w innych pracach dominuje kontemplowanie 
jedności i spokojna afirmacja istnienia, jako czegoś 
doskonałego w swojej wewnętrznej strukturze (to ro-
zumienie w największym stopniu wydają się wyrażać 
muzyczne kompozycje artysty). Niejednokrotnie te 
dwie wizje łączą się ze sobą, np. gdy na cytat z Apoka-
lipsy nałożony zostaje rysunek spirali albo gdy inne for-
my geometryczne równoważą elementy dramatyczne. 
Mimo że wszystkie te prace są zróżnicowane, to można 
je jednak potraktować jako jeden zbiór, w odróżnieniu 
od prac innego typu, tj. tych, gdzie silnie daje znać o so-
bie problematyka medialna. Nie chodzi jednak w tym 
drugim wypadku o jakąś zasadniczą zmianę problema-
tyki, ale o przeniesienie akcentów tak, aby uwypuklić 
zagadnienia związane z mechanizmem postrzegania 
i efektami manipulacji środkami przekazu.

Do tego drugiego zbioru zaliczyłbym zarówno nie-
które prace portretowe, jak też stereogramy, obrazy 
abstrakcyjnych struktur, multiplikacje oraz wiele dzieł, 
w których autor w szczególny sposób operuje kolorem. 
Jednym z najczęściej spotykanych tu zabiegów jest 
zwielokrotnianie autoportretów, co artysta robił w róż-
nych okresach swojej twórczości. Jego młodzieńcze 
prace z 1965 i 1967 roku składają się z czterech po-
wtórzeń fotograficznego autoportretu (głowy), którego 
wygląd jednak się zmienia przez zastosowanie procesu 
solaryzacji i tonowania na różne barwy. Podobnie jest 
z zestawami autoportretów z połowy lat 70. XX wieku. 
Wówczas artysta często używał dopracowanej na wła-
sny sposób fotograficznej techniki chromianowej (tzw. 
gumy), z użyciem różnych pigmentów, którą stosował 
też do sporządzania kopii prac o innej tematyce. Było 
to o tyle niezwykłe, że technika „gumy”, kojarząca się 

z koncepcjami fotograficznego piktorializmu z prze-
łomu XIX i XX wieku, została zarzucona przez zwo-
lenników nowoczesności na długie lata i ożyła dopiero 
w latach osiemdziesiątych XX wieku na fali postmoder-
nistycznych stylizacji. Andrzej Dudek-Dürer natomiast 
połączył ją z postkonceptualnymi formami multiplika-
cji i dokumentacji sztuki działań, co wówczas (a na-
wet i dzisiaj) wydawało się łamaniem kryteriów nowo- 
czesności. W swoich wczesnych pracach wykorzystywał 
też fotograficzną tonorozdzielczą technikę izohelii, ze 
zobrazowaniem różnych etapów tego procesu. 

Eksponowanie takich seryjnych, nieco tylko modyfi-
kowanych, wizerunków wskazywało na to, że głównym 
celem artysty nie jest osiągnięcie bogatszego efektu 
estetycznego, ale zwrócenie uwagi na fakt manipulo-
wania środkiem przekazu. Tematem dzieł jest zarówno 
to, co przedstawione, jak i to, co czyni przedstawie-
nie, a więc także relacje między elementami obrazu? 
W pracach, które były konstruowane poprzez kładzenie 
obok siebie gazet, wyciętych liter, fragmentów zdjęć, 
i to następnie było po prostu fotografowane, mocno 
zaakcentowana została manualność i relacje do zda-
rzeń w fizycznej przestrzeni. Niewiele odbiegało to od 
fotograficznych dokumentacji performance z udziałem 
publiczności. Nieco inaczej było z fotografiami opraco-
wanymi w technice solaryzacji, gumy czy chemicznego 
tonowania. Tutaj przejrzystość relacji kamery wobec 
obiektu została zakłócona na rzecz jakości graficz-
nych i malarskich, ale po części rekompensowała to 
manualna obróbka odbitek pozytywowych. Natomiast 
w obrazach opracowywanych czy także komponowa-
nych komputerowo relacje wobec fizycznych obiektów 
stają pod znakiem zapytania. Np. w pracy Meta... Au-
toportret (2003) multiplikacje twarzy artysty mienią się 
różnymi barwami, które uzyskiwane są już dzięki kom-
puterowej obróbce i laserowym drukarkom, a jednak 
efekt nie odbiega zbytnio od wyglądu dawniejszych ta-
kich zestawów. Natomiast Autorefleksja (2002), z dło-
nią i dyskiem naniesionym na autoportret Albrechta 
Dürera, prezentuje efekty przenikania i tęczowych re-
fleksów niedostępne dla tradycyjnych sposobów wizu-
alizacji. Jednak korespondencja tradycyjnych technik 
i najnowszych, stosowanych w różnych pracach, jest 
bardzo ważna. Dzięki temu techniczna manipulacja 
nie jest utożsamiana z przesłaniem dzieła, ale służy 

wskazaniu zarówno na efemeryczność, jak i unikalność 
materialnej strony procesu artystycznego.

Istotny akcent medialny pojawił się w serii prac z ro-
ku 1976 pt. Ingerencja. Są to montaże, gdzie na tle 
fotografii nieba pojawia się duży napis „ingerencja”, 
młotek i haczyk, a w jednym wypadku obraz nieba ma 
liczne pęknięcia i przedarcia. Prace te powstały w okre-
sie, kiedy w sztuce często podejmowana była proble-
matyka ujawniania medialnych manipulacji oraz ilu-
zoryczności fotograficznego realizmu, i na tym tle nie 
wyróżniają się oryginalnością czy efektownością pomy-
słu. Ich swoistość wynika z tego, że są powiązane z ca-
łym ciągiem prywatnych refleksji artysty odnoszących 
się do zespolenia życia i sztuki. Powściągliwa stylistyka 
takich prac, która może nawet wydać się niezręczna, 
tylko pozornie kontrastuje z efektowną estetyką now-
szych dzieł, gdzie angażowana jest elektroniczna apa-
ratura. Jeżeli wziąć pod uwagę możliwości tej apara-
tury, a nawet ten użytek, jaki z niej robią amatorzy, to 
widoczne jest, że Andrzej Dudek-Dürer korzysta z niej 
w sposób powściągliwy, a nawet ascetyczny. Tworzenie 
przy pomocy komputerów stereogramów, multiplika-
cji, podziału obrazu na drobne elementy i składanie 
go w inny sposób to procedury niezbyt skomplikowa-
ne. Zastosowanie nowych narzędzi nie zmieniło więc 
zasady postępowania autora, według której problemy 
integracji i dezintegracji, identyfikacji i niepewności 
rozpatrywane są w odniesieniu do stałego repertuaru 
tematów i przy użyciu kilku prostych zabiegów. W ten 
sposób technika nie wymyka się spod kontroli operato-
ra, a ingerencje mają zdolność przekonywania, że są 
ingerencjami w coś realnego.

Do grupy „fotomedialnej” zaliczyłbym też naświetlo-
ne papiery fotograficzne, które nie zostały przez arty-
stę utrwalone, a więc wizualne walory ich powierzchni 
powoli, lecz nieustannie zmieniają się pod wpływem 
procesów chemicznych. Do pojęcia medialności od-
noszę także w sensie ogólnym jakości kolorystyczne 
prac Andrzeja Dudka-Dürera. Tam, gdzie artysta de-
cyduje się na wielobarwność, stosuje czyste i mocne 
kolory, w zestawach odwołujących się przeważnie do 
reguł wyciągów barwnych stosowanych w fotografii 
i drukarstwie (np. czerwony, żółty i niebieski lub inne 
wersje barwnego trójkąta, plus czerń i biel). Często ten 
sam motyw jego prac ukazuje się w różnych wersjach  

kolorystycznych (np. autoportrety, sztuka butów), a ko-
lorystyczny antynaturalizm oraz arbitralność takich za-
biegów nadaje temu estetycznemu czynnikowi jakość 
konceptualną. W pewnych wypadkach kolor pojawia 
się jako agresywny element włączony do pracy zasad-
niczo czarno-białej, a bywa też odwrotnie. Czasami 
kolor tworzy jakość surrealistyczną, jak w wypadku za-
barwionej na intensywną czerwień bułki. Szczególnie 
często pojawia się właśnie czerwień, zwłaszcza, kiedy 
artysta wykorzystuje ogień jako element performan-
ce (np. w fazie spalania papieru z napisem „copyright 
AD”). Traktowany w ten sposób kolor jest zasadniczo 
przeciwstawny wobec walorów fotograficznych, ale od-
powiednio z nimi skontrastowany, w istocie wzmacnia 
siłę ich wyrazu i podkreśla ich autonomiczne jakości.

Tworzenie i niszczenie, tak jak poszukiwanie i gubie-
nie, może się odbywać w fizycznym świecie, w sferze 
mediów, jak i w sferze mentalnej. Wszystkie operacje, 
jakie podejmuje jednostka, mogą mieć swoje ekwiwa-
lenty w każdej z tych sfer, a kiedy następuje to równole-
gle, wówczas poznawcze walory tych działań osiągają 
maksimum. Fotografia spełnia bardzo często rolę po-
średnią pomiędzy tymi sferami i dlatego jej wykorzy-
stanie oraz przetwarzanie jest w twórczości Andrzeja 
Dudka-Dürera takie ważne.

* Duchowa podróż. Z Andrzejem Dudkiem-Dürerem rozmawia  

Jerzy Ł. Kaczmarek, „Już jest jutro. Kwartalnik Literacko-Artystyczny”, Poznań 

1993, nr 6-7, s. 72-85
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Andrzej SAJ

DROGA SZTUKI

Impulsem przemiany, jaka dokonała się w końcówce 
lat 60. w życiu Andrzeja Dudka, była – jak twierdzi 
– trauma spowodowana śmiercią osób mu najbliższych 
(ojca i brata). To przeżycie, wzmocnione przekonaniem 
o swoistym powołaniu artystycznym, zainicjowało pro-
ces, który doprowadził do wykreowania niejako nowej 
postaci – wizerunku Andrzeja Dudka-Dürera. To prze-
sunięcie mentalne w przeszłość, rodzaj wewnętrznego 
wsłuchania się w swoją świadomość, wgląd we własną 
„zapomnianą” przeszłość (gdy był Albrechtem Düre-
rem); a więc – używając języka bardziej zracjonalizo-
wanego – umiejętność wejrzenia w swoją pamięć i sny 
przydała się mu w dochodzeniu do owej transpersonal-
nej świadomości, której obecność w sobie może prze-
czuwał, ale do której nie potrafił wcześniej dotrzeć, nie 
umiał zerwać tej Zasłony: pozoru materialnej rzeczywi-
stości dziejącej się tu i teraz. Pomocną w odsłanianiu 
prawdy, poszukiwania jedności z „wieczystą świadomo-
ścią”, okazała się być sztuka – z jej rytuałami, magią 
i metafizycznymi treściami.

I właśnie taką drogę obrał Andrzej – z przezna-
czenia, z wyboru – decydując się na rygorystyczne 
i konsekwentne podporządkowanie całego swojego 
życia regułom niemal zakonnego postępowania. Stał 
się w pewnym sensie „mnichem” sztuki, bo jak oni,  
zdyscyplinował swoją egzystencję, swój wygląd (ubiór) 
swoje czynności życiowe (artystyczne). Podporządko-
wanie życia sztuce – decyzja stawania się „żywą rzeź-
bą” – ma w sobie coś z poświęcenia zakonnego, bo 
wyobraźmy sobie, że będzie on do końca życia cho-
dzić w tych samych butach, spodniach, pielęgnować 
ciągle ten sam (choć zmieniany w czasie) wizerunek. 
Jest to rodzaj wyrzeczenia, które nie obowiązuje na-
wet w praktyce klasztornej, gdzie mnisi zmieniają stary 
ubiór na nowy. „Zakon sztuki” – do którego wstąpił 
Andrzej – zabrania i tego. To rodzaj pułapki, w którą 
artyści wchodzą dobrowolnie i tkwią w niej do końca 
życia; tu m. in. przykład postawy Romana Opałki i jego 
obrazów „liczonych”. 

Wybór „drogi sztuki” (z wyraźnymi odniesienia-
mi do filozofii Wschodu i kontemplacyjnych praktyk 
buddyzmu) oznacza, w przypadku współczesnego 
artysty osadzonego w realiach kultury Zachodu, ro-
dzaj kompromisu – konieczność syntezy doświadczeń 
tych dwóch kultur, synkretycznego połączenia misty-
ki chrześcijańskiej z buddyzmem; postawy aktywne-
go przedstawiania się (wizualizacji) – z wyciszeniem, 
wycofaniem w kontemplacyjną „pustkę”. W wypadku 
Andrzeja, wierzącego w reinkarnację, w ową wędrów-
kę dusz poprzez wieki i ich wcielanie się (i wzbogaca-
nie) w kolejnych odsłonach doczesnego życia, problem 
wizualizacji, zobrazowania owych „odsłon” jest tyleż 
istotny, co konieczny z punktu widzenia sztuki Zacho-
du; stąd owa konsekwentna postawa „żywej rzeźby” 
– kreowanie wizerunku siebie; stąd kolejne pytanie: 
chodzi mi o kreowanie idola czy ikony? 

Niewątpliwie strategia takiego artystycznego dzia-
łania wynika z przekonania o ważności znaczenia ob-
razu – jego sensów komunikacyjnych we współczesnej 
sztuce. Jednocześnie jest to wyraz owego „pragnienia 
obecności” – jak mówi Michał P. Markowski analizując 
filozofie reprezentacji* – czyli tęsknoty za wypracowa-
niem takich form obecności człowieka w świecie, by 
z ich pomocą interpretować złożoność i tajemniczość 
świata. Te formy interpretacji streszczają się w koncep-
cji reprezentacji, która może przyjąć dwojaką postać”: 
idola i ikony; z jednej strony reprezentacja oznacza 
unieobecnienie tego, co reprezentowane i wystawienie 
oraz adorację siebie (idol), z drugiej strony – jest uobec-
nieniem nieobecnego, ujawnieniem skrytości w obrazie 
(ikona), który jest przejrzystym znakiem odsyłającym 
do tajemnicy, do transcendencji. Ale – jak przekonuje 
Markowski – we współczesnej kulturze ani jedna, ani 
druga forma reprezentacji nie może być deprecjonowa-
na, obie, współistniejąc, stanowią napęd naszej kultu-
ry, obie na równi zakreślają granice naszego istnienia 
i poznania, oddają pewne skrajne możliwości reprezen-
tacji. Jeśli idol jest zwierciadłem odbijającym grę pozo-
ru – spektaklem, w którym uczestniczy człowiek (Guy 
Debord) czy symulakrum (Jean Baudrillard) – to ikona 
jest znakiem odsyłającym do źródła, do wzoru (może to 
być idea albo dzieło). W każdej jednak realnej postawie 
(tym bardziej artystycznej) przegląda się i idol i ikona, 
wzór i odwzorowanie, byt sam w sobie i epifania bytu. 

„W pragnieniu obecności” Andrzeja Dudka-Dürera za-
ciera się granica między tym co rzeczywiste a obrazem 
(wizerunkiem) tej rzeczywistości; obraz wykreowany 
przez artystę jest tyleż idolem („żywa rzeźba”) co i iko-
ną (odwzorowaniem życia Dürera), jest kreacją trans-
personalnej tożsamości, która właśnie służy „uchyleniu 
przygodności naszego istnienia”; w dopełnianiu się po-
stawy idola i prawdy ikony – w dociekaniu sensu bytu.

Z wizerunkiem kształtowanym przez Andrzeja Dud-
ka-Dürera spotkałem się już dość dawno; wzbudzał 
wtedy – było to w połowie lat 70. – pewne wątpliwo-
ści, jako że prezentował on bardzo radykalną postawę, 
wprawdzie w jakiejś mierze przystającą do ówczesnej 
koncepcji stawiania znaku równości między życiem 
a sztuką, to jednak różniącą się od „wielomedialnych” 
manifestacji załamującego się wówczas porządku mo-
dernistycznego i wpływów (przeczuć) sytuacji sztu-
ki już po modernizmie. Wprawdzie wtedy, w czasach 
przełomu konceptualnego, przykłady roztapiania się 
sztuki w nie-sztuce były powszechnie znane: od ekshi-
bicjonistycznych eksperymentów z własnym ciałem (co 
czasami kończyło się tragicznie) do prezentacji postaw 
kontr-kulturowych (kontynuacje ruchów hippisowskich) 
i fascynacji oraz uprawiania rytuałów zaczerpniętych 
z kultury dalekiego Wschodu, po myślowe spekulacje 
głoszące kres sztuki w jej konwencjonalnym wydaniu 
(np. w manifestacjach postaw konceptualnych i per-
formances). Novum w postawie Andrzeja wiązało się 
z afirmowaniem przekonania, że jest on kolejnym wcie-
leniem w „genetycznej linii” losów pewnej osoby, której 
korzenie sytuują się gdzieś na Wschodzie (stąd kon-
templacja, jogizm, gra na sitar własnej konstrukcji itp.). 
Jej ogniwem pośrednim miałoby być życie Albrechta 
Dürera, teraz przenoszone w osobowość Dudka i przy-
gotowywane ku kolejnym cyklom reinkarnacji. Nie ma 
wprawdzie naukowego dowodu na ową „wędrówkę du-
szy” poprzez kolejne wcielania, ale czyż dzisiejsze eks-
perymenty i praktyczna już możliwość klonowania nie 
przekonują do tych intuicji? Szczególnie tych, którzy 
w to wierzą! W każdym bądź razie – przyjmując raczej 
rozumowy ogląd – pewien rodzaj „aktywności meta-
fizyczno-telepatycznej” (wg terminu Andrzeja) jest 
uzasadniony w kategoriach naszej pamięci, jej rozło-
żenia między jawą a snem (pewnej „pośredniości” sta-
nu). Sen bowiem jest „wypustką” pamięci (to nie jest  

metafora), bierze się przecież z nas, z naszej świado-
mości, ale i nieświadomości, z tych warstw głęboko zło-
żonych (skrytych) w sejfie, jakim jest mózg. To stąd idą 
przekazy doświadczane życiem, ale również te, które 
mogłyby zostać przeniesione – w genetycznym zapisie 
– z przeszłości, z „pamięci” poprzednich pokoleń.

A więc postawa Andrzeja – jego „zakonna” droga 
w sztuce i poprzez sztukę – ma rację uzasadnienia chy-
ba tylko w kategoriach twórczości takiej, która obejmu-
je całość życia, całość egzystencji i celów poznawczych 
oraz samorozwojowych; aktywności polegającej na 
wgłębianiu się we własną świadomość, z ogromną sa-
modyscypliną służącą wewnętrznemu wzbogacaniu się 
ku przyszłej roli, którą podejmie ktoś inny. Ktoś z przy-
szłości. Wejście na tę bardzo trudną i żmudną drogę 
wewnętrznej przemiany – ewaluowania w rytm działań 
artystycznych (doświadczania na przemian i wspólnie 
formy idola i ikony), kiedy czas nieubłaganie odmierza 
swój rytm pokus i zmiany – jest wyzwaniem wymaga-
jącym żelaznej konsekwencji i chyba głębokiej wiary 
w słuszność narzuconej sobie roli.

A że Andrzej Dudek-Dürer jest konsekwentny 
w swych zamiarach, mogłem skonstatować po niemal 
trzydziestu latach, kiedy widzę te same, choć inne buty 
(„sztuka butów”) bezlitośnie wychodzone i re-konstru-
owane, te same spodnie („sztuka spodni”), tę samą 
(choć inną) postać Andrzeja Dudka-Dürera: widzę tedy 
pewien interwał czasu zapisu i czas odłożony w mojej 
pamięci, w jego pamięci, w świadomości innych od-
biorców. Widzę także, że oto dostarcza on dowodu 
(żywego) na istnienie ciągłości prze-żywania, ciągłości 
ludzkiego doświadczania i włączenia w jakąś niekoń-
czącą się linię dochodzenia do celu, którym może być 
idea, może być jakiś nieosiągalny ideał albo „wieczysty 
duch”, albo coś innego niepoznawalnego, o czym nie-
wiele wiemy, a co najwyżej przeczuwamy. I że właśnie 
być może tylko „drogą sztuki”, tylko z pomocą owego 
intuicyjnego wglądu, jej – sztuki – narzędziem możemy 
sięgnąć owej Zasłony, przeniknąć ją, uchylić... by wie-
dzieć, doznać olśnienia, sięgnąć stanu oświecenia... 
Być może są to wszystko próżne i beznadziejne próby 
zmierzenia się z tajemnicą, ale ludzie zawsze będą śnić 
i wierzyć w niemożliwe.

* M. P. Markowski, Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona  

do Kartezjusza, Gdańsk 1999.
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Krzysztof JURECKI

NA NIEKOŃCZĄCEJ SIĘ 
DRODZE. FOTOGRAFIA  
I WIDEO W KONCEPCJI 
ANDRZEJA DUDKA-DÜRERA

...Jesteśmy istotami niematerialnymi, mimo pozoru ma-
terialności. Człowiek jest pewnego rodzaju SKUPIENIEM 
ENERGII, która na czas naszego życia służy w tym wy-
miarze, w tej czasoprzestrzeni. DÜRER – to taki potężny 
moduł, który pochłania pozostałe obszary. REINKAR-
NACJA jest nadrzędną przestrzenią. Następnie wchodzi 
w to ANDRZEJ DUDEK-DÜRER JAKO ŻYWA RZEŹBA, 
a potem pojawiają się różne MEDIA, które towarzyszą 
i dokumentują – WIDEO, FOTOGRAFIA, GRAFIKA, 
MALARSTWO, PERFORMANCE1.

Jaka dziedzina sztuki jest istotą działań artystycznych 
Andrzeja Dudka-Dürera, który jest znany, ale przede 
wszystkim postrzegany przez krytykę artystyczną, jako 
ekscentryk? Czy performance jest główną osią jego 
twórczości? Jak oceniają go krytycy sztuki i obserwa-
torzy jego działalności? Jaki sens ma uprawianie przez 
niego także tradycyjnych technik, takich jak grafika? 
Czy jego sztuka należy do zakresu tradycji neoawan-
gardy, czy też przeciwnie – rozwija się w dawnym pa-
radygmacie sztuki? Moje rozważania poświęcone są 
przede wszystkim mało znanym pracom z zakresu foto-
grafii i wideo, a w konsekwencji posłużą do odpowiedzi 
na niektóre postawione powyżej pytania2.

I. FOTOGRAFIA LUSTREM DUSZY I JAŹNI

Punktem wyjścia dla jego twórczości były traumatycz-
ne przeżycia osobiste z końca lat 60., wzmiankowane 
i opisywane w wielu tekstach o artyście, oraz poszuki-
wanie drogi wyjścia z pustki duchowej. W tym czasie 
zainteresował się filozofią Dalekiego Wschodu, zaczął 
uprawiać jogę, potem grać na własnoręcznie wykona-
nym sitarze (1974). Pomogła mu, jak twierdzi, głównie 
medytacja, która, co podkreśla sam artysta, jest syn-
kretycznym połączeniem aspektów duchowych kilku 

wielkich religii świata. Właśnie medytacja jest zworni-
kiem i siłą ożywiającą jego osobowość i nierozerwal-
nie z nim związaną aktywność – wszędzie i w każdym 
miejscu. Na pytanie czy jest chrześcijaninem, z pewno-
ścią odpowiedziałby „jestem prawdziwym chrześcijani- 
nem”3. Joga w jego wydaniu dotyczy całego jego życia, 
także takich aspektów, jak ubiór, jedzenie, pielęgnacja 
roślin.

Ważnym założeniem jego twórczości jest koncentra-
cja na własnej osobie, co można by określić mianem 
egocentryzmu, a nawet narcyzmu4. Całą swą fotogra-
ficzną twórczość skupia na autoportrecie, który do lat 
90. był rodzajem lustra, w którym odbijał się realny 
obraz, otwierający się na obszar psychiki i podświado-
mości. Twórczość fotograficzna wrocławskiego artysty 
komunikuje nam nie tylko zmianę physis, bo nie o bios 
tu toczy się gra, ale nieustanne zmaganie się z wła-
snymi lękami, obsesjami, czy demonami, które czają 
się w mrokach podświadomości. Pojawiają się aluzje 
i nawiązania nie tylko do postaci Albrechta Dürera, 
ale także do ukrzyżowanego Chrystusa! Czy w takim 
przekazie nie ma aktu przekroczenia i odrobiny bluź-
nierstwa? Wszystko zależy od pobudek i intencji. W tym 
przypadku są one religijne, w przeciwieństwie np. do 
twórczości z lat 80. i 90. Czecha Jana Saudka. 

1. W cieniu piktorializmu.

Zanim artysta zbliżył się do formacji modernistycz-
nej, w udany sposób badał możliwości medialne tzw. 
technik szlachetnych, w których starał się realizować, 
będąc po części twórcą nowoczesnym, korzystającym 
z zasady fotomontażu. Dlaczego tak się działo? Od po-
łowy lat 60. i na początku 70. artysta wykonywał prace 
w tych technikach, które w tym czasie we Wrocławiu 
były kontynuowane jako pokłosie doświadczeń z okre-
su międzywojennego, głównie z kręgu Lwowskiego  
Towarzystwa Fotograficznego, a w szczególności na-
ukowej działalności Witolda Romera. W latach 50. i 60. 
Wrocław stał się polskim centrum uprawiania technik 
piktorialnych, gdyż wielu twórcom takim, jak Bronisław 
Kupiec, Kazimierz Czobaniuk czy Henryk Derczyński, 
wydawało się, że jest to zasadnicza możliwość rozwija-
nia „prawdziwej fotografii”. Brakowało im jednak idei, 
które już wówczas posiadał Dudek-Dürer.

W 1965 roku powstała pierwsza praca Dudka-Düre-
ra Autoportrety-Przekształcenia, w której użyte zostały 
techniki solaryzacji i izohelii. Młodzieńcza twarz artysty 
przypomina trochę dziewczęcą, co w tej chwili, przy-
najmniej przez moment, może wydawać się zaskaku-
jące. Ale przypomina też o innym stereotypie urody, 
tak cenionej przez surrealistów, polegającym na eks-
plorowaniu dziecięcej jeszcze kobiecości, jednocześnie 
zbliżającym się do wyobrażenia męskiego, czego przy-
kładem jest sama Claude Cahun, działająca w kręgu 
Bretona w latach 30.

W autorskiej technice chromianowej – w kleju, gdzie 
bazą jest klej tzw. stolarski – wykonał bardzo ważne 
realizacje, do dziś powszechnie nieznane. Myślę, że są 
one także istotne z perspektywy teorii i sztuki ponowo-
czesnej, ponieważ pokazują nie tylko niekonwencjonal-
nie fotografowane akty, wyobrażenia mniej lub bardziej 
erotyczne, ale i namiętne pragnienia, z którymi każdy 
musi się zmagać. Dziwne są te akty, a nawet w sen-
sie teorii surrealizmu i symbolizmu niesamowite, gdyż 
ukazują jak blisko może istnieć obok siebie erotyzm 
i religia, interpretowane przez artystę jako pragnienie 
posiadania. Kolejną cechą tych prac jest niezwykłe 
połączenie tego, co tradycyjne, z tym, co nowoczesne, 
a nawet obrazoburcze. 

Auto... Destrukcje (1971) pokazują, że problemy reli-
gijne, a także dylematy własnej tożsamości i duszy (jaź-
ni) w połączeniu z bolesnymi wydarzeniami osobistymi, 
mogą być groźne dla psychiki. Widać to np. w pracy 
z tej serii przedstawiającej ekspresyjną sylwetkę artysty, 
dla którego ocaleniem może być tylko życie duchowe 
i modlitwa. W związku z powyższym już w 1973 roku 
wykonał performance Autoukrzyżowanie, które miało 
pomóc przede wszystkim jemu samemu, a w dalszej 
kolejności całemu światu. Kontekst tej pracy jest dra-
matyczny, związany ze śmiercią brata Józefa, który zgi-
nął w wypadku, podobnie jak wcześniej ojciec. Z dru-
giej strony w twórczości Dudka-Dürera pojawia się 
jungowski motyw cienia, istoty diabolicznej, co może 
być wynikiem potęgowania się różnych ciemnych sił 
w samym artyście. Widać to dokładnie w zaginionym 
obiekcie przestrzennym z cyklu Kto miłuje życie swe..., 
70 x 70 cm x 12 cm, (obiekt przestrzenny, fotografia 
brom; 1974), w którym wykorzystane były fotografie, 
a sam ich układ stwarzał, co interesujące szczególnie 

w zakresie tradycji op-artu i sztuki kinetycznej, iluzję 
użycia soczewek

Inne realizacje w technice kleju przedstawiają fan-
tastyczny i jednocześnie apokaliptyczny pejzaż miasta 
(Modlitwa o coś). Stara, zabytkowa architektura będą-
ca nośnikiem określonych znaczeń, połączona zosta-
ła z żywiołową i kakofoniczną kolorystyką – fioletów 
i czerwieni. Prace te są ważne także z innych powodów 
– są potwierdzeniem chęci poszukiwania nowych roz-
wiązań techniczno-formalnych, łącząc w sobie pojęcie 
tradycji i nowoczesności, co stanie się jedną z ważniej-
szych cech jego intermedialnej twórczości.

W Odczynianiach (1976) o niezwykłej, piekielnej 
wręcz kolorystce, walczy za pomocą modlitwy, na po-
dobieństwo średniowiecznego świętego, z infernum, 
które przenika całą przestrzeń, niczym w Jądrze ciem-
ności – słynnym opowiadaniu Josepha Conrada. Kilka 
zdjęć z tej serii posiada niezwykłą moc obrazu, wynika-
jącą z realności sceny, mimo jej onirycznej atmosfery. 
Niezwykle sugestywny jest gest modlitwy, ukrzyżowa-
nia uczyniony wśród dominujących fragmentów – rzeź-
biarskich nóg, pokazujących ślady po człowieku i jego 
humanistycznym dziedzictwie Ale nie wszystko zostało 
stracone..., taka refleksja także pojawia się po odczy-
taniu/zrozumieniu tych niezwykłych prac.

W tym religijnym kontekście pojawia się kolejna se-
ria Kuszenie nie-świętego Andrzeja, w której postać 
nagiego artysty w geście modlitewnym, na podobień-
stwo średniowiecznego św. Antoniego Pustelnika, wy-
stawiona została na pokusy materialnego świata. Tylko 
modlitwa daje schronienie i możliwość ocalenia. W ten 
sposób artysta kontynuuje autentyczne poszukiwania, 
istniejące w religijności od późnej starożytności, które 
zostały zniwelowane lub wręcz unieważnione w nowo-
żytności i nowoczesności.

W 1977 roku wykonał trzy wybitne fotomontaże 
w technice czarno-białej przedstawiające „ucięte” 
własne głowy, przypominające kamienne, zastygłe 
w bezczasowości rzeźby, jakby odcięte od ciała, spo-
czywające wśród trawy. Są one stałym elementem  
powtarzającym się na każdym zdjęciu5. Seria ta składa 
się z trzech elementów, których motywem łączącym są 
przedstawienia głów z zamkniętymi oczami. Dlaczego 
ten tryptyk jest niezwykły? Praca zaczyna się roman-
tycznym, lecz trochę apokaliptycznym zachodem słońca 
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nad Wrocławiem. W następnej fotografii dominującym 
elementem są ręce w geście modlitewnym, wyrażające 
akt pory i zarazem prośby. Na ostatniej – nogi artysty 
symbolizują ukrzyżowanego Chrystusa. Czy mogą być 
one nogami Dudka-Dürera i Chrystusa jednocześnie? 
Z pozoru może to być sprzeczność, ale myślę, że w tym 
przypadku jej nie ma. Nastąpiło połączenie dwóch 
wyobrażeń i pojęć o religijnym znaczeniu. W końcu  
Chrystus stał się człowiekiem, aby zrozumieć jego dolę 
i ból istnienia, poznać „piekło na ziemi”.

Prace artysty z lat 60. i 70. pozwalają po raz kolejny 
zrewidować poglądy na polską fotografię tego okresu. 
Do artystów podejmujących w interesujący sposób pro-
blematykę religijną, jak Adam Bujak, zaliczyć należy 
także Dudka-Dürera. Jestem przekonany, że dla doko-
nań polskiej fotografii tego czasu są to prace należą-
ce do najważniejszych, w pewien sposób bliskie także 
fotomontażom Zofii Rydet z końca lat 60. i początku 
lat 70., pokazanych m.in. na Wystawie fotografii su-
biektywnej i Fotografowie poszukujący. Ale prace Dud-
ka-Dürera po pierwsze: pokazywane w wąskim gronie 
odbiorców nie były szerzej znane, po drugie: członko-
wie ZPAF-u, kontynuatorzy idei Jana Bułhaka i Witolda 
Romera nie chcieli wiedzieć, że sztuka może wyrażać 
ekstremalne stany psychiczne, sięgające do najskryt-
szych pokładów podświadomości.

2. Bycie nowoczesnym. W kręgu fotomedializmu.

W latach 70. i 80. twórczość Dudka-Dürera w zdecy-
dowanie większym stopniu uległa zbliżeniu do silnej 
we Wrocławiu formacji neoawangardowej, w której 
centrum stanowiła grupa i galeria Permafo, choć ilość 
wybitnych artystów związanych z tą formacją neo-
awangardową budzi podziw. Można wskazać bliskie jej 
idee pojawiające się w latach 70. w twórczości Jerzego 
Rosołowicza, Zdzisława Jurkiewicza, a zwłaszcza Kry-
spina Sawicza, którego interesowały problemy tauto-
logii autoportretu. Bliską Dudkowi-Dürerowi postawę 
duchowej samorealizacji, z akcentowaniem własnej 
fizjonomii, reprezentuje twórczość z lat 80. Wacława 
Ropieckiego, która w Polsce pokazywana była aż do 
początku lat 90., kiedy artysta był komiwojażerem wła-
snej sztuki.

W latach 80. i 90. fotografia w koncepcji Dudka-
-Dürera pełniła wieloraką rolę. Po pierwsze – autono-

micznej koncepcji rozwijającej idee wokół wizerunku, 
tożsamości, psychicznej przemiany, a także sztuki o fo-
tomedialnym znaczeniu. Po drugie – składnika perfor-
mance, w którym fotografie artysty zapełniały prze-
strzeń galerii, zastępując nagrania magnetofonowe. 
Funkcję fotografii zajęło później wideo. Tutaj także na-
leży umieścić wszystkie zdjęcia powstające w aspekcie 
„żywej rzeźby” i będące jej pochodną, jak „sztuka bu-
tów”, „sztuka spodni”, etc., najczęściej zamienianych 
w kostium druku cyfrowego, który od końca lat 90. jako 
forma utrwalenia obrazu zajmuje coraz poważniejsze 
miejsce6. Po trzecie: fotografia pełniła rolę składnika 
grafik – druku cyfrowego, poddawanego, podobnie 
jak filmy wideo, obróbce wykorzystującej specyfikę 
medium, w tym upodobanie do geometrycznych form, 
jak koło, prostokąt, kwadrat (np. bardzo interesującą 
pracą jest Cisza aż po grób, 1996). Po czwarte – istot-
ne jest także posługiwanie się reprodukcjami obrazów 
z wizerunkami Albrechta Dürera – malarskimi autopor-
tretami uzupełnionymi często własnymi interwencjami, 
zmieniającymi ich pierwotny wyraz (np. Apokalipsa 
w tęczowej spirali, 1990).

Najważniejsze prace powstały w ramach pierwszej 
koncepcji. Reprezentują ją statyczne i „proste” w sen-
sie inscenizacji autoportrety7. 

Autoportret zmultiplikowany składa się ze statycznych 
obrazów przypominających kadry z filmu Mental Steps. 
Te wyobrażenia są niepokojące, świadczą o możliwości 
rozpadu każdej tożsamości i psychiki. Proces dezinte-
gracji tożsamości znany z medytacji dalekowschodniej 
może być groźny dla integralności psychiki, o czym 
pisał w opowiadaniu Tajemnica doktora Honigberge-
ra Mircea Eliade (przełożył I. Kania, Kraków-Wrocław 
1983).

W latach 70. powstały także fotomontaże, będące 
rezultatem oddziaływania konceptualizmu poetyc-
kiego (np. Zdzisław Jurkiewicz), czy poezji wizualnej, 
której wybitnym przedstawicielem okazał się Stani-
sław Dróżdż. Przykładem jest realizacja składająca się 
z trzech fotografii Ingerencja, która posiada w sobie 
również składnik łączenia i nieokreślonej podróży po 
czasie i przestrzeni.

Z tego okresu pochodzi przynajmniej kilkadziesiąt 
autoportretów, zapisujących powolną lub szybką prze-
mianę swej fizyczności. Artysta ogląda się w obiektywie 

aparatu niczym w lustrze. Są to zdjęcia bez pretensji 
do bycia progresywnym, bulwersującym, ironicznym. 
Ich cechą jest prostota i autentyczność przedstawio-
nych sytuacji, mimo, że pokazują różne odcinki czasu, 
zestawione na kolejnych zdjęciach. Tego typu postawa 
pojawia się w fotografii polskiej początkowo u Wiesła-
wa Hudona, potem u Andrzeja i Natalii Lachowiczów. 
Ale w przypadku Dudka-Dürera mamy do czynienia 
z nową jakością, z pewnością przypominającą także 
postawę Josepha Beuysa, który każdą sytuację i chwilę 
umiał wykorzystać do własnej, oryginalnej koncepcji 
sztuki. Swych kulturowo-religijnych źródeł poszukiwał 
nie w Bonn czy w Nowym Jorku, ale na obrzeżach Eu-
ropy, a także w szamanizmie. Za pomocą każdego do-
słownie środka (np. aresztowanie przez policję) i każdej 
formy mógł materializować własne pomysły i idee.

3. Czasy postmodernizmu.

Postmodernizm to refleksja teoretyczna polegająca na 
zmianie patrzenia na sztukę i kulturę, ujawnijąca nowe 
aspekty (feminizm, homoseksualizm), czy reguły, które 
z racji represyjności państwa nie mogły być wcześniej 
zauważone, czy właściwie interpretowane. To tak-
że twórczość odwołująca się do akceptacji „innego” 
i multikulturowej równości wszelkich kultur.

Fotografia Dudka-Dürera jest do pewnego stopnia 
niezależna od mód i konwencji, jakie zapanowały w la-
tach 90. i jakie rozwijają się w chwili obecnej. Ale nie 
do końca. Jeśli postmodernizm interpretowany będzie 
również jako twórczość najnowszych technologii w za-
kresie cyfrowego opracowania fotografii i wideo, to 
można wskazać jego oddziaływanie widoczne także 
w aktywności wrocławskiego artysty.

W latach 90. i w chwili obecnej świadomie eksploruje 
nowe możliwości montażu komputerowego (np. Auto-
obserwator I wersja III) Interesuje go nie tylko twarz, ale 
także poszczególne „żywe” formy geometryczne, w tym 
proces powstania i zanikania obrazu, jako potencjalnie 
każdej wyobrażonej formy. Tego typu realizacje są kon-
sekwencją działalności graficznej Mauritsa Cornelisa 
Eschera, a wcześniej – malarskiej Salvadore Dalego, 
a także malarzy epoki baroku (Joos de Momper), czy 
nawet renesansu (Hans Holbein mł., Andrea Manteg- 
na). Ale w obecnych czasach jest to także popularna 

rozrywka propagowana przez magazyny ilustrowane, 
w której można znaleźć tzw. figury niemożliwe, bada-
jące naszą percepcję wzrokową. Jednak wrocławskie-
mu artyście montaż komputerowy służy do przekaza-
nia idei ciągłej transformacji, nieustającego działania 
prawa karmy (Analogie II, III, IV). Tak więc w udany 
sposób nie tylko łączy różne realności (Apokaliptyczna 
identyfikacja I, 2002, a zwłaszcza Apokaliptyczna iden-
tyfikacja IV), ale wychodzi poza schematyzm tradycji 
abstrakcji geometrycznej i penetruje rejony graniczne 
fotografii, przechodząc pod względem technologicz-
nym do grafiki, choć punktem wyjścia, czy, precyzując, 
jednym z punktów była fotografia.

II. WIDEO ZAPISEM NIEKOŃCZĄCEJ SIĘ DROGI PO 
MEANDRACH ŻYCIA I SZTUKI.

1. Wczesne filmy (lata 80. – ok. 2000).

Twórczość wideo Dudka-Dürera nie ma do tej pory 
swego omówienia, choć artysta na tym polu działa już 
od początku lat 80. Nie jest też umieszczana w pod-
stawowych opracowaniach nt. polskiego wideo8. Wy-
nika to z podobnych uwarunkowań, jakie mają miejsce 
w przypadku fotografii. Dudek-Dürer podąża wyłącznie 
własną drogą, tworzy własną konwencję w ramach ję-
zyka wizualnego wideo, która wykazuje związki przede 
wszystkim z fotografią, a także z grafiką. Co bardzo 
istotne, jego utwory filmowe nie pasują do żadnego 
nurtu sztuki polskiej, dlatego w większości pozostają 
nieznane. 

Zainteresowanie wideo początkowo wiązało się 
z dokumentacją performance (Meditation on Copy- 
right 4, 1983) i odbywaniem podróży, z których szcze-
gólnie istotna była wyprawa do Australii w 1989 roku. 
Od tego czasu powstały pierwsze samodzielne filmy... 
Dla mnie istotny jest Nothing, obraz jest bardzo sta-
teczny, pozwala inaczej spojrzeć na upływający czas, 
który bardzo powoli mija. Wyznaczają go wolno prze-
suwające się chmury na niebie. Ten motyw pojawi się 
także w innych realizacjach powstałych już na począt-
ku XXI wieku. 

Sensitive Rail... oraz Stairs poruszają motyw wędrów-
ki, chyba najbardziej charakterystyczny temat jego 
twórczości. Jest on wędrowcem typu romantycznego, 
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który odkrywa wizualne stany, piękne, choć mogące 
skrywać nie tylko przemijanie, ale także śmierć, jak wi-
dzimy to w pełnym melancholii filmie Cemetery, który 
wykorzystuje możliwości technicznego zwielokrotnie-
nia obrazu i jego pomniejszanie. Wszystko skupia się 
w formie prostokąta, który, według teorii Carla Gusta-
va Junga zawartej w książce Archetypy i symbole, jest 
formą symboliczną, do której adoptowane zostało zło, 
do tej pory w religii i sztuce chrześcijańskiej odrzucone 
lub zepchnięte na margines., co zdaniem Junga wyra-
ża forma trójkąta jako idei Trójcy Świętej9. 

W utworach tych dominuje motyw drogi, związa-
ny z podróżami, zmienność i nieuchwytność świata. 
Wszystko jest ulotne, nie ma dramatycznych zdarzeń 
i wydarzeń. Wszystkie powyżej opisane elementy świa-
ta widzianego i zapisanego na taśmie magnetycznej 
pojawiają się w następnym okresie.

2. Sztuka jest formą medytacji10. Wideo z XXI wieku.

Sztuka związana z medytacją lub jako forma medytacji 
jest niepopularna, nawet wśród artystów związanych 
z zenem, choć miała wielu wielkich przedstawicieli, jak 
malarz Mark Tobey czy fotograf Minor White. Także 
w niektórych pracach i przede wszystkim w wystąpie-
niach Josepha Beuysa można wskazać próbę takiej 
postawy (akcje: Jak wytłumaczyć obrazy martwemu 
zającowi, Kojot). 

Przykładem tego typu postawy artystycznej jest film 
Dudka-Dürera pt. Border. Czym jest tytułowa granica? 
A może zniknęła w wyniku zacierania się konturów 
świata, który opiera się na reprodukcji i kulturowej fik-
cji, czego przejawem jest pojawiająca się na począt-
ku i końcu filmu słynna Statua wolności z 1886 roku. 
O jej „fikcyjności” świadczy też fakt, iż niewielu ludzi 
wie, że jej twórcą jest francuski rzeźbiarz Frédéric Au-
guste Bartholdi. Nie reprezentuje ona tak naprawdę 
idei wolności, gdyż jest „tworem sztucznym”. Wolność 
i wyzwolenie zdobywa się poprzez medytację. Widzimy 
postać artysty, który przenika cały świat, także miej-
sca nierealne i nieprawdziwe, bo powstałe z filmowa-
nia reprodukcji fotograficznej. Jest to utwór refleksyjny, 
oparty na zasadzie rozbijania i scalania obrazu oraz 
przenikania się kilku realności.

Mental Steps to jakby zmienna w czasoprzestrze-
ni fotografia, choć także przenikająca się z innymi  

realnościami. Film prezentuje portret zwielokrotniony 
i zmultiplikowany, w znaczeniu rozpadu jednej tożsa-
mości (osobowości), która wypala swą materialną po-
włokę.

Trans Trip traktuje o potrzebie medytacji w każdych 
warunkach i okolicznościach, także w czasie picia her-
baty czy podczas wizyty w toalecie. Medytować można 
nad każdą formą, także nad filiżanką herbaty. Wtedy 
zacznie znikać jedyna realność tego świata, który do 
pewnego stopnia jest ułudą, i mogą pojawiać się inne 
wyobrażenia, inne realności.

Velocity – rozczłonkowanie i łączenie wszelkich form 
na tym świecie jest odwieczną zasadą. Także artysta 
jest elementem niesłychanie szybko zmieniającej się 
rzeczywistości. To najbardziej dynamiczny i abstrakcyj-
ny w formie film artysty. Tylko czasami widzimy w nim 
elementy znanej nam realności w postaci muru z graf-
fiti czy widoku nieba.

Transfer of Energy to film przedstawiający w symbo-
liczny sposób zmianę energii, „wsysanie” realnych ist-
nień ludzkich i ich rzeczywistości do „koła życia i śmier-
ci” podstawowego pojęcia formuły dalekowschodniej. 
Rozpoczyna się odrealnionym kolorystycznie widokiem 
miasta. Znów nakładają się rzeczywistości, jeden ze 
składników jest nawet surrealny, gdyż takie jest też 
codzienne życie. Widzimy młodzieńca noszącego na 
głowie rzeźbę – to nie jest teatralna inscenizacja, lecz 
rytuał. 

Dla Tendency punktem wyjścia było Biennale w We-
necji 2003. W idącym tłumie ludzi nie wiadomo kto 
idzie do przodu, a kto się cofa. Dudek-Dürer konfron-
tuje się tu z rzeźbą znanego amerykańskiego artysty 
Charlesa Raya. Stawia pytanie, co jest prawdziwszą 
formą sztuki? On jako „żywa rzeźba” czy realistyczna 
w formule naga kobieta z rzeźby Raya? Dudek-Dürer 
nie ma wątpliwości – to on jest właściwą formą sztuki! 
Film zaczyna się od płomienia świecy i kończy identycz-
nym kadrem, co przypomina klimat fotografii z cyklu 
Żywioły Zygmunta Rytki, który sfotografował płonącą 
świeczkę na tle dłoni.

Bardzo pięknie zaczyna się film Trans Wishes I. Wi-
dzimy widok wzgórza, słup i chmury, które tworzą 
idealny porządek – klasyczny w znaczeniu dziedzic-
twa starożytnej Grecji. Nie zakłócają go nawet obłoki, 
które nagle (siłą kreacji artysty) zmieniają swój bieg  

i płyną w odwrotną stronę. Wszystko skupia się w źre-
nicy oka Dudka-Dürera, to ono wyznacza strukturę 
świata. Wszystko jest relatywne, zmienne, podporząd-
kowane czy też związane z muzyką, choć ta powstała 
później jako forma konstruująca świat widzialny.

Jaki film jest rodzajem klamry spinającej całość 
jego zainteresowań w wideo? Wydaje mi się, że takie  
postulaty najlepiej wypełnia Invisible Time, którego 
muzyka, w odróżnieniu od innych tego typu utworów, 
jest bardziej apokaliptyczna. Film ten pokazuje tych, 
którzy idą do przodu i cofają się i vice versa. Nie wia-
domo, jaki jest prawdziwy porządek czy forma ruchu? 
Czy jest linearny czy eliptyczny etc. Wyjściem z tej sy-
tuacji, (w której na moment pojawia się plansza rekla-
mowa z napisem „Last Minute”), jest pozostanie cza-
sie wiecznym, w medytacji, jak czyni to Dudek-Dürer, 
tworzący w umowny sposób poprzez ruch formę koła, 
wokół którego obraca się artysta. W aluzyjny sposób 
zdaje się mówić – pamiętaj, „każda chwila jest osta-
teczna, może zadecydować o twej formie przyszłego 
bytu”. Intoduction to pokazuje walkę wszystkiego ze 
wszystkim, nawet żywiołu ognia, który się materializuje 
w najróżniejszych wizualizacjach. Sam artysta w wielu 
swych filmach stara się zaprezentować inną możliwość, 
którą wyznacza medytacja – twórcze podtrzymywanie 
struktury świata, gdyż tylko to może uczynić.

3. Co jest kamerą?

Oczywiście umysł artysty, który wykorzystuje oprogra-
mowanie elektronicznych kamer cyfrowych. Z pozoru 
jego filmy są nużące, z powtarzającymi się motywa-
mi. Wielu odbiorców nie może „przedrzeć się” przez 
ich specyficzną formę, dodatkowo nie rozumiejąc ich 
problematyki. Jest przykładem artysty, który doskonale 
kontroluje narzędzie, jakim jest kamera, choć posługu-
je się trochę monotonną formą, pozbawioną narracji 
i mocnych akcentów dramaturgicznych, co nie w pełni 
odpowiada typowej strukturze filmowej.

Struktura

Bardzo interesująca jest struktura jego filmów z drugie-
go okresu twórczości, która przypomina zasadę znaną 
z obrazów unistycznych Władysława Strzemińskiego, 
a potem działalności amerykańskich „action paintres” 

z lat 50. Jest to wychodzenie poza ramę („over all”), 
nie tylko naszego umysłu, ale także zasady narracji 
filmowej. Forma jego filmów jest nie tyle kolażowa, 
co fotomontażowa, ze skłonnością do geometryzacji. 
Struktura jest swobodna, nie linearna, przywodząca na 
myśl świat oniryczny, w którym rzadko widzimy realność 
motywów, będących tylko dopełnieniem.

Symbolika

Każdy twórczy artysta poszukuje nowych form symbo-
licznych, oczywiście w ramach uprawianego dyskursu 
artystycznego. Inny będzie w schemacie malarstwa 
abstrakcyjnego (np. Leon Tarasewicz), inny w języku 
fotografii (Zygmunt Rytka), jeszcze inny w określonej 
formule związanej z własną egzystencją (Roman Opał-
ka). Czy taką formułę własnego języka symbolicznego 
znalazł Dudek-Dürer? Jestem przekonany, że tak. Jego 
symbolika odnosi się do uzmysławiania idei drogi życia, 
poszukiwania pełni, pokazywania problemu „wypala-
nia się” materialnej formy ciała. Takimi własnymi sym-
bolami są: oko, ogień, motyw drogi, podróży, przemia-
ny energii. W ten język włączone są inne wcześniejsze 
formy, jak „sztuka butów”, „sztuka spodni” etc.

4. Czym jest sztuka według Dudka-Dürera?

Czy warto zastanawiać się, jaka forma jego twórczości 
jest najważniejsza? Myślę, że jej cechą jest intermedial-
ność (multi medialność), o której Franciszek Chmielow-
ski pisał: Sztuka od dawna była multimedialna w sen-
sie synkretyzmu środków przedstawienia i taka nadal 
pozostała, najbardziej w dziedzinie określanej nazwą 
„sztuk widowiskowych”. [...] Możliwe jest, że nowa, 
multimedialna sztuka przejawia tendencję powrotu do 
ideałów sztuki jako żywiołowego, oddziałującego na 
wiele zmysłowych receptorów para religijnego procesu, 
jakim była sztuka u zarania europejskiej kultury. [...] 
Sądzę, – napisał Chmielowski – że natura sztuki mul-
timedialnej w porównaniu z naturą sztuki dawniejszej 
nie uległa zbyt daleko idącym zmianom oraz że zmia-
ny mają charakter raczej ewolucyjny niż rewolucyjny. 
W dalszym ciągu główną sprawnością sztuki pozostała 
gotowość postaciowania, nadawania kształtu nowym, 
pojawiającym się znaczeniom w ludzkim świecie. Jest 
to chyba stałe i niezbywalne zadanie sztuki, funkcja,  
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w której realizuje się to, co dla niej istotne. Jeżeli bowiem  
weźmiemy w nawias lub unieważnimy jej filozoficzną 
(ontologiczną i epistemologiczną) medialność i zwią-
zaną z nią funkcję prezentowania nowych sensów – to 
cóż pozostanie nam z jej dzieł? Tylko sama material-
na naoczność, konkretna rzecz, która w Ingardenow-
skiej estetyce była określana jako „podstawa bytowa”. 
Określenie to zachowuje ważność także w przypadku 
dzieł sztuki nowych mediów, które – pozbawione funkcji 
przenoszenia znaczeń – zostają zredukowane do pozio-
mu elektronicznych zabawek lub gadżetów11.

Trudno odpowiedzieć na pytanie, co jest istotą jego 
twórczości – performance, fotografia, grafika, wideo? 
Może on sam jako idea „żywej rzeźby”, która łączy 
wszystkie formy multimedialnej aktywności. Jego po-
stawa moralna, nastawienie na transcendencję godne 
są najwyższego uznania. Z pewnością w wielu dziedzi-
nach artystycznych, jak performance, grafika, fotogra-
fia czy wideo artysta znalazło nowe aspekty wypełniają-
ce świat jego sztuki, także formalne12. W udany sposób 
rozwija odwieczne zagadnienia dyskursu artystycznego 
nt. powinności sztuki i artysty.

Czym jest sztuka według Dudka-Dürera? Nim samym 
i materializowanymi przez niego formami artystycznymi 
lub około artystycznymi, gdyż w każdej sytuacji może 
wykonać dzieło z przypadkowych przedmiotów, np. pu-
dełka po zjedzonej pizzy. Ale czy to jest dzieło sztuki? 
Sytuacje te, kreślone w wielu miejscach jego pobytu, 
przypominają o micie związanym z królem Midasem, 
a także postulaty oraz praktykę Josepha Beuysa, który 
stosował podobną metodę pracy twórczej, polegającą 
na maksymalnym rozplenieniu swej energii twórczej13. 
Ale dorobek artystyczny, z jakim mamy do czynienia 
w przypadku Dudka-Dürera wzbudza najwyższe uzna-
nie. Czasami jego tropami podążają nieliczni młodzi 
adepci wideo i performance, jak np. medytujący Ma-
rek Zygmunt. W tym samym kierunku już od początku 
lat 60. XX wieku zdaje się zmierzać malarz Andrzej 
Urbanowicz. Ta droga godna jest nie tylko uwagi, ale 
także pielęgnacji, gdyż „każdy ogród jest też Twoim 
ogrodem”.

1 A. Dudek-Dürer, [tekst bez tytułu], Andrzej Dudek-Dürer. Meta...Przestrzenie 
X, kwiecień- maj 1995, Galeria 526, Poleski Ośrodek Sztuki, Łódź s. nlb, (druk 
ksero). W przytoczonym fragmencie zachowano oryginalną pisownię.

2 Jednym z nielicznych wydawnictw, gdzie przedstawiono twórczość A. Dudka-
-Dürera na tle wrocławskiego środowiska fotograficznego jest album Fotografia 
we Wrocławiu 1945-1997, Wrocław 1997. Sądzę, że jego twórczość fotograficz-
ną i wideo, nie mówiąc o performance i muzyce, należy sytuować na tle sztuki 
polskiej, choć z różnych powodów, nie będzie ona należała do dominującego 
nurtu. Jest twórcą „osobnym”, poza problemami konceptualizmu (lata 70.), „no-
wej ekspresji” (lata 80.), „sztuki krytycznej” (lata 90.). Dla niektórych polskich 
artystów, poszukujących w medytacji swej duchowej realizacji, może spełnić rolę 
podobną nieco do roli, jaką spełnił w Niemczech w latach 70. i 80., a potem na 
całym świecie Jospeh Beuys.

3 Takie pytanie można stawiać tym, którzy reprezentują popularny, lecz także 
niebezpieczny w swej materii synkretyzm religijny. Czy najprostsza droga w na-
szej cywilizacji i kulturze nie prowadzi do katolicyzmu (C. Gustaw Jung) lub pra-
wosławia (Jerzy Nowosielski, Mircea Eliade)? Czy pojecie „karmy” nie zostało 
zniszczone i ostatecznie unicestwione w świecie zachodnim przez śmierć i zmar-
twychwstanie Chrystusa, który stał się człowiekiem i cierpiał?

4 Ten aspekt analizuje dokładnie w swym tekście A. Kostołowski, Zmiana na-
wozu sztuki, w: Andrzej Dudek-Dürer, Meta... Trips... Arts II, West Berlin 1986 
[wyd. prywatne artysty].

5 Ciekawe skąd pojawiło się w twórczości Dudka-Dürera zainteresowanie fo-
tomontażem. Być może jest ono efektem wystawy Aleksandra Krzywobłockiego 
z 1975 roku z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W jedynej, jak dotychczas, 
monograficznej wystawie tego wybitnego artysty, pokazano jego wyjątkowe wy-
czulenie na stany surrealistycznej podświadomości.

6 W ramach tej formuły performance należy wspomnieć o wyjątkowej pracy, 
która zapisana została na fotografii w postaci „rysunku świetlnego” pt. Projekt 
Metafizyczno-Telepatyczny w 524 rocznicę rodzin Albrechta Durera (1995). Isto-
tą performance Dudka-Dürera jest medytacja połączona z duchową muzyką 
graną na sitarze, unicestwiającą fizyczne superego. Ważną jej formą jest niszcze-
nie, a także nakładanie poszczególnych wizerunków artysty i jego archetypów, 
jak Albrecht Dürer, co szczególnie widoczne było w wystąpieniu Meta...Relacja 
(Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2003), a miało swych antenatów w kwestio-
nującym pozycję fotomedializmu performance Andrzeja Różyckiego z 1973 roku 
pt. Identyfikacja pozorna. Notabene postawa Różyckiego poprzez poszukiwanie 
sacrum w desakralizowanym świecie jest bliska Dudka-Dürera, ale podstawowa 
różnica polega na fakcie, ze Różycki łączy swą sztukę z twórczością chrześcijań-
ską, w wersji katolickiej, choć o neoawangardowym rysie.

7 Takie prace po raz pierwszy od wielu lat pokazał Andrzej Saj na ekspozycji 
Ja-inni. Autoportret fotografii (2005), co stało się wyzwaniem dla najlepszych 
galerii fotograficznych kraju, w których artysta nigdy nie był prezentowany! 
Z pewnością prace Dudka-Dürera wśród klasyków polskiej fotografii nie tylko 
należały do interesujących, ale najbardziej udanych, gdyż podobnie jak Markowi 
Gardulskiemu, chodziło mu autentyczny zapis swej fizjonomii i psychiki.

8 Do wyjątków należy katalog, przygotowany przez Lecha Lechowicza i Ewę 
Hornowską, Video, instalacje, performance, Muzeum Sztuki i Muzeum Narodo-
we w Poznaniu, Łódź 1994, w którym zaprezentowano artystę.

9 Oczywiście powstaje problem interpretacyjny polegający na fakcie, że Du-
dek-Dürer odwołuje się do synkretyzmu religijnego, w którym jednak „czynnik” 
dalekowschodni, w tym pojęcie reinkarnacji, odgrywa ważniejszą rolę od trady-
cji chrześcijańskiej. Z tego powodu mogą pojawić się wątpliwości stosowania  
psychologii głębi Junga do interpretacji sztuki wrocławskiego artysty.

10 Nie tylko oczywiście, ale taką funkcję pełniła od swego początku do XIX 
wieku. Rozejście się drogi sztuki i religii zaczęło się od czasów renesansu, do-
prowadziło do jej zbytniej ornamentalizacji (np. barok), zaniku (awangarda) czy 
zmiany funkcji, choć w XX wieku i obecnie można wskazać takich artystów, któ-
rzy wierzyli lub wierzą w jej sakralny wymiar, np. Andriej Tarkowski. Nawiązują 
także do swych przemyśleń zawartych w tekście pod tym samym tytułem, patrz: 
K. Jurecki, Sztuka jest formą medytacji, „Exit”, 2005 nr 3. 

11 F. Chmielowski, Medialność jako problem filozoficzny, w: Piękno w sieci, red. 
K. Wilkoszewska, Kraków 1999, s. 129/130

12 Niniejsza wystawa prezentuje przede wszystkim problematykę fotografii, 
wideo oraz częściowo druku cyfrowego. 

13 Problem ten rozwinąłem w tekście Joseph Beuys – szaman czy nauczyciel?, 
w: Documenta Kassel. Joseph Beuys – szaman czy nauczyciel?, kat. wyst., Mu-
zeum Okręgowe w Toruniu, 1996.

Andrzej KOSTOŁOWSKI

ANDRZEJ DUDEK-DÜRER AND 
CHANGE OF ART SOURCES

I ANDRZEJ DUDEK

While watching Andrzej Dudek’s various actions, prints, 
drawing, pictures, photographs, or letters, and while  
listening to his concerts or recordings one yields to the 
impression that he is concerned o n l y  with himself. 
The world o n l y should be underlined here, since most 
of us do everything, but our own things. We save the 
world, make others happy (no matter if they want it or 
not), we produce, purchase, dislocate various things, 
etc. We do so much, but very seldom we try to pene-
trate ourselves. Typically we leave such introspection to 
some artists or all those eccentrics, who choose such 
“self-insight” viewpoint. But we often mistrust even 
them. Andrzej Dudek, as an a r t i s t  or as an e x c e n -
t r i c , permanently proves to us that we should rather 
start from ourselves. Instead giving in to dispersion, so 
common today, he is rather trying to reverse the pro-
blem and to reach complete focus on  s e a r c h i n g 
w i t h i n  h i m s e l f . This is where he follows the well 
known hint of Franz Kafka, who once postulated to 
quit chasing the world and to sit down instead calmly 
waiting until the world comes up on its own. For Du-
dek such concern of o n e s e l f , penetrating o n e s e l f 
alone has become systematic piling up difficulties and 
– at the same time – a magic reversal of purpose,  
since it evidently turns out that while exploring one-
self one may v i v i s e c t  the world the best and to get 
to know it the most thoroughly. That’s why Dudek is  
neither an egocentric, nor a maniac, and he does not 
indulge in superficial sociologising either. He is in- 
stead somebody seeking this most mysterious union 
of spiritual element with the material one in himself. 
The spiritual element represents subsequent states 
of the artist’s spirit, while the material one is in his  
cloths, surroundings, messages, documents, and ac-
tions. The purpose, the very hardly reachable final ob-
jective, is for him to create a kind of adequacy reference  
between things that are lived through spiritually and 

those communicated materially. We know from the re-
gions explored by surrealism, Witkacy, psychedelic art, 
or some performance-type undertakings (or, perhaps, 
Jerzy Bereś’ manifestations) how difficult it is to trans-
late impressions from the spiritual sphere into a do-
cument with a material element format. It has often 
turned out that such translation is virtually impossible, 
and only something that has been not-too-intentional-
ly procured as a project’s “by-product” (for Witkacy it 
might have been an uncontrolled pastel trail, for psy-
chedelic art – contrary to its whole visually dazzling 
programme – a completely dry “reference” diagram 
for instance, for performance a “collateral” act rather 
than direct doing, for Marina Abramovič or Zbigniew 
Warpechowski directness instead of a ritual) may gain 
features that enable triggering the audience’s illumina-
tion. But, let me repeat, it is always a rare and some-
how unintentional achievement. For instance spiritistic 
media know about it, those who can communicate 
with the great beyond only from time to time, and in or-
der to impress every day they must employ bluster (see 
Eusapia Palladino for instance). Dudek had realised it 
quite early and quit striking with colours, decoration, 
stage design, or other overblown effects. Using a few 
Asian practices enabling his spiritual concentration he 
plays his self-made sitar, lights up fire or extinguishes 
it, develops or displays photographs (showing himself) 
and then sets them together with himself, marks this or 
that with an inscription (and a caption), shoots video 
films which are then incorporated in a performance, 
procures high tech installations, practices also the “art 
of eating” involving food served for public consump-
tion. He fills-in time with his existence, multiplies its 
reflections and traces, does not avoid computers, em-
ploys digital recording, at the same time he’s nurturing 
the “art of living” and its objective examples (shoes, 
trousers, hair…). All this does not mean however at all 
that we, the audience, experience the same feelings as 
the author does, or that we understand them. Some 
Dudek’s projects are even visually quite monotonous, 
as if they were deprived of adorning environs. And we 
are already about to shrug shoulders, when at a cer-
tain moment we are caught by some extraordinary ef-
fects of the things being presented to us. The “by-pro-
ducts” of these manifestations, such as, for instance,  
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the overwhelming suction of darkness of a blackout ve-
nue, intoxicating repetitions of an action or tones, and, 
for instance, the monstrous futility of post-action lefto-
vers, seem at a point in time to direct us at co-expe-
riencing with the author spiritual states that elicit our 
ability to get illuminated. We are directed by the au-
thor to what is spiritual, yet we are not presented with 
any ready-made preparations, or “spiritual prosthesis”, 
which are so abundantly available from the Vienna ac-
tionist scene, for instance. We are directed not with so 
called art forms, but rather with something that Jerzy 
Ludwiński has identified as “negative forms” and Du-
dek produces visually. These “negative forms” account 
for the whole background of his interests (even those 
strongly technologised) and contexts, in which his “in 
situ” actions are performed. Remains of things or lack 
thereof are for the author the vehicles of the “negative 
form”, the black holes of his art. But probably the lar-
gest of those is Dürer.

II ANDRZEJ DUDEK-DÜRER

Searching for an appropriate vehicle to convey ade-
quacy of his own spiritual state has enabled Dudek’s 
discovery so big with consequences for his further 
activities. At one of his illuminated states in 1969 he  
found his spiritual alter ego in the past: Albrecht Dürer. 
Keeping on drilling in himself he could become some-
one else, or – to better describe it – he rediscovered 
himself as someone other. And this “other” self was 
still his, but only somewhat “more appropriately” his 
than his own. Someone, who had not only preceded 
him in an incarnation far remote in time, but who also 
had given a kind of new character to his self. And 
had ennobled him and condemned to forbearance at 
the same time. A “by-product” of art made its main  
theme. Marginality sublimated. Could a better status 
for “negative form” be thought of? Dürer is not only  
someone from the past; it is also a password and an 
object as commonly current as an airplane, compu-
ter, or matches. Dürer has opened some unexpected  
opportunities for Dudek’s communiqués. In lieu of 
quite inert expression a stream of ordered relation 
between the author and his alter ego has appeared. 
This relation manifests in various layers: starting 

from physiognomic similarity and ending at penetra-
tion of “shared” symbols. En route there is an option  
available to use quotation from Dürer’s work in various 
combinations, such us – for example - the Apocalypse  
Riders motif frequent in 1982, the year for Poland in-
deed apocalyptic. All such references are very loaded 
with content, they communicate a lot despite that, from 
the point of view of Dudek’s work on form, they allow 
him for some… relax, because they are only elements 
of simulation or – effectively – of identification with  
something already done. This Düreresque “ready- 
madeness” (so coined by Zbigniew Makarewicz) is 
probably a creative application of Kurt Schwitters’  
method. They both are collage makers, who explore 
ready made objects. But while the Dadaist stood at the 
verge of a gadgetry-overflooded civilisation, Andrzej 
Dudek-Dürer, foreseeing future for the future’s spiritu-
al perspectives, uses the later as wastes appropriate for 
building his Düreresque collages.

III ANDRZEJ DUDEK-DÜRER AND CHANGE

A  c h a n g e  is for Andrzej Dudek-Dürer one of the 
most difficult things, since his aspiration is to prove that 
all the time he is no one else than “this same self”, i.e. 
Andrzej Dudek-Dürer with such and such fixed appear- 
ance and such and such fixed capabilities. The most 
specific examples of Andrzej Dudek-Dürer’s identity 
are his shoes. Worn permanently for many years, the 
same shoes are only supplemented with fixes and pat-
ches. They are like tight attachment to a single objec-
tive entity, but nor for the sake of the object’s cult, but  
simply to avoid dealing with the object’s issue at all.  
The same way Dudek approaches trousers, for in- 
stance, or actions such as eating. And yet the more he  
strives to operate with things all the time “the same” 
(the same looks, the same cloths, actions similar to 
each other, communiqués, computer-processed repro-
ductions) the more material contradiction of “change-
lessness” he achieves. The same shoes have different 
patches and different dust each time around, the artist’s 
face gets ploughed by time, the temperature of his rela-
tionship with Dürer changes from day to day. The ima-
ges of death “extracted” from Dürer’s prints are for the  
artists, a follower of the reincarnation idea, symbols not 

so much of an end but rather just drafts of a beginning. 
In so many ways exploited motif of a rhinoceros, which 
for Dürer was an allegory of the unknown world, for 
Andrzej Dudek-Dürer has become a sort of an emblem 
of the spiritual world – accessible through meditation. 
Another thing is that those terribly repeated Dudek-
-Dürer’s shoes (like van Gogh’s clogs, Andy Warhol’s 
patent-leather shoes, or heavy-duty gardener shoes of 
legendary Gertruda Jekyll) carry the magic of spiritual 
concentration.

IV ANDRZEJ DUDEK-DÜRER AND CHANGE 
OF ART SOURCES

In order to explain the word “source” in the context 
of matters addressed herein, one should relate to the 
“source as such” on one hand, i.e. to these initiating 
elements of determination of human position in the 
cosmos. A  s o u r c e  appears then hypostatic, e.g. as 
water that springs out from the soil in the Gardens of 
Persia through India up to medieval viridaria. On the 
other hand this is a spiritual leaven, initiation in medi-
tation or in the state of satori. From the art viewpoint it 
is approaching the imagination’s opening phase. And 
the point is not in that tight practicing the art in the 
art by the art, exhausted already in the modernism. It  
would be significant to adopt entirely different de-
parture point (from outside the art) for opening other  
sources than so far. The following recipe could have 
been applied there: while working on art one is not 
looking in the art for what is the departure point, be-
cause such point is outside the art. For critical or socio-
logising artists the source becomes then, for instance, 
social strata’s conditions, gender, globalism, etc. For 
Andrzej Dudek-Dürer the s o u r c e s  spring out from 
spirituality. This is where, off the beaten paths of insti-
tutionalised religions, he derives his creative impulses 
from. The artist not so much procures so called objects 
of art, but he rather searches clearly in the sphere of 
sources. Like numerous artists in the domains of per-
formance, or mail-art and internet-art, he is rather con-
cerned with permanent communication of subsequent 
stages of his existence or suggestion of his own spiritu-
al states (such attitude’s classics are Japan’s Matsuza-
wa and On Kawara, and, for instance, Roman Opałka  

or Teresa Murak here). And only from such work’s do-
cuments the “X” of the art may be born, which may 
successfully grow just owing to such fertilisation with 
a stream trickling from the source. Dudek-Dürer is 
a translator (as Simon Weil has called it) and explains 
using his own means (such as, for instance, the shoes, 
or sitar recital) how to use the sources appropriately 
for perception of what is spiritual in things materially 
produced.

Experiences of the art of the turn of the centuries 
are particular. The avant-gardes multiply and divide. 
While there was only one “real vanguard” once, today 
we have many avant-gardes at various levels of art’s 
existence (and the generic term “neo-avant-garde”, 
such as used by Peter Bürger or Stefan Morawski, is not 
loosing its meaning). Some say that there is no avant-
-garde at all anymore. Some others see complete dusk 
of modernity. The notions of traditionalism and inno-
vativeness, the left and right wings, and of progress 
and regress, have much tangled. For instance today, 
in some circles, as the most innovative are recognised 
these artists, who follow an imitating programme policy 
(see playing with the “simulacrum” idea). The concep-
tual/contestation constellation with all those mail-arts, 
alternative actions, on-the-edge situations, new-old 
media, etc. has been pushed aside to the real outskirts, 
hence independent of trends. And this is a splendid 
situation: what was meant to be marginal and ephe-
meral (although, by the rule of perversity, there were 
of course dreams of leading roles hidden behind such 
programmes, vide: Joseph Beuys) now has a chance to 
be something indeed marginal in the face of a flood 
of consumptionism, therefore to be a start rather than 
the end, the tradition rather than the avant-garde, 
etc. (if such dichotomies still make any sense at all).  
This change is evident.

If Andrzej Dudek-Dürer uses high-tech, it is me-
nial to the spiritual sources and helps to reveal them. 
While playing with plasma pictures he never resigns  
of his ascetic/meditative attitude, despite piling up 
sensations for the audience. Technology (like in Mo-
riko Mori’s work) only reinforces what for Dudek-
-Dürer has remained still the same, a repeated albeit  
changed transit from sources up to the edges of exis- 
tence’s metaphysics.
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Once, in the times of Albrecht Dürer, the source 
of art was a surprised eye: feverish and scientific-like  
looking around the world, and presenting such reality-
-hunger in pictures and prints (see: Rhinoceros and all 
the grass and trees of the Nuremberg master). Today 
it is bustling within oneself. Ewa Partum was doing it 
by means of her nudity. Others practice mimicry and 
transformations (from Urs Lüthi up to Simon Starlinga 
and Robert Kuśmirowski). Andrzej Dudek-Dürer has 
chosen i n t e r p r e t i n g  t h e  w o r l d  with himself as 
an exemplum.

(1986-2006)

Another version of this essay was published in the catalogue of the exhibition 

Andrzej Dudek-Dürer, Meta... Trips... Arts II, West Berlin 1986.

Adam SOBOTA

PHOTOGRAPHS 
FOR SELF-REFLECTION

In a 1993 interview Andrzej Dudek-Dürer said that for 
him awareness of reincarnation was a factor superior 
to any artistic action. It may mean for many that the 
artist in an extraordinary way experiences continuity 
and consequences of existence and relations between 
different phenomena of life. But even everyday expe-
riences induce a conclusion that whatever exists has 
its particular states, owing to which persons and things 
may be identified, and at the same time it is an element 
of a process that has certain development directions 
and networks of ties and dependencies. Moreover, it 
is necessary to assume some points of reference when 
attempting to determine anything. From the point of 
view of the reincarnation theory also Albrecht Dürer, an 
artist from Nuremberg born in 1471, was only a certain 
stage in the chain of incarnations of a metaphysically 
apprehended person. And yet Andrzej Dudek adop-
ted existence of this historical character for the initial 
stadium, in order to point out in a model manner to 
the mysterious process of existential transformations, 
which has led to his own existence in the present time. 
This relationship is at the same time a model of a pro-
cess, in which life and art are inseparately intertwined. 
Andrzej Dudek had personal reasons for convinced 
selection of Albrecht Dürer as a personality internal-
ly related to his own being, and this decision resulted 
from his intimate experiences, which basically are not 
subject to external rational validation. As far as artistic 
consequences of experiencing such reference are con-
cerned, it is worth reminding that expressing profound 
bonds with phenomena and persons sometimes remote 
in time and space is not rare in art, and exploitation of 
this psychic potential, which other artists and works re-
present, is indeed a rule. Controversies implied by rein- 
carnation representations in this case result also from 
the contemporary artist’s concurrent abolishment and 
retention of the distance in time and in matter be- 
tween Albrecht Dürer and Andrzej Dudek-Dürer, since 
he positions the practice stemming from the reincar-

nation conviction in the very centre of the culture, in 
which the authority of scientific rationalism prevails.

Andrzej Dudek-Dürer represents the bond between 
art and the puzzle of personal existence by treating 
himself as a “living sculpture”. Being a subject and an 
object of art he may be perceived by others when ap-
pearing in various places, performing certain actions, 
or procuring and displaying specific works. These 
forms of his activity are becoming the media used to 
demonstrate the idea of existence as a living sculpture 
in the reincarnation process context. According to the 
common classification the main areas of his artistic 
activities are: performance, photography, graphic art, 
painting, and music. Also other forms of contacting 
people belong to this repertoire, typically based on cer-
tain basic situations and actions (such as, for instance, 
baking bread, brewing tea, or conversation), which can 
be easily assigned some symbolic meanings. The artist 
also often refers to telepathic communication (to art 
as metaphysical/telepathic activity), which he treats as 
something common, even if it is not ordinary at all for 
most people. As he himself has stated, for him per-
formance is particularly meaningful in art, as it is an 
art form capable of containing various techniques and 
experiences in it. 

To all that, which in Andrzej Dudek-Dürer’s work may 
be labelled as performance, use of photography is clo-
sely related. Live actions usually have their audiences, 
but manifestations of that type are typically recognised 
only through their photographic and film documenta-
tion. Some performances are staged for lenses only 
and designed in advance in view of their documentabi-
lity. In any case photography serves a variety of artistic 
purposes. It should not only document, but through its 
aesthetic and content-related merits it should be ca-
pable of capturing the essence of an artistic action. 
This obviously corresponds to the general concept of 
Andrzej Dudek-Dürer’s work, for which artefacts are 
only marks of permanent creativity process (which he 
demonstrates, for instance, typically concluding his 
performances with burning a board with an inscription 
“copyright by AD” on it). However raison d’etre of spe-
cific works can not be totally protested either, the same 
way as acknowledgement of the reincarnation process 
does not challenge the grounds for individual being.

Andrzej Dudek-Dürer’s early photography using 
works include trick photographs from Ukrzyżowanie 
[Crucifixion] series created since 1973. They relate 
to a performance staged in the aftermath of his bro- 
ther’s death. Like after his father’s death before, the 
artist experienced a shock, and he tried to address the 
dilemmas he was concerned with relating to sense of 
life and suffering by using the Christian tradition-spe-
cific forms and symbols. Presenting himself crucified, 
or as an image of Christ, might be quite controversial 
in social perception. On one hand it refers to a cer- 
tain tradition, e.g. Easter mystery rituals (photographed 
in Poland in ca. 1970 by Adam Bujak), or to mystical 
practices of identifying oneself with the crucified Christ 
role. Still on the other hand excessive individualism in 
treating such practices may give rise to religious ortho-
doxy defenders’ accusations. Nevertheless in the histo-
ry of art examples are abundant of religious symbols’ 
exploitation for the purpose of individual expression, 
and in the Western culture a quite high level of ac-
ceptance has been won for such behaviour. The histo-
ry of photography knows, for instance, photographic 
self-portraits from ca. 1900 of US artist Holland Day 
crucified and stylised as Christ, and another example 
may be more contemporary works by Andrzej Różycki, 
who uses cross-fading of his face’s photograph with 
images of saint characters. However very often prac-
tices of this kind evoke disputes on where the border 
runs between religious affirmation and provocation or 
blasphemy, and it is doubtful whether they may be ever 
resolved. 

Actually Albrecht Dürer himself has greatly contri-
buted to this issue with his works. His most famous 
self-portrait presents him in a manner directly associa-
ting with images of Christ, and his pictures and graphic 
art works combine forms of the late-medieval piety 
with the Renaissance art’s neo-Platonian concepts, 
whereby affinity of the humanity and divinity ideas 
was spelt out in the language of linear and mathe-
matical harmonies. In the Renaissance art the divini-
ty idea was communicated by image of the crucified 
Christ and a man inscribed in a square and circle ali-
ke. Andrzej Dudek-Dürer has often used Albrecht Dü- 
rer’s creations, or some fragments thereof, in his works 
and one of the examples may be the aforementioned  
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self-portrait. A photographic image of the contempo-
rary artist was superimposed over a reproduction of 
Dürer’s 1500 self-portrait, and this identification is so 
much easier as there is indeed a striking likeness be-
tween the two. However in other instances of quota-
tion of the Renaissance artist’s works they were subject 
to significant transformation, partial destruction, or 
contrasting with contemporary elements. Divergence 
is becoming as important as convergence there, and 
these relations remain valid also for other works that 
do not contain immediate quotations.

In Autoukrzyżowania [Self-crucifixions] from 1973-
-1974 a single or multiplied image of Andrzej Dudek-
-Dürer’s naked body is seen in the crucified position, 
supplemented with reproductions of daily-use objects 
composed with purposeful inaccuracy that somewhat 
resembles the naive art’s aesthetics. This raw expres-
sion, following from the choice of presentation means 
and manner, underlines the author’s intention, forcibly 
pointing out to the unavoidable dramatism of existen-
ce. Similarly in a 1977 trick photograph series, where 
in the pictures’ lower parts tripled image is seen of the 
head of the artist, who seems lying asleep on grass, 
and above him, against the backdrop of the sky with 
clouds, there appear figures of crucifixion, palms, or 
feet. These contemporary procedures are far from the 
workshop virtuosity and mathematical precision of the 
Renaissance artist’s works, which are quoted at various 
occasions. The differences are enhanced also by Al-
brecht Dürer’s portraying himself in attire and postures 
of an exquisite dandy and socialite of the intellectual 
Nuremberg at the turn of the XVth and XVIth centu-
ries. Compared to him Andrzej Dudek-Dürer seems to 
be self-abnegated. He presents himself performing the 
simple living functions, surrounded with trivial objects, 
and typically in an everyday communication space. 
He has worn the same patched shoes and trousers for 
many years. Yet he bestows on all that an extraordinary 
aura by his presence alone, which suggests contempla-
ting something transcendental. His method does not 
involve procurement of a beauty impression by repro-
ducing an ideal state of things, but instead it is based 
on exploitation of the effect of popular structure’s dis- 
turbance. The Renaissance linear perspective was an 
advanced skill that amazed viewers with combination 

of nature’s precise penetration with intellectually so-
phisticated sacrality, whereas now photography offers 
ease of reproduction and transformation to everybody. 
So, once again referring to the reality’s spiritual aspect, 
an artist toady must challenge banality of photogra-
phic imaging.

Andrzej Dudek-Dürer does it also in the works that 
are photographs of compositions with newspapers in 
the background and with different size self-portrait, 
self-crucifixion, or bodily parts photographs visible next 
to the press reproductions and prominent and preten-
tious headlines such as “to catch up and overtake”, 
or “shall we live”. That way different contexts, spaces, 
and relations are linked, and triviality and dramatism, 
banality and loftiness harmonised with each other. Also 
ordinary wooden planks, wall, landscape, or an assem-
bly of reproductions of objects found in everyday reali-
ty may provide the backdrop for the self-crucifixion or 
self-portrait threads. A powerful example of the artist’s 
strategy is the photographic documentation of actions 
such as Życie [Life] (1974) and Tworzenie – niszczenie 
[Creation – Destruction] (1979). Życie is shown through- 
out a number of creative stages, whereby a circular 
space of a large white bowl photographed from above 
is re-arranged. Some irregular dirty marks can be seen 
on the bowl, as well as saliva stains, and – increasing 
in number on subsequent photographs – fragments of 
pictures, newspapers, and letters cut off from them, 
which the author sets into such words as: life, existen-
ce, home, death, eternity. The compositions balance 
between the impression of a chaotic mixed lot and the 
suggestion of a process of laborious pursuit of sense, 
similar to learning to read or to an effort of elementary 
organisation of thoughts. This is like accumulation of 
life’s wastes, out of which the life is supposed to re-
-emerge, although such prospect is completely un- 
known. These photographs exploit in their composi-
tions the form of a circle inscribed in a square, which 
tempts with recollection of the analogy with the famous 
humanistic diagram, despite differences in its content, 
the more so that finally there appears historically sty- 
lised AD signature, next to “do not touch!” inscription.

The Tworzenie – niszczenie action was recapitu-
lated on twelve photographs that picture different 
stages of the action involving making drawings and  

photographs, their shredding and partial burning,  
playing sitar, and – generally – active multi-hour pre-
sence at gallery premises. Ultimately a series of the 
artist’s self-portraits in the interior is procured, as well 
as views of the interior itself with make-shift treated 
objects that have been subject to partial destructions 
themselves. Finally inscriptions made of letters cut-off 
from newspapers notify of equivalency of creation and 
destruction, and confirm the “copyright AD” inscrip-
tion. Such action, enriched thereafter with some other 
elements, had provided a pattern for Andrzej Dudek-
-Dürer’s numerous subsequent performances.

As it has been already mentioned here, camera-
-made self-portraits have become one of the artist’s 
favourite forms of expression, in addition to his per-
formances’ documentation, and more and more nu-
merous since 1979. Another example is a 1974 work 
consisting of a series of glass jars, in which the author 
had “wecked” his self-portraits. It may be considered 
as a partially ironic commentary to such attempts at 
freezing reality transformations like photography, and 
then archiving photographs in a condition optimal for 
its duration. A similar meaning may be attached to the 
work Apokalipsa w konserwie [Apocalypse in Preserve] 
(1981), where reproduction of Albrecht Dürer’s wood- 
cut of the Four Riders of the Apocalypse motif was  
jarred. This is somewhat a gesture of reproducing the 
mythical Pandora box, which was supposed to separa-
te the world from an imminent bad luck. It may be also 
comprehended as an allegory of art, which assumes 
dramas as its topics in order to neutralise and transfer 
them into the purely aesthetic drama sphere. Pursuit of 
preserving and archiving was confronted with fragility 
of available means also in a series of works Worki me-
tafizyczne [Metaphysical Bags] procured since 1974. 
These are sealed polyethylene bags containing, among 
other things, pieces of photographic film, indefinite off-
-cuts, and a letter with a photograph of the artist, or his 
self-portrait next to a song’s lyrics.

Many Andrzej Dudek-Dürer’s self-portraits refer to 
the idea of journey, which may be a real journey, or 
only an intended one or even considered as mere being 
in time. The artist often photographs and films him-
self against a backdrop of various locations and with 
people he met, to whom he might have been related 

with a passing acquaintance or perhaps with a more 
durable relationship (like with Japanese artist Yasunori 
Shiobara, with whom he implemented joint projects). 
Such documentation resembles to an extent memoir 
pictures typically taken by tourists. Some of such pho-
tographs taken at a journey were even published as  
illustrations in geography magazines and books. How- 
ever, where also the artist himself can be seen, as 
well as his particular clothing and accessories, such 
documentation gains another dimension. The artist 
often directs his lenses to his feet only, shod in the 
characteristic footgear worn all the time since 1969, 
and quite often the shoes alone suffice for a self-por- 
trait, photographed against various backgrounds. 
Often the background is an iron-cast manhole cover 
with an inscription that identifies locations such as New 
York City, San Francisco, Calgary, or Venice. At further 
stages of the artist’s interpretation of the subject the 
shoes are shown as an art object by means of a variety 
of techniques and manners that have been practised 
in the modern art (e.g. emballage object). The point 
is not in forcible originality though, but in the distinct 
signature of one’s presence in a certain sphere of ar-
tistic activity. This presence manifested since 1979 in 
more and more numerous personal contacts with other 
artists, since 1976 preceded with his joining the inter-
national “mail art” circuit. Photographic documenta-
tion was always procured of his later artistic journeys 
and meetings with other artists, as well as other works 
conceived as such contacts’ mementos.

A separate self-portrait type resembles forms of 
photographic anthropological, or police documenta-
tion. Photographical technique is there as much ob-
jectified and aesthetic-wise neutral as possible: frontal  
takes, fixed distance, and uniform backdrop. In a 1985 
series of black and white photos taken against the 
background of a wall of his house, the artist presents 
himself just as a person reduced to a mere object and  
closed in his physicality under pressure of the camera’s 
recording preponderance. Bust and full figure takes, 
standing or sitting, frontal, of either profile and rear 
views exhaust the basic menu of such documentation. 
Titles of various sets of the aforementioned self-por- 
traits, such as: Punkt obserwacji [Vintage Point], 
Czekam [I’m Waiting], Widzę ciebie – widzisz mnie  
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[I Can See You – You Can See Me], seem to remind 
of ambiguity of perception of oneself and others, and 
of fragility of adopted observation or information’s  
assumptions.

In all Andrzej Dudek-Dürer’s aforementioned works 
the dilemmas primarily manifest of identity and trans-
formation in time, and of concreteness and precarious- 
ness of human body and material things. Sometimes 
suggestion of the body/spirit dualism is strongly voiced, 
especially where the crucifixion motif appears, where-
as in other works contemplation of unity prevails and 
quiet affirmation of existence as something imperfect 
in its internal structure (this comprehension seems to 
be to the fullest extent articulated in the artist’s mu-
sical compositions). Occasionally these two visions  
unite, e.g. where a drawing of a spiral is superimposed 
on a quotation from the Apocalypse, or where other 
geometric forms balance dramatic elements. Despite 
all those works’ variety, they may be treated as a sin-
gle set, different than works of other types, i.e. where 
media aspects are prominently featured. In the later 
case the point is not in substantial change in the issues 
addressed, but rather in such accents’ shifting as to 
amplify problems related to the mechanism of percep-
tion and the effect of media manipulation.

I’d include in the second set some portrait works, as 
well as stereograms, abstract structure pictures, mul-
tiplications, and numerous works, in which the author 
uses colours in a particular way. One of the most fre-
quent measures is portrait multiplication, which the ar-
tist applied in various periods of his work. His youthful 
works dated from 1965 and 1967 consist of four mul-
tiplications of a photographic portrait (head), the ap- 
pearance of which changes however due to the process 
of solarisation and toning to various colours employed 
there. Mid-1970-ties sets of self-portraits are similar in 
this respect. That was when the artist often practiced 
a proprietary variety of the photographic chromate 
technique (a.k.a. “rubber”) utilising various pigments, 
which he also applied to procure copies of works on 
other topics. It was quite unusual, since the “rubber” 
technique, associated with the photographic pictoria-
lism concept from the turn of the XIXth and XXth cen-
turies, had been for many years abandoned by moder-
nity followers and revived only in the 1980-ties on the 

wave of post modernistic stylisations. However Andrzej 
Dudek-Dürer combined it with the post-conceptual 
forms of multiplication and action art documentation, 
which then seemed (and even now seems) breaking 
modernity criteria. In his early works he also employed 
the photographic tone-separation izohelia technique 
with imagining individual stages of the process.

Display of such serial, only slightly modified, images 
would imply pointing out to the act of media manipu-
lation, rather than achieving a richer aesthetic effect, 
as the artist’s main objective. The works’ theme is what 
is presented as well as what makes the presentation, 
i.e. also the relationship between the two. In works 
constructed by putting newspapers, cut-off letters, and 
photograph fragments next to each other and then just 
photographing it, manuality and relations with events 
in physical space were prominently accentuated. With 
the photographs procured in the solarisation, rubber, 
or chemical toning techniques it was not much diffe-
rent. Transparency of the camera/object relationship 
was disturbed there in favour of graphic and painting 
qualities, but it was partially compensated with ma-
nual processing of positive prints, whereas in pictu-
res processed or also composed in computer-aided 
procedures the relationship with physical objects is 
under question. For instance in work Meta... Autopor-
tret [Meta… Self-portrait] (2003) multiplication of the  
artist’s face sparkle with various colours, which was al-
ready accomplished by means of computer processing 
and laser printing, yet the effect does not differ much 
from the appearance of such earlier sets. However 
Autorefleksja [Self-reflection] (2002), with a palm and 
discus superimposed on Albrecht Dürer’s self-portrait 
features the effect of cross-fading and rainbow refle-
xes unavailable by traditional visualisation modes. Still 
correspondence of the traditional and state of the art 
techniques employed in various works is very impor-
tant. Owing to the correspondence technical manipu-
lation is not identified with the work’s message but it 
suits pointing out to both ephemerality and uniqueness 
of the artistic process’ material aspect.

A significant medial accent appeared in 1976  
series of works Ingerencja [Intervention]. These are 
trick photographs with large word “ingerencja” in- 
scribed against the backdrop of a sky photograph  

picture together with a hammer and a hook, and the 
sky image on one of the pictures features numerous 
fractures and ruptures. These works were produced 
when artists often addressed issues of disclosure of 
photographic realism’s medial manipulations and illu-
siveness, and in this context they did not stand out with 
their originality or spectacular concept. Their peculia-
rity stems from their reference to a whole round of the 
artist’s private reflections on life’s and art’s unity. Such 
works’ restrained stylistics, which may even appear aw-
kward, only outwardly remain in contrast with exciting 
aesthetic of newer works, where electronic apparatus is 
involved. After consideration of the apparatus’ capabi-
lities, and even its use by amateurs, it becomes evident 
that Andrzej Dudek-Dürer employs it in a moderate, 
if not ascetic, manner. Neither computer-aided pro-
curement of stereograms and multiplications is a too 
complex treatment, nor is image’s fragmentation into 
small pieces and its re-articulation in other manner. 
Therefore use of new tools has not changed the au-
thor’s modus operandi, according to which problems 
of integration and disintegration, and of identification 
and uncertainty are dealt with in respect of a fixed re-
pertoire of themes and using a few simple procedures. 
That way the operator does not loose control over the 
techniques, and interventions are capable of convin-
cing that they intervene into something real.

Also exposed photographic papers that have not 
been fixed by the artist, hence visual qualities of their 
surfaces slowly but surely change due to chemical pro-
cesses, I’d categorise in the “photo-medial” portfolio. 
I’d also relate in general sense colouristic properties 
of Andrzej Dudek-Dürer’s works to the mediality no-
tion. Where the artist had ruled in favour of polychro-
my, he applied clear and powerful colours, in the sets 
of works typically referring to the rules of colour separa-
tion applied in photography and typography (e.g. red, 
yellow, and blue, or the colour triangle’s other versions 
plus black and white). Often the same motif is pro- 
duced in various colour versions (e.g. self-portraits, art 
of shoes), and the colouristic anti-naturalism and ar-
bitrality of such treatment endow this aesthetic factor 
with conceptual quality. In some instances colour ap-
pears as an aggressive element incorporated in a work 
that is essentially black and white, and – sometimes 

– vice versa. Occasionally colour provides a surrealistic 
quality, as it is in the case of a roll coloured in intensive 
red. Red is the colour particularly frequently employed, 
especially where the artist uses fire as a performance 
element (e.g. at the stage of burning a paper inscri-
bed “copyright AD”). A colour so treated is basically  
contradictive to the photographic merits, but appro-
priately contrasted with them in fact enhances their 
articulacy and emphasises their autonomic qualities.

Creation and destruction, like searching and loosing, 
may occur in the physical world, in the media sphere, 
as well as in the mental sphere. All operations under-
taken by individuals may have their equivalents in each 
of the spheres, and where it happens concurren-
tly, there cognitive merits of such actions reach their  
maxima. Photography very often fulfils an interme- 
diate role between these spheres and that’s why its use 
and transformation is so important in Andrzej Dudek-
-Dürer’s work. 
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Andrzej SAJ

THE ROAD OF ART

The change in Andrzej Dudek’s life that occurred in 
the late 1960-ties was – as the artist himself mainta-
ined – triggered by the trauma caused by deaths of  
those dearest to him (his father and brother). This expe- 
rience, amplified with conviction of his own artistic vo-
cation, launched the process that had led to creation 
of a somewhat new character – the image of Andrzej 
Dudek-Dürer. This mental shift to the past, a kind of in-
ner scanning of his own consciousness, an insight into 
own “forgotten” past (when he was Albrecht Dürer); 
and therefore – in a more rationalised language – this 
ability to inquire into his memory and dreams, helped 
him to gain that transpersonal awareness, presence of 
which in himself he might perhaps had portended, but 
he could not reach before, he could not tear off that 
Veil: a pretence of the material reality happening here 
and now. In his discovering the truth, searching for uni-
ty with the “eternal awareness”, art had turned out to 
be helpful – with its rituals, magic, and metaphysical 
content. 

And that was the road Andrzej hit – by his destiny 
and his choice – when decided to rigorously and consis- 
tently subordinate his whole life to the rules of nearly 
monastic conduct. In a way he became a “monk” of 
art, because the monk’s way he disciplined his exis- 
tence, his appearance (clothing), and his living (artistic) 
activities. Such subordination of life to art - a decision 
to become a “living sculpture” - has in it something of 
monastic dedication of someone – let’s only imagine 
it! – who until the end of his days will wear the same 
shoes and trousers, and will cultivate the same (even if 
variable in time) image. This is a sort of dedication that 
does not oblige even in the monastic practice, where 
monks change their attire sometimes, whereas the “art 
convent” that Andrzej has joined does not permit it. It 
is a kind of a trap that artists get trapped in on their 
own will until the end of their lives, and an example of 
it may be Roman Opałka’s attitude and his “counted 
paintings”.

The choice of the “road of art” (with evident re-
ferences to the Oriental philosophy and Buddhist  

contemplative practices) means, with regard to a con-
temporary artist embedded in the Western culture’s 
realities, a kind of compromise – a necessary synthesis 
of the two cultures’ experiences, a syncretism of Chri-
stian mystique with Buddhism, and of the attitude of 
active representation (visualisation) with self-silencing 
and withdrawal into contemplative “void”. In case of 
Andrzej, who believes in incarnation as the journey of 
souls throughout ages and their incorporation (and 
enrichment) in subsequent scenes of earthly lives, the 
problem of visualisation, of imagining those “scenes” is 
as much substantial as necessary from the Western art 
viewpoint, hence this consistent “living sculpture” atti-
tude – creating own image; hence another question: is 
it about creating an idol or an icon?

The strategy of such artistic work undoubtedly stems 
from certainty of relevance of image meaning – its 
communicative signification in the contemporary art. 
At the same time this is how manifests that “desire of 
presence”, as Michał P. Markowski has put it analy-
sing representation philosophies, i.e. longing for de-
velopment of such forms of human worldly presence 
that might be used to interpret the world’s complexity 
and mystery*. These interpretation forms summarise in 
the concept of representation that may assume either 
variant: of an idol or an icon. On one hand represen-
tation means vacating what is represented and expo-
sing and adoring oneself (idol), on the other hand it 
is presenting of the vacant, disclosing the secretive in 
an image (icon), which is a transparent sign of refe-
rence to mystery and transcendence. But – as Mar-
kowski argues – in the contemporary culture neither 
presentation form may be depreciated, as they both 
– coexisting – drive our culture, they both equally draw 
limits of our existence and cognition, and they both 
dismiss some extreme representation options. If an idol 
accounts for a mirror that reflects a play of pretence, 
a show featuring a man (Guy Debord), or simulacrum 
(Jean Baudrillard), then an icon is a sign that refers 
to the origin, the blueprint (it may be an idea or an 
artefact). Any real attitude however (the more so an 
artistic attitude) reflects both: an idol and an icon, a 
blueprint and a reprint, as if in a mirror, the being itself 
and epiphany of being. In Andrzej Dudek-Dürer’s “de-
sire of presence” the border blurs between reality and 

the reality’s picture (image), a picture procured by the 
artist is as much an idol (“living sculpture”) as it is an 
icon (facsimile of Dürer’s life), it is creation of a trans-
personal identity, which is what just serves “dismissal 
of accidentality of our being” in complement of the 
attitude of an idol and the truth of an icon, in inquiry 
into the sense of being.

I run across Andrzej Dudek-Dürer’s self-made image 
quite long ago and he was then – in the mid 1970-ties 
– arousing some doubts, because he demonstrated 
a very radical attitude, and although it was to some 
extent adequate to the then popular concept of equa- 
ting life and art, still it differed from “multimedia” ma-
nifestations of the then breaking down post-moderni-
stic order, and from influences (intuitions) of the al- 
ready post-modernistic art condition. Although then, 
at the time of the conceptual breakthrough, instances 
of art’s melting in non-art were commonly known, ran-
ging from exhibitionist experimenting with own body 
(which sometimes ended up tragically), through coun-
ter-cultural attitude manifestations (hippie movement 
follow-up) and fascination with and practicing of rituals 
drawn from the Far East culture, up to mind specula-
tions that announced the end of art in it’s conventional 
version (e.g. in manifestations of conceptual attitudes 
and performance). The novelty of Andrzej’s attitude 
referred to affirmation of his certitude of being yet 
another incarnation in the “genetic line” of the fate 
of a certain person, with its roots reaching someplace 
in the East (hence contemplation, yoga, playing a self-
-made sitar, etc.) and with an intermediate link in the 
life of Albrecht Dürer, which is now transferred into  
Dudek’s personality and prepared for subsequent 
reincarnation cycles. Although there is no scientific 
evidence of such “journey of souls” throughout a se- 
quence of incarnation, still do not today’s experiments 
and already practical availability of cloning convince 
of such intuitions? Particularly those, who believe in 
it! Anyway – assuming a rather reasonable standpoint 
– some kind of “metaphysical / telepathic activity” (as 
Andrzej has coined it) is justified in terms of our me-
mory and its distribution between reality and dreams 
(kind of “indirectness’ of a state). Because dreaming 
is memory’s “inset” (this is not a metaphor), since it 
comes from us, from our consciousness, but also from  

unconsciousness, from those deeply deposited (hidden) 
strata of the safe cabinet of human brain. This is where 
messages are coming from, these of living experience 
but also those that could have been transferred – in 
their genetic record – from the past, from “memories” 
of the preceding generations.

Therefore Andrzej’s attitude, his “monastic” road 
in art and through art, seems well-grounded in terms 
of such creation that encompasses the whole life, the 
whole existence with its cognitive as well as self-de-
velopment purposes, an activity involving digging into 
own consciousness, with enormous self-discipline that 
serves inner enrichment for a future role that someone 
else will assume. Someone in the future. Embarking 
on this very difficult and arduous road of inner trans-
formation – evolution at the pace of artistic actions 
(experiencing alternately and jointly the idol and icon 
formats), when time unrelentingly measures its rhythm 
of temptations and change, is a challenge that requires 
absolute consistency and, perhaps, a deep faith in legi-
timacy of the role imposed on oneself.

And that Andrzej Dudek-Dürer is indeed consistent 
in his intentions I can ascertain after thirty years now, 
when I’m seeing the same, although another, pair 
of shoes (art of shoes) mercilessly worn-out and re- 
constructed, the same trousers (art of trousers), and 
the same (although another) Andrzej Dudek-Dürer’s 
figure, therefore I can see an interval of recording time 
deposited in my memory, his memory, and in other re-
cipients’ consciousness. I can see also how he delivers 
a (living) evidence of continuity of out-living, continuity 
of human experience and inclusion into a never-ending 
line of reaching a goal, which may be an idea, and 
may as well be an unachievable aspiration or a “pe-
rennial spirit”, or something else unknowable, about 
which not much is known and only a little is, perhaps, 
sensed. And that perhaps only on the “road of art”, 
only by means of this intuitive insight, which is the art’s 
tool, the Veil may be reached, penetrated, lifted… in 
order to know, to get dazzled, to reach the state of en-
lightenment… Perhaps all these are vain and hopeless 
attempts at coping with mystery, but people will always 
keep dreaming and believing in the impossible.

* M. P. Markowski, Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Plato-
na do Kartezjusza [Desire of presence. Representation philosophies from Plato  
to Renatus Cartesius], Gdańsk 1999.
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Krzysztof JURECKI

ON THE NEVER-ENDING 
ROAD. PHOTOGRAPHY  
AND VIDEO IN ANDRZEJ 
DUDEK-DÜRER’S CONCEPT

...We are immaterial beings, despite the pretence of 
materiality. A human being is a sort of ENERGY CON-
CENTRATION, which for the duration of one’s life  
serves in this dimension, in this time-space. DÜRER – it 
is such powerful module, which absorbs other areas. RE-
INCARNATION is the superior space. And then comes 
in ANDRZEJ DUDEK- DÜRER AS A LIVING SCULPTU-
RE, followed by appearance of various MEDIA, which 
accompany and document – VIDEO, PHOTOGRAPHY, 
GRAPHIC ARTS, PAINTING, PERFORMANCE1.

 
 Which art discipline is the essence of the artistic 

work of Andrzej Dudek-Dürer, who is known, but first 
and foremost perceived by art critics, as an eccentric? 
Is performance the main axis of his creation? How is 
he appraised by art critics and observers of his activi-
ties? What sense does make his practicing of traditio-
nal techniques as well, such as graphic art? Does his 
art belong to the scope of neo-avant-garde tradition, 
or – to the contrary – it develops in the former art para- 
digm? My deliberations are dedicated primarily to 
some less known photography and video works, and 
consequently they will serve to answer some of the  
aforementioned questions2.

I. PHOTOGRAPHY AS A MIRROR OF SOUL AND SELF

The departure point for his creative work is a traumatic 
personal experience of the late 1960-ties referenced 
and described in numerous texts about the artist, and 
a search for a way out from spiritual void. It was when 
he took interest in the Far East philosophy and began 
to practice yoga and then to play on his self-made 
sitar (1974). It was supported, as he says, mainly by 
meditation, which, what the artist himself has under- 
lined, is a syncretic combination of a number of major  
global religions’ spiritual aspects. It is meditation, 

which has been the keystone and the power that sti-
mulates his personality and the activity inseparably 
related to him – anywhere and anyplace. If asked whe-
ther he is a Christian, he would certainly answer “yes,  
I am a Christian”3. Yoga, in his treatment, concerns his 
whole life, including its aspects such as cloths, food, 
and cultivation of plants.

An important premise of his creation is focus on him-
self, which may be identified as egocentrism, and even 
narcissism4. He has focused his entire photographic 
work on self-portrait, which until the 1990-ties was 
a kind of a mirror that reflected his real image opening 
to the area of psyche and sub-consciousness. His pho-
tography communicates not only changed physis, be-
cause this is not bios, which it is all about, but perma-
nent struggle with own fears, obsessions, or demons 
that lie in wait in the darkness of sub-consciousness. 
Some allusions and references appear there not only 
to Albrecht Dürer’s persona, but also to the Crucified 
Christ! Isn’t there an act of excess and a bit of blasphe-
my in such message? It all depends on motives and in-
tentions. They are religious in this case, contrary to, for 
instance, the 1980-ties and 1990-ties work of Czech 
photographer Jan Saudek. 

1. In the shadow of pictorialism.

Before he got closer to the modernistic formation, 
Andrzej Dudek-Dürer had been successfully explo-
ring media capabilities of so called noble techniques, 
in which he was trying to realise himself, partly being 
a modern artist, who employed the trick photography 
principle. Why it was so? Since the mid-1960 and in the 
early 1970-ties the artist produced works in these tech- 
niques, which were then continued in Wrocław as a le-
gacy of experiences from the era between the I and  
II World Wars, mainly of artists associated with the 
Lvov Photographic Society, and Witold Romer’s scien-
tific work. In the 1950-ties and 1960-ties Wrocław had 
become the Polish centre of pictorial techniques’ prac-
ticing, since many artists, such as Bronisław Kupiec, 
Kazimierz Czobaniuk, or Henryk Derczyński, consi- 
dered it a principal opportunity for “real photography” 
development. They were lacking, however, the ideas 
that Dudek-Dürer had already possessed.

In 1965 Dudek-Dürer created his first work, Autopor-
trety-Przekształcenia [Self-portraits-Transformations], 
in which solarisation and isohelia techniques were 
used. The artist’s youthful face resembles a girlish one 
a little, which now, at least for a moment, may seem 
surprising. But it also reminds of another stereotype, so 
appreciated by surrealists, that involves exploration of 
still infantile womanliness, which at the same time gets 
closer to a masculine idea and was best exemplified by 
Claude Cahun herself, Breton’s active associate in the 
1930-ties.

He procured very important works, until now com-
monly unknown, in his proprietary chromate technique 
based on so called carpenter’s glue. I find them essen-
tial also from the post-modern theory’s and art’s per-
spective, because they show not only unconventionally 
photographed acts, some images more or less erotic, 
but also passionate desires that everyone must strug-
gle with. Strange are these acts, and even – in view of 
the surrealism and symbolism theory – weird, because 
they show how close eroticism and religion may co-
exist, interpreted by an artist as the desire to posses. 
Yet another feature of the works is an unusual combi-
nation of the traditional with the modern, and even the 
iconoclastic.

Auto... Destrukcje [Auto…Destructions] (1971) re-
veal that religious issues, as well as dilemmas of own 
identity and soul (self), combined with painful perso-
nal events may be dangerous for psyche. It is evident, 
for instance, in a work in the series that pictures the 
artist’s expressive silhouette, salvation for which may 
only be in spiritual life and prayer. Therefore already 
in 1973 he presented performance Autoukrzyżowanie 
[Self-crucifixion], which was supposed to help first and 
foremost Dudek-Dürer himself, and the whole world 
only thereafter. This work’s context is dramatic and it 
relates to the death of his brother Józef, who died in an 
accident, like their father before. On the other hand in 
Dudek-Dürer’s work there appears a Jungesque motif 
of a shadow, a diabolic character, which may result 
from various dark forces’ rising to power within the ar-
tist himself. It can be clearly seen in a lost space object 
from the series entitled Kto miłuje życie swe..., [Who 
loves own life…] 70 x 70 cm x 12 cm, (space object, 
bromine photography; 1974), where photographs were 

employed and their arrangement itself created illusion 
of lenses’ use, quite interestingly, particularly in the 
scope of the op-art and kinetic art tradition.

Other works in the glue technique present a fanta-
stic and at the same time apocalyptic urban landsca-
pe (Modlitwa o coś [A prayer for something]). An old, 
historical architecture, a carrier of specific meanings, 
was combined with a vigorous and cacophonous colo-
ur palette of purples and reds. These works are impor-
tant also for other reasons; they evidence will to search 
for new formal and technical solutions, combining in it-
self the notions of tradition and modernity, which shall 
become one of the major features of Dudek-Dürer’s 
intermedia creations.

In Odczyniania [Spell breaking] (1976) of unusual, 
simply hellish colours, he fights by prayer, like a me-
dieval saint, with the inferno that penetrates the whole 
space, like in Heart of Darkness, Joseph Conrad’s fa-
mous story. A few photographs from the series have an 
extraordinary power of imagining, resulting from the 
scene’s reality, despite its dreamlike atmosphere. A ge-
sture of prayer, of crucifixion executed amidst predo-
minant fragments – sculpture legs, showing traces left 
by a human being and the humanistic heritage thereof 
- is unusually suggestive. But not everything has been 
lost…; such reflection also follows from reading/appre-
hension of these extraordinary works.

In this religious context here comes yet another se-
ries, Kuszenie nie-świętego Andrzeja [The Temptation 
of not-St. Andrew], where the naked artist’s figure in 
a prayer gesture, similar to the medieval St. Anthony 
the Hermit, was exposed to allurements of the mate-
rial world. Only prayer gives a shelter and a chance to  
survive. That way the artist continues the genuine  
search subsisting in religiousness since the Late Anti-
quity, and then levelled or simply annulled in the mo-
dern and contemporary times. 

In 1977 Dudek-Dürer produced three outstanding 
black and white trick photographs that presented 
his own “cut off” heads, resembling stone sculptures  
frozen in no-time, like cut off from the body and re-
sting in grass. They constitute a fixed element that re-
appears on each photograph5. The series consists of 
three pieces; their common motif is the image of he-
ads with closed eyes. Why this triptych is so amazing?  
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The work starts with a romantic, even if a little apoca-
lyptic, view of a sunset over Wrocław. The prevailing 
elements of the next photograph are hands in a prayer 
gesture that express an act of humility and request at 
the same time. On the last one the artist’s legs symbo- 
lise the Crucified Christ. Can they be Dudek-Dürer’s and  
Christ’s legs at the same time? It appears to be a con-
tradiction, but I think that there is none in this case. 
Two images and notions of religious relevance have 
been combined there. Eventually Christ became a man 
to gain understanding of man’s fate and pain of exi-
stence, to get to know the “hell on earth”.

The artist’s works from the 1960-ties and 1970-ties 
once again allow revaluating the judgement of the  
Polish photography of the period. The artists, who 
addressed religious issues in an interesting way, like  
Adam Bujak did, include also Dudek-Dürer. I’m con- 
vinced that his works are among those most important 
for the output of the Polish photography of the time, 
somehow close to Zofia Rydet’s trick photography from 
the late 1960-ties and early 1970-ties displayed at the 
Wystawa fotografii subiektywnej [Subjective Photogra-
phy Exhibition] and Fotografowie poszukujący [Sear-
ching Photographers] exhibitions. But firstly – Dudek-
-Dürer’s work, presented to a narrow audience, was 
not commonly known, and secondly – members of the 
Union of Polish Art Photographers, successors of Jan 
Bułhak’a and Witold Romer’s idea, didn’t want to admit 
that art may express extreme psychic states reaching 
to the most secret deposits of sub-consciousness.

2. Being modern. In the photo-medialism circle.

In the 1980-ties and 1990-ties photography had many 
roles in Dudek-Dürer’s concept: Firstly – of an autono-
mous concept that develops ideas around an image, 
identity, and psychic transformation, as well as a fine 
art of photo-medium relevance. Secondly – of a com-
ponent of performance, whereby the artist’s photogra-
phs filled up the gallery space, substituting for sound 
recordings. Photography was later replaced by video 
in this capacity. Also here should be situated all pho-
tographs created in the “living sculpture” aspect and 
derivative from it, such as the “art of shoes”, “art of 
trousers” etc., typically transformed into a costume  
of digital print, importance of which as a form of  

image recording was growing since the late 1900-ties.  
Thirdly – of a component of graphic art – digital prints, 
which, similar to video films, were subject to processing 
that leveraged on the medium’s specifics, including  
liking for geometric forms such as circle, rectangle, and  
square, an example of very interesting work may be 
Cisza aż po grób [Silence up to grave] (1996). Fourthly 
- also essential is the use of reproductions of Albrecht 
Dürer images, painted self-portraits often supplemen-
ted with own interventions to change their original 
expression (e.g. Apokalipsa w tęczowej spirali [Apoca-
lypse in Rainbow Spiral], 1990).

The most important works were created within the 
first concept’s framework. They represent static and 
staging-wise “simple” self-portraits. 

Autoportret zmultiplikowany [Multiplied Selfport- 
rait] consists of static images that resemble stills from 
the Mental Steps movie. These images are distur-
bing; they evidence probability of every identity’s and  
psyche’s decay. The identity disintegration process known 
from Far-Eastern meditation may be dangerous how- 
ever, which was described by Mircea Eliade in his story  
Doctor Honnenbeger’s Secret.

In the 1970-ties also trick photographs were created 
as an effect of poetic conceptualism (e.g. Zdzisław 
Jurkiewcz) or visual poetry, an outstanding represen-
tative of which has turned out Stanisław Dróżdż. Ano-
ther example is a set of three photographs Ingerencja  
[Intervention], which included also an element of com-
bination and indefinite journey in time and space.

At least a few dozen self-portraits were procured at 
that time that recorded a slow or quick transformation 
of the author’s physical features. The artist watches 
himself in camera lenses like in a mirror. These pictures 
do not pretend to be progressive, upsetting, or ironic. 
They feature simplicity and authenticity of the pre-
sented situations, despite showing different stretches 
of time on subsequent pictures. This type of attitude 
manifested in the Polish photography first in the work 
of Wiesław Hudon, and then of Andrzej and Natalia 
Lachowicz. But in the case of Dudek-Dürer we are 
confronted with a new quality, obviously resembling 
also the attitude of Joseph Buys, who could use every  
situation and moment for his own original artistic 
concept. He was looking for his cultural and religious  

origins neither in Bonn, nor in New York City, but on 
the outskirts of Europe, as well as in Satanism. Using 
virtually every means (such as being busted by the po-
lice for instance) and every form he could freely mate-
rialise his own formulas and concepts.

3. Postmodernism times.

Postmodernism is a theoretical reflection involving 
a changed approach to the arts and culture based on 
revealing new aspects (feminism, homosexualism), 
or rules, which could not have been hitherto noticed, 
or properly interpreted, because of a political state’s 
repressiveness. This is also creative work that refers to 
approval of the “alien” and of multicultural equality of 
all cultures.

Dudek-Dürer’s photography is to an extent indepen-
dent of the fashions and conventions that took over in 
the 1990-ties and are still developing. But not entirely 
so. If postmodernism is interpreted also as an art that 
employs state of the art technologies for digital proces-
sing of photographs and video, then its influence may 
be identified also in Dudek-Dürer’s work.

In the 1990-ties and now he has consciously explored 
new computer-aided editing capabilities (e.g. Autoob-
serwator I ver. III.). He is interested not only in a face, 
but also in individual “live” geometric forms, including 
the process of development and disappearance of an 
image as of potentially every visualised form. This type 
of work stems from Escher’s graphics and – earlier – 
from paintings of Salvador Dali, as well as of painters 
of the Baroque (Momper) and even Renaissance (Hans 
Holbein the Younger, Andrea Mantegna) eras. But now 
it is also a popular entertainment promoted by illustra-
ted magazines that publish so called impossible figures 
testing our visual perception. But Dudek-Dürer uses it 
to convey the permanent transformation idea, the law 
of never-ending karma (Analogie II, III, IV [Analogies 
II, III, IV]). Therefore he not only successfully com- 
bines different realities (Apokaliptyczna identyfikacja I  
[Apocalyptic Identification I], 2002 and particularly 
Apokaliptyczna identyfikacja IV [Apocalyptic Iden-
tification IV]), but also goes out of the geometric  
abstraction tradition’s schematism and penetrates into  
photography’s border areas, in technology terms  

migrating to graphic art, although the point of depar-
ture – or, more precisely, one of such points – was pho-
tography.

II. VIDEO AS A RECORD OF THE NEVER-ENDING  
 ROAD THROUGH MEANDERS OF LIFE AND ART

1. Early movies (1980-ties until ca. 2000).

Dudek-Dürer’s video works have not been yet com-
mented, although he’s been active in the field already 
since the early 1980-ties. It is also ignored in princi-
pal studies on the Polish video art8. It results from si-
milar premises that have been at work with regard to 
photography. Dudek-Dürer follows his own path only, 
creates his own convention within the visual video lan-
guage, which indicates relationships with photography 
first and foremost, but also with graphic art. What’s 
important, his film works do not fit in any stream of the 
Polish art and that’s why most of them have remained 
unknown. 

Originally his interest in video related to performance 
documentation (Meditation on Copyright 4, 1983) and 
his journeys, particularly significant of which was the 
1989 trip to Australia. Since then he has independently 
produced his first films. For me important is Nothing. 
The picture is very static; it allows another view to pas-
sing by of time, which runs very slowly. It is manifested 
by very slowly moving clouds in the sky. This motif shall 
reappear also in other films produced already in the 
2000-ties.

Sensitive Rail... and Stairs exploit the motif of travel, 
perhaps the most characteristic theme of his work. He 
is a wanderer of the romantic type, who discovers vi-
sual states, beautiful, although potentially concealing 
not only fading but also passing away, as it can be seen 
in Cemetery, a full of melancholy work that exploits  
technical functionality of image multiplication and  
downsizing. It all concentrates there in the rectangle 
form, which – according to Carl Gustav Jung’s theory 
presented in his book Archetypes and Symbols – is 
a symbolic form, to which evil has been adopted, so  
far rejected or marginalised in the Christian religion 
and art, which is expressed by the triangle form repre-
senting the Holy Trinity idea. 
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The road motif prevails in these works, related to tra-
vels, the world’s changeability and elusivity. Everything 
is transient; there are no dramatic events and deve-
lopments. All elements of the visible and recorded on 
magnetic tape world described above shall reappear in 
the next period.

2. Art is a form of meditation10. Video of the 2000-ties.

The art related to meditation, or constituting a form 
thereof, is unpopular, even among artists associated 
with Zen, although it has had many great exponents, 
such as painter Marc Tobey, or photographer Minor 
White. Also in some Joseph Beuys’ works, and – first 
and foremost – statements an attempt at such attitude 
could be identified (actions: How To Explain Pictures to 
a Dead Hare, Coyote) 

An example of such artistic attitude is Dudek- 
Dürer’s film Border. What the title border is? Or per-
haps it has disappeared following fading away con- 
tours of the world based on reproduction and cultural 
fiction, which manifests in the famous Statue of Liberty 
of 1886 appearing at the film’s beginning and ending. 
Its fictionality is also evidenced by the fact that few  
people know that French sculptor F. Bartholdi created 
it. It does not represent the idea of liberty really, be-
cause it is an “artificial creation”. Freedom and libera-
tion are achieved through meditation. We can see the 
figure of the artists, who penetrates the whole world, 
also some places that are unreal and untrue because 
procured by filming a photographic reproduction. It is 
a reflective work, based upon the principle of image’s 
destruction and construction, and of mutual penetra-
tion of a number of realities.

Mental Steps is a kind of photography that is variable 
in time/space, albeit also interpenetrating other reali-
ties. The film presents a multiplied portrait, in a sense 
of decay of a single identity (personality), which burns 
out its material envelope.

Trans Trip addresses the need to meditate in any 
conditions and circumstances, also while sipping tea or 
visiting a WC. Anything may be meditated over, a cup 
of tea with an image of fish as well. Then the only  
reality of the world is beginning to fade away, which 
to an extent is an illusion, and other images and other 
realities may appear.

Velocity – dismemberment and integration of all 
forms in this world has been a perennial principle. Also 
an artist is an element of an extremely fast changing 
reality. This is Dudek-Dürer’s most dynamic and for-
mally most abstract film. Only sometimes we can see 
in it some elements of the reality as we know it, such as 
a wall with graffiti or a view of the sky.

Transfer of Energy is a film that in a symbolic manner 
presents change of power, “suction” of real human be-
ings and their reality into the “circle of live and death”, 
the Far East formula’s basic notion. It starts with a view 
of a city in unrealistic colours. Again realities super-
impose, and one of the components is even surreal, 
because such is the everyday life. We can see a young 
man, who carries a sculpture on his head – it is not 
a theatrical staging but a ritual.

The point of departure for Tendency was the 2003 
Venice Biennial. You can’t tell who is advancing who is 
recessing in a crowd of walking people. Here Dudek-
-Dürer confronts himself with a sculpture of Charles 
Ray, a famous US artist. He asks a question: which art 
form is truer? Is it he, as a “living sculpture”, or the re-
alistically formulated naked women sculptured by Ray? 
Dudek-Dürer has no doubts – he is the right art form! 
The film starts with a candle flame and ends with the 
identical frame, which resembles the mood of a photo-
graph from the series Żywioły [Elements] by Zygmunt 
Rytko, who took a picture of a burning candle against 
the backdrop of a palm.

The Trans Wishes I film starts in a beautiful way.  
We can see a view of a mountain, a pole and clouds  
arranged in a perfect order – the classic order in terms 
of the ancient Greece’s heritage. It is not disturbed 
even by clouds that suddenly (by the virtue of the  
artist’s creation) change orientation and flow in the re-
verse direction. All that is focused in Dudek-Dürer’s eye 
pupil, which rules the world’s structure. All is relative, 
variable, subordinated or related to music, even if mu-
sic was conceived afterwards as a form that construed 
the visual world.

Which movie has provided a bracket of sorts that 
binds together Dudek-Dürer’s entire interest in video? 
It seems to me that such postulates have been best 
fulfilled by Invisible Time, the music of which, diffe-
rent than other works of the type, is more apocalyptic.  

The film shows these advancing and those recessing 
and vice versa. No one knows which is the move-
ment’s right order or form. Is it linear or elliptic, etc?  
A way out of the situation (where for a moment an 
advertising board appears that reads “Last Minute”) 
is to remain in the eternal time, in meditation, like 
does Dudek-Dürer, who, in a conventional manner and 
by means of movement, creates the form of a circle,  
around which the artist revolves. The artist seems  
to say in a delicate manner – remember, “each mo-
ment is final, may decide on the form of your future 
existence”. Introduction to shows a fight of everything 
against all things, even the element of fire, which  
materialises in various visualisations. The artist  
himself in his many films tries to show another possi-
bility, which is determined by meditation – a creative 
maintenance of the world’s structure, because this is 
all it can do. 

3. What is a camera?

The mind of an artist, who uses software of electronic 
digital cameras, of course. Outwardly his films are we-
arisome and with repeated motifs. Many viewers can’t 
“get through” their unique form, the more so that the 
viewers have not understood the issues they address. 
Dudek-Dürer is an example of an artist, who perfect- 
ly controls a camera as a tool, although he applies 
a somewhat monotonous form deprived of narration 
and strong dramatic accents, which not entirely cor- 
responds to the typical cinematographic structure. 

Structure

The structure of his films from his second filming  
period is very interesting and it resembles the principle 
known from Władysław Strzemiński’s unistic paintings, 
and works of US “action painters” from the 1950-
-ties. It is going out of the framework (“over all”) of not 
only our mind, but of the cinematographic narration  
principle. His films’ form is not as much a collage, as it is 
a trick photography, with tendency to many forms’ geo-
metrisation. The structure is free, non-linear, bringing  
to mind a dream-like world, where reality of motifs can 
be rarely seen, as they are only supplements.

Symbols

Every creative artist seeks new symbolic forms, of 
course within the framework of the practiced arti-
stic discourse. They will be different in the abstract  
painting scheme (e.g. Leon Tarasewicz), different 
in the photographic language (Zygmunt Rytka), and 
different in a specific formula related to artist’s own  
existence (Roman Opałka). Has Dudek-Dürer found 
such formula of his own symbolic language? I am con- 
vinced that he has. His symbolic representation re-
fers to demonstration of the idea of a life road and  
a search for the fullness, showing the problem of “bur-
ning out” the material body form. Such Dudek-Dürer’s 
own symbols include: an eye, fire, motif of road, energy 
transformations. Other, earlier forms, such as the “art 
of shoes”, “art of trousers”, etc., are incorporated in  
the language.

4. What is art, according to Dudek-Dürer?

Is it worth deliberating which form of his work is the 
most important? I believe that it features intermediality 
(multimediality), of which Franciszek Chmielowski wro-
te: Art has been multimedial for long in the meaning 
of syncretism of its presentation means and it so re- 
mains, especially in the performing arts domain. [...] It 
is likely that the new multimedia art displays a tendency 
to return to the ideals of art as a spontaneous para-
-religious process affecting multiple sensory receptors, 
which art was at the dawn of the European culture. [...]  
I believe – Chmielowski wrote – that the multimedia 
art’s nature as compared to the former art’s nature has 
not been subject to too far reaching changes and that 
these changes have been of the evolutionary rather 
than revolutionary nature. Still art’s ability to imperso-
nate, to give shape to new, emerging meanings in the 
human world has remained its main competence. It is 
probably art’s permanent and indispensable mandate, 
the function whereby the thing thereto relevant realises. 
If we had bracketed or annulled its philosophical (onto-
logical and epistemological) mediality and the function 
of presenting new meanings thereto related – what then 
would be left of its output? The material bystandership 
only, a concrete thing which, in Ingarden’s aesthetics 
was coined as living basis. This term remains valid also 
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with respect to works of new media arts, which – depri-
ved of the meaning conveyance function – have been 
reduced to the level of electronic toys or gadgets11. 

It is difficult to answer the question what is the es-
sence of Dudek-Dürer’s work – performance, photo-
graphy, graphic art, or video? Or perhaps he himself 
as the “living sculpture” idea that unites all forms of 
his multimedia activities. His moral attitude and orien-
tation to transcendence are worth of the highest re-
spect. Obviously in many artistic disciplines, such as 
performance, graphic art, photography, or video, Du-
dek-Dürer has found new aspects that fill up the world 
of his art, also formal aspects12. In a successful manner 
he develops the perennial issue of the artistic discourse 
on the obligations of art and artist.

So what is the art, according to Dudek-Dürer? It is he 
himself and artistic or para-artistic forms he has ma-
terialised, because in any situation a work of art may 
be made of accidental objects, e.g. a box of just con-
sumed pizza. But is it a work of art? Such situations, 
drawn up at many places of his stay, resemble King 
Midas’ myth, as well as the postulates and practices 
of Joseph Beuys, who applied similar creative method 
involving maximum proliferation of creative energy13.  
But Dudek-Dürer’s body of work gives rise to the  
highest esteem. Sometimes a few young video and 
performance learners are following his steps, such as 
meditating Marek Zygmunt, for instance. Painter An-
drzej Urbanowicz seems to have been heading the 
same direction already since the early 1960-ties. This 
path is worth not only attention, but also cultivation, 
because “every garden is also your garden”.

1 A. Dudek-Dürer, [untitled text], Andrzej Dudek-Dürer. Meta... Przestrzenie 
X, April- May 1995, Galeria 526, Poleski Ośrodek Sztuki, Łódź s. nlb, (xerox 
print). Translated into English.

 2 One of a few publications, where A. Dudka-Dürer’s work is presented aga-
inst the backdrop of the Wroclaw photographic scene is the album Fotografia 
we Wrocławiu 1945-1997, Wrocław 1997. I believe that his photography and vi-
deo work, not to mention performance and music, should be positioned in the 
context of the Polish art, although for various reasons it would not belong to its 
predominant stream. He is a “separate” artist, outsider the conceptualism issues 
(1970-ties), the “new expression” (1980-ties), and the “critical art.” (1990-ties). 
For some Polish artists, who look for their spiritual realisation in meditation, he 
may fulfil a role slightly similar to that, which Jospeh Beuys had fulfilled in the 
1970-ties and 1980-ties in Germany and worldwide thereafter.

3 Those may me asked such question, who represent popular, albeit also 
dangerous in its matter, religious syncretism. Doesn’t the simplest way in our civi-
lisation and culture lead to Catholicism (C.Gustaw Jung) or the Orthodox Church 
(Jerzy Nowosielski, Mircea Eliade)? Hasn’t the “karma” notion been destroyed 
and finally annihilated in the Western Word by the death and resurrection of 
Jesus Christ, who became a man and suffered?

4 This aspect is thoroughly analysed in A. Kostołowski’s essay, Zmiana nawo-
zu sztuki, in: Andrzej Dudek-Dürer, Meta... Trips... Arts II, West Berlin 1986 [the 
artist’s private edition].

5 It’s interesting what was the origin of Dudek-Dürer’s interest in trick photo-

graphy. Perhaps it has resulted from Aleksander Krzywobłocki’s 1975 exhibition 
at the National Museum in Wrocław. This exhibition, so far the only monographic 
exhibition of this outstanding artist, showed his exceptional sensitivity to states of 
surrealistic subconsciousness.

6 Within the performance formula an exceptional work should be mentioned 
that was photographed as an “light drawing”, i.e. Projekt Metafizyczno-Telepa-
tyczny w 524 rocznicę urodzin Albrechta Dürera [A Metaphysical-Telephatic Pro-
ject in Albrecht Dürer’s 524th Birthday] (1995). The essence of Dudek- Dürer’s 
performance is meditation combined with spiritual music played on sitar that 
annihilated the physical superego. Its important form is destruction, as well 
as superposition of individual images of the artist and his archetypes, such as 
Albrecht Dürer, which was particularly evident in performance Meta... Relacja 
[Meta…Relation] (The National Museum in Wrocław, 2003) and had its prede-
cessor in Andrzej Różycki’s 1973 performance Identyfikacja pozorna Apparent 
[Identification] that challenged the photo-medialism position. Notabene Różyc-
ki’s attitude, owing to the search of sacrum in the desacralised world, is close 
to Dudek-Dürer, but the basic difference is in the fact that Różycki combines 
his work with Christian creation, in the Catholic version, albeit with neo-avant-
-garde features.

7 Such works were for the first time displayed by Andrzej Saj at the Autopor-
trety [Selfportraits] exhibition (2005). In the context of the Polish photography 
classics Dudek-Dürer’s works were undoubtedly not only among those most in-
teresting but also the most successful, because, like Marek Gardulski, he was 
concerned with providing an authentic record of his physiognomy and psyche.

8 An exclusion is catalogue Video, instalacje, performance, The Museum of 
Art and National Museum in Poznań, Łódź 1994, where the artist was featured.

9 There is, of course, an interpretation problem due to the fact that Dudek-
-Dürer refers to religious syncretism, in which however the “Far East” factor,  
including the reincarnation concept, plays a role more prominent than the  
Christian tradition. Because of that some doubts may appear as to relevance of 
Jung’s depth psychology to interpretation of Dudek-Dürer’s work.

10 Not only, of course, but meditation was the art’s function since its outset 
until the XIX century. Parting ways of art and religion started in the Renaissan-
ce era and resulted in its excessive ornamentalisation (e.g. Baroque), atrophy 
(Avant-garde) or amended function, although in the XX century and now such 
artists may be recognised, who believed or still believe in its sacral dimension, 
E.g. Andriej Tarkowski. I also refer to my earlier deliberations presented in an 
essay under the same title, see: K. Jurecki, Sztuka jest formą medytacji, “Exit”, 
2005 No 3. 

11 F. Chmielowski, Medialność jako problem filozoficzny, in: Piękno w sieci, 
edited by K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 1999, pp. 129/130

12 This exhibition is dedicated first and foremost to the issues of photography, 
video and – partially – digital prints.

13 I’ve elaborated on the problem in easy Joseph Beyus – szaman czy nauczy-
ciel? [Joseph Beyus – a shaman or a teacher?], in: documenta Kasel./ Joseph 
Beuys – szaman czy nauczyciel?, The Regional Museum in Toruń, 1996, (exhi-
bition catalogue).

FOTOGRAFIA I WIDEO. PRACE Z LAT 1965-2005

PHOTOGRAPHY AND VIDEO. ART WORKS FROM YEARS 1965-2005



42 43Autoportret Miejski I, fragment 1 / City Selfportrait I, fragment 1, 2004
fotografia, druk cyfrowy / photography, digital print 

80 cm x 55 cm



45

Permutacjo-Korelacje II / Permutations-Correlations II, 2004 
fotografia, druk cyfrowy / photography, digital print, 25 cm x 53 cm



46 Widzę Ciebie... Widzisz mnie... / I See You... You See Me..., 1985
 performance w moim ogrodzie, Wrocław / performance in my garden, Wrocław – Poland

 brom, fotografia / bromine photography, 4 x 26 cm x 22,5 cm



49

tytuł w języku polskim, data, wymiar?
tytuł w języku angielskim, data, wymiar?

Sztuka Butów... po 30... Trans A ... w 2 
 Art of Shoes... after 30... Trance A... in 2, 1999

druk cyfrowy, fotografia / digital print, photography

 70 cm x 100 cm

Z cyklu Auto... Elementy 
from cycle Auto... Elements, 1969
chlor – raster autorski, barwienie / chlorine photography 

– author’s screen, colouring 

4 x 18 cm x 13 cm
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Z cyklu Auto... Destrukcje / Auto… Destructions, 1971 
 brom / bromine photography, 30 cm x 40 cm

Autoukrzyżowanie / Selfcrucifiction, 1973 
performance w Galerii Jednej Osoby, Wrocław 

performance at One Person Gallery, Wrocław – Poland, 30 cm x 40 cm



52

Autoportrety – Przekształcenia
Self-portraits – Transformations, 1965

brom, solaryzacja, izohelia / bromine photography, solarisation, izohelia 

4 x 13 cm x 18 cm

Meta... Autoportret... A 2003 / Meta... Selfportrait... A 2003
druk cyfrowy / digital print, 50 cm x 81 cm



54 55

INGERENCJA I, II, III / INTERVENTION I, II, III, 1976
projekt instalacji – brom fotografia 

project of installation – bromine photography 

3 x 21,5 cm x 28 cm

Z cyklu Kto miłuje życie swe... / Who Loves Own Life…, 1974 
obiekt – brom montaż / space object, bromine photography 

rekonstrukcja pracy zaginionej poczas wystawy Złocisty Jantar ’74 

70 cm x 70 cm x 12 cm



56 57Z cyklu Ziemski – Agent / from cycle Terrestrial – Agent, 1976
klej – technika chromianowa / glue – chromate technique, 50 cm x 40 cm



Czekam... / I’m Waiting..., 1985 
performance w moim ogrodzie, Wrocław 

performance in my garden, Wrocław – Poland

fotografia / photography 

6 x 21,5 cm x 24 cm
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Analogie II / Analogies II, 2002
 Analogie IV / Analogies IV, 2002
 Analogie III / Analogies III, 2002
 druk cyfrowy / digital print, 15 cm x 75 cm

 Apokaliptyczna Identyfikacja I / Apocalyptical Identification I, 2002 
druk cyfrowy / digital print, 60 cm x 45 cm



62 63Cisza... aż po grób II / Silence... up to grave II, 1996
fotografia druk cyfrowy / photography, digital print, 60 cm x 45 cm

63



64 65Z cyklu Krzyże Cmentarne / from cycle Cemetery Crosses, 1970 
chlor, klej – technika chromianowa / chlorine photography, glue – chromate technique, 4 x 40 cm x 30 cm 



66 67



68 69

Każdy kto prosi..., / Everyone Who Asks..., 1973
fotografia, klej, formowanie przestrzenne 

photograph, glue, spatial forming

48 cm x 34,5 cm

Sztuka Butów 1969-1995 III b / Art of Shoes 1969-1995 III b 
fotografia, druk laserowy, gniecenie 

photography, laser print, press 

30 cm x 40 cm

tytuł w języku polskim, data, wymiar?
tytuł w języku angielskim, data, wymiar?
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Meta... Relacja / Meta... Relation, 2003 
performance, Muzeum Narodowe we Wrocławiu / National Museum in Wrocław

Z cyklu Maski – Jestem, Jesteś... Kimś innym... 
from cycle Masks – I am, You are... Someone Else..., 1974

izohelia, klej – technika chromianowa / izohelia, glue – chromate technique, 4 x 40 cm x 30 cm



Ja śpię... Ty śpisz... / I’m Sleeping... You Are Sleeping..., 1977
My Będziemy... Czy nie Być... / We Shall Be... or Not To Be..., 1977

Ja śpię... Czy nie Być... / I’m Sleeping... or Not To Be..., 1977
fotografia / bromine photography 

21 cm x 25,5 cm



74 75tytuł w języku polskim, data, wymiar?
tytuł w języku angielskim, data, wymiar?



76 77

Z cyklu Kuszenie nie-świętego Andrzeja / The Temptation of Not-St. Andrew, 1976, 2 x 40 cm x 30 cm

Z cyklu Odczynianie / Spell breaking, 1976, 2 x 24 cm x 30 cm

klej – technika chrominowa / glue – chromate technique

Sztuka Butów w Wenecji, podczas 51 Biennale Weneckiego – Meta... Konfrontacja 
Art of Shoes in Venice, during 51 Venice Biennial – Meta... Confrontation, 2005

fotografia, druk cyfrowy / photography, digital print, 29 cm x 53 cm



78 79

Autoobserwator I, wersja III / Autoobserver I, ver. III, 1999
druk cyfrowy / digital print, 66 cm x 69 cm

Autoportret zmultiplikowany 
Metafizyczno-Telepatyczny I, II, III  

 Multiplied Metaphysical-Telepathic 
Selfportrait I,II,III, 1994

fotografia – druk cyfrowy / photography – digital print  

3 x 26 cm x 33,85 cm



80 81



82 83tytuł w języku polskim, data, wymiar?
tytuł w języku angielskim, data, wymiar?

Sztuka Butów w N.Y.C., żywa rzeżba / Art of Shoes in N.Y.C., living sculpture, 1990 
fotografia, druk laserowy / photography, laser print, 70 cm x 100 cm

Sztuka Butów w Seulu / Art of Shoes in Seoul, 2004
performance w 35 rocznicę sztuki butów, żywa rzeźba / performance in 35th anniversary of Art of Shoes, living sculpture

Festival and Symposium Nine Dragon Heads 2004 Seoul, South Korea 

fotografia, druk cyfrowy / photography, digital print, 70 cm x 100 cm
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Z cyklu Zakonserwowany czas, dwa obiekty 
from cycle Preserved Time, two objects, 1974
fotografia, szkło, blacha zszywki / photograph, glass, metal sheet, staples

16 cm x 9 cm x 8,5 cm 

84

Copyright by... , 1984
instalacja na murze w Berlinie Zachodnim / installation on the wall in West Berlin

fotografia / photography, 30 cm x 40 cm



86 87tytuł w języku polskim, data, wymiar?
tytuł w języku angielskim, data, wymiar?

Andrzej DUDEK-DÜRER

PRACE NA WYSTAWIE 
EXHIBITED WORKS

1 – 4. Autoportrety-Przekształcenia, 1965, brom, solaryzacja, izohelia wym. 
1 pracy 13 cm x 18 cm / Self-portraits-Transformations, 1965, bromine 
photograph, solarisation, izohelia, each work 13 cm x 18 cm

5 – 8. Z cyklu Wszystko jest..., 1967, chlor, klej – technika chromianowa, 
wym. 1 pracy 6 cm x 9 cm / from the cycle All is.., 1967, chlorine  
photography, glue – chromate technique, each work 6 cm x 9 cm

9 – 12. Z cyklu Auto... Elementy, 1969, chlor – raster autorski, barwienie, 
wym. 1 pracy 18 cm x 13 cm / from the cycle Auto... Elements, 1969,  
chlorine photography – author’s screen, colouring, each work 18 cm x 13 cm

13 – 16. Z cyklu Krzyże cmentarne, 1970, chlor, klej – technika chromia- 
nowa, wym. 1 pracy 40 cm x 30 cm / from the cycle Cemetery Crosses, 
1970, chlorine photography, glue – chromate technique, each work  
40 cm x 30 cm

17. Z cyklu Auto... destrukcje, 1971, brom, 30 cm x 40 cm / from the cycle 
Auto… Destructions, 1971, bromine photography, 30 cm x 40 cm 

18. Autoukrzyżowanie, 1973, performance w Galerii Jednej Osoby, Wrocław 
Selfcrucifiction, 1973, performance at One Person Gallery, Wrocław, Poland 

19. Każdy kto prosi..., 1973, fotografia, klej, formowanie przestrzenne,  
48 cm x 34,5 cm / Everyone who asks..., 1973, photograph, glue, spatial 
forming, 48 cm x 34,5 cm 

20 – 23. Przemijanie w wieczność... I, II, III, IV, 1973, fotografia,  
wym. 1 pracy 60 cm x 48 cm / Fading Into Eternity... I, II, III, IV, 1973, 
photograph, each work 60 cm x 48 cm

24 – 27. Nadzieja oczekiwania... I, II, III, IV, 1974, fotografia,  
wym. 1 pracy 61 cm x 55 cm / Hope of Waiting... I, II, III, IV, 1974,  
photograph, each work 61 cm x 55 cm

28 – 30. Przemijanie I, II, III, 1974, fotografia, wym. 1 pracy 55 cm x 44 cm 
/ Fading I, II, III, 1974, photograph, each work 55 cm x 44 cm

31. Z cyklu Zakonserwowany Czas, 1974, instalacja z 10 obiektów, fotogra-
fia, szkło, blacha, zszywki 16 cm x 9 cm x 8,5 cm / from the cycle Preserved 
Time, 1974, installation of 10 pieces, photograph, glass, metal sheet, staples 
16 cm x 9 cm x 8,5 cm

32. Z cyklu Kto miłuje życie swe..., 1974, obiekt, fotografia, brom,  
70 cm x 70 cm x 12 cm, rekonstrukcja pracy zagnionej podczas wystawy 
Złocisty Jantar ‘74 / From the cycle Who Loves Own Life..., 1974, object, 
photograph, bromine photography, 70 cm x 70 cm x 12 cm, reconstruction  
of a work lost at Złocisty Jantar ‘74 exhibition

33 – 36. Z cyklu Maski – jestem, jesteś... kimś innym..., 1974, izohelia, klej 
– technika chromianowa, 40 cm x 30 cm / from the cycle Masks – I am, You 
Are... Someone Else..., 1974, izohelia, glue – chromate technique,  
40 cm x 30 cm 

37 – 40. Z cyklu Był człowiek..., 1975, klej – technika chromianowa, wym. 
1 pracy 13 cm x 18 cm / From the cycle There Was A Man..., 1975, glue 
– chromate technique, each work 13 cm x 18 cm

41 – 43. Z cyklu Id, Ego, Superego... 1976, klej – technika chromianowa, 
wym. 1 pracy 13 cm x 18 cm / From the cycle Id, Ego, Superego... 1976, 
glue – chromate technique, each work 13 cm x 18 cm

44. Z cyklu Ziemski-Agent, 1976, klej – technika chromianowa,  
50 cm x 40 cm / From the cycle Terrestrial-Agent, 1976, glue – chromate 
technique, 50 cm x 40 cm

45 – 46. Z cyklu Kuszenie nie-świętego Andrzeja, 1976, klej – technika 
chromianowa, wym. 1 pracy 40 cm x 30 cm / From the cycle Temptation of 
Not-St. Andrew, 1976, glue – chromate technique, each work 40 cm x 30 cm

Stojąc w wodzie... / Standing In Water..., 2005  
podczas 51 Biennale Weneckiego / during 51 Venice Biennial 

fotografia, druk cyfrowy / photography, digital print

40 cm x 53 cm

Autoportret Miejski I, fragment 2

City Selfportrait I, fragment 2, 2004
fotografia, druk cyfrowy / photography, digital print 

80 cm x 55 cm
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80-81

Trans Trip 7:28 
production, direction, editing, music by A. Dudek-Dürer  

camera by Tomasz Mniamek, Kedud Jezrdna, 2001-2002

66-67

Tendency 9:32
production, direction, editing, music by A. Dudek-Dürer  

camera by Kedud Jezrdna, Grażyna Borowik, A. Dudek-Dürer, 

2003 

66-67

Meta Trip 9:18
production, direction, editing, music by A. Dudek-Dürer  

camera by Tomasz Mniamek, Kedud Jezrdna, 2001-2002

66-67

Nothing – Sydney, Australia 11:00
production, direction, editing, music by A. Dudek-Dürer  

camera by Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer, 1989

66-67

Something II Ponte Nossa, Włochy / Italy 6:00
production, direction, editing, music by A. Dudek-Dürer  

camera by Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer, 1992

66-67

Sensitive... Rail – Sydney, Australia 3:00
production, direction, editing, music by A. Dudek-Dürer  

camera by Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer, 1989

66-67

Up-Side Down – Sydney, Australia 3:00
production, direction, editing, music by A. Dudek-Dürer  

camera by Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer, 1989

66-67

Meta Light – Sydney, Australia 3:30 
production, direction, editing, music by A. Dudek-Dürer  

camera by Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer, 1989

66-67
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47 – 48. Z cyklu Odczynianie, 1976, klej – technika chromianowa,  
wym. 1 pracy 24 cm x 30 cm / from the cycle Spell Breaking, 1976, glue –  
chromate technique, each work 24 cm x 30 cm

49-51. Ingerencja I, II, III, 1976, projekt instalacji, fotografia, brom,  
wym. 1 pracy 21,5 cm x 28 cm / Intervention I, II, III, 1976, project of 
installation, photograph, bromine photography, each work 21,5 cm x 28 cm

52 – 53. Pędząca ku nam przyszłość I, II, 1976, fotografia, wym. 1 pracy 
56 cm x 40 cm / Future Racing Toward Us I, II, 1976, photograph, each 
work 56 cm x 40 cm

54 – 56. Przerywać I, II, III, 1976, fotografia, wym. 1 pracy 18,5 cm x 22 
cm / Intermit I, II, III, 1976, photograph, each work 18,5 cm x 22 cm 

57 – 59. AD..., Copyright by..., No Copyright, 1976, fotografia,  
wym. 1 pracy 18,5 cm x 22 cm / photograph, each work 18,5 cm x 22 cm 

60 – 62. Autoportret 1976 I, II, III, 1976, fotografia, brom, wym. 1 pracy 
15,7 cm x 21,5 cm / Self-portrait 1976 I, II, III / Self-portrait 1976 I, II, III, 
1976, photograph, bromine photography, each work 15,7 cm x 21,5 cm 

63. Dezintegracja I, 1977, gniecione fotografie, żywica epoksydowa, 
płótno, 50 cm x 40 cm / Disintegration I, 1977, crumpled photographs, 
epoxy resin, canvass, 50 cm x 40 cm

64. Dezintegracja II, 1977, gniecione fotografie, żywica epoksydowa, 
płótno, 50 cm x 40 cm / Disintegration II, 1977, crumpled photographs, 
epoxy resin, canvas, 50 cm x 40 cm

65. Dezintegracja III, 1978, pocięte fotografie, klej, żywica epoksydowa, 
płótno, 50 cm x 40 cm / Disintegration III, 1978, slit photographs, glue, 
epoxy resin, canvass, 50 cm x 40 cm 

66. Dezintegracja IV, 1978, pocięte fotografie, klej, żywica epoksydowa, 
płótno, 50 cm x 40 cm / Disintegration IV, 1978, slit photographs, glue, 
epoxy resin, canvass, 50 cm x 40 cm 

67. Dezintegracja V, 1979, popiół z spalonych fotografii, żywica epoksy-
dowa, płótno, 50 cm x 40 cm / Disintegration V, 1979, ash from burnt 
photographs, epoxy resin, canvass, 50 cm x 40 cm 

68. Ja śpię… Ty śpisz… 1977, fotografia, 21 cm x 25,5 cm / I’m sleep-
ing… You are sleeping… 1977, photograph, 21 cm x 25,5 cm

69. My będziemy… Czy nie być… 1977, fotografia, 21 cm x 25,5 cm  
We shall Be… or not to Be… 1977, photograph, 21 cm x 25,5 cm

70. Ja śpię… Czy nie być… 1977, fotografia, 21 cm x 25,5 cm  
I’m sleeping… or not to Be… 1977, photograph, 21 cm x 25,5 cm

71. Naciskać…, 1981, fotografia, brom, 18,5 cm x 23,5 cm  
To Press…, 1981, photograph, bromine photography, 18,5 cm x 23,5 cm

72 – 75. From the cycle Worki metafizyczne, 1968 – 1983, fotografia, 
paper, rysunek, folia plastikowa, wym. 1 pracy 36 cm x 25 cm  
from the cycle Metaphysical Bags, 1968 –1983, photograph, paper, draw-
ing, plastic foil, each work 36 cm x 25 cm

76. Copyright by…, 1984, instalacja na murze w Berlinie Zachodnim, 
fotografia, 30 cm x 40 cm / Copyright by…, 1984, installation on the wall  
in West Berlin, photograph, 30 cm x 40 cm

77 – 80. Widzę Ciebie… Widzisz mnie… 1985, performance w moim 
ogrodzie, Wrocław, fotografia, brom, wym. 1 pracy 26 cm x 22,5 cm  
I See You… You See me…, performance in my garden, Wrocław, Poland, 
photograph, bromine photography, each work 26 cm x 22,5 cm

81 – 86. Czekam… 1985, performance w moim ogrodzie, Wrocław, 
fotografia, brom, wym. 1 pracy 21,5 cm x 24 cm / I’m Waiting… 1985, 
performance in my garden, Wrocław, Poland, photograph, bromine  
photography, each work 21,5 cm x 24 cm 

87 – 89. To będzie… Przychodzić do niczego, 1986, fotografia, brom, 
wym. 1 pracy 20,5 cm x 24,5 cm / This Will Be… Coming Over To Nothing, 
1986, photograph, bromine photography, each work 20,5 cm x 24,5 cm

90 – 93. Ciało i Dusza, 1987, performance w pracowni, Wrocław, fotogra-
fia, brom, wym. 1 pracy 27 cm x 21,5 cm / Body And Soul, 1987, perform-
ance at the studio, Wrocław, Poland, photograph, bromine photography, 
each work 27 cm x 21,5 cm

94 – 96. Pozostajemy… w Ciele i Duszy, 1987, performance w moim 
ogrodzie, Wrocław, fotografia, brom, wym. 1 pracy 27,5 cm x 21,5 cm  
We Remain… in Body and Soul, 1987, performance in my garden, 
Wrocław, Poland, photograph, bromine photography,  
each work 27,5 cm x 21,5 cm

97 – 100. Energia miejsc, 1989, Dunedin, Nowa Zelandia, fotografia 
metafizyczna, niewywoływana, nieutrwalona, w ciągłym procesie  
transformacji, wym. 1 pracy 25 cm x 20 cm / Energy of Places, 1989,  
Dunedin, New Zealand, metaphysical photograph, non-developed,  
non-fixed, in permanent transformation process, each work 25 cm x 20 cm

101. Apokalipsa w Singapurze…, 1989, fotografia, 30 cm x 40 cm  
Apocalypse in Singapore…, 1989, photograph, 30 cm x 40 cm

102. Z cyklu Śmieci świata, dyptyk, 1989, Sydney, Australia; Dunedin,  
Nowa Zelandia, fotografia, wym. 1 pracy 18,5 cm x 23,5 cm / From the 
cycle Garbage of the World, diptych, 1989, Sydney, Australia; Dunedin,  
New Zealand, photograph, each work 18,5 cm x 23,5 cm 

103. Sztuka butów w N.Y.C. (żywa rzeźba), 1990, fotografia, druk laserowy 
100 cm x 70 cm / Art of Shoes in N.Y.C. (living sculpture), 1990,  
photograph, laser print 100 cm x 70 cm

104. Sztuka butów w S.F. (żywa rzeźba), 1990, fotografia, druk laserowy,  
43 cm x 64 cm / Art of Shoes in S.F. (living sculpture), 1990, photograph, 
laser print, 43 cm x 64 cm

105 – 107. Sztuka butów w Calgary, tryptyk, 1990, druk cyfrowy,  
wym. 1 pracy 21 x 30 cm / Art of Shoes in Calgary, trIptich, 1990, digital 
print, each work 21 x 30 cm

108 – 110. Możesz dokonać wyboru I, II, III, 1990, fotografia, transforma-
cja komputerowa, druk cyfrowy, 30 cm x 40 cm / You Can Make Choice I, 
II, III, 1990, photograph, computer transformation, digital print,  
30 cm x 40 cm

111. Every Time… You Leave Space, 1991, druk laserowy + fotografia,  
30 cm x 40 cm / Every Time… You Leave Space, 1991, laser print  
+ photograph, 30 cm x 40 cm

112. Ciągle… czekając I …, 1992, fotografia, 40 cm x 55 cm  
All the time…Waiting I, 1992, photograph, 40 cm x 55 cm 

113. …It Belongs to You I, 1992, druk laserowy + fotografia,  
30 cm x 40 cm  …It Belongs to You I, 1992, laser print + photograph,  
30 cm x 40 cm

114. …It Belongs to You I, 1992, druk laserowy + fotografia, 30 cm x 40 
cm …It Belongs to You I, 1992, laser print + photograph, 30 cm x 40 cm

115. One… n… n… a, 1992, druk laserowy + fotografia, 30 cm x 40 cm  
One… n… n… a, 1992, laser print + photograph, 30 cm x 40 cm

116 – 118. Autoportret zmultiplikowany metafizyczno-telepatyczny I, 
II, III, 1994, fotografia, druk cyfrowy, wym. 1 pracy 26 cm x 33,85 cm / 
Multiplied Metaphysical-Telephatic Selfportrait I, II, III, 1994, photograph, 
digital print, each work 26 cm x 33,85 cm

119. Sztuka butów 1969 – 1995 II b, 1995, fotografia, druk laserowy, 
gniecenie, 30 cm x 40 cm / Art of Shoes 1969 – 1995 II b, 1995,  
photograph, laser print, crumbling, 30 cm x 40 cm

120. Sztuka butów 1969 – 1995 III b, 1969 - 1995, fotografia, druk 
laserowy, gniecenie, 30 cm x 40 cm / Art of Shoes 1969 – 1995 III b, 
1969-1995, photograph, laser print, crumbling, 30 cm x 40 cm

121 – 123. Ściana… Czy Coś I, II, III, IV, 1995, druk cyfrowy, 30 cm x 40 
cm A Wall… Or Something I, II, III, IV, 1995, digital print, 30 cm x 40 cm

124. Sztuka butów w Madrycie (żywa rzeźba), 1998, fotografia, druk 
laserowy, 100 cm x 70 cm / Art of Shoes in Madrid (living sculpture), 1998, 
photography, laser print, 100 cm x 70 cm
 
125. Cisza… aż po grób II, 1996, fotografia, druk cyfrowy, 60 cm x 45 cm  
Silence up to grave II, 1996, photograph, digital print, 60 cm x 45 cm

126. Sztuka butów w Madrycie (żywa rzeźba), 1998, fotografia, transfor-
macja komputerowa, druk cyfrowy, 30 cm x 40 cm / Art of Shoes in Madrid 
(living sculpture), 1998, photograph, computer transformation, digital print, 
30 cm x 40 cm

127. Sztuka butów… po 30… Trans A… w 2, 1999, fotografia, druk cy-
frowy, 70 cm x 100 cm / Art of Shoes… after 30… Trance A… in 2, 1999, 
photograph, digital print, 70 cm x 100 cm

128. Sztuka butów… po 30… Związana B, 1999, fotografia, druk 
laserowy, 70 cm x 100 cm / Art of Shoes… after 30… Tied Up B, 1999, 
photograph, laser print, 70 cm x 100 cm

129. Sztuka butów… po 30… Związana B2, 1999, fotografia, druk lase-
rowy, gniecenie, 70 cm x 100 cm / Art of Shoes… after 30… Tied Up B2, 
1999, photograph, laser print, crumbling, 70 cm x 100 cm 

130. Sztuka butów… po 30… Związana G2, 1999, fotografia, druk 
laserowy, 70 cm x 100 cm / Art of Shoes… after 30… Tied Up G2, 1999, 
photograph, laser print, 70 cm x 100 cm

131. Autoobserwator I wersja III, 1999, druk cyfrowy, 66 cm x 69 cm 
Autoobserver I ver. III, 1999, digital print, 66 cm x 69 cm

132. Autoobserwator II wesja III, 1999, druk cyfrowy, 66 cm x 69 cm
Autoobserver II ver. III, 1999, digital print, 66 cm x 69 cm

133. Autoobserwator III wersja III, 1999, druk cyfrowy, 66 cm x 69 cm 
Autoobserver III ver. III, 1999, digital print, 66 cm x 69 cm

134. Autoobserwator IV wersja III, 1999, druk cyfrowy, 66 cm x 69 cm 
Autoobserver IV ver. III, 1999, digital print, 66 cm x 69 cm

135. Magiczne AD… I, 2001, druk cyfrowy, stereografia, 45 cm x 60 cm 
Magic AD… I, 2001, digital print, stereografia, 45 cm x 60 cm

136. Sztuka butów… po 32 latach…, 2001, druk cyfrowy, 50 cm x 47 cm 
Art of Shoes... After 32th years..., 2001, digital print, 50 cm x 47 cm 

137. Zapakowana w O… Sztuka butów… po 32 latach…, 2001, druk 
cyfrowy, 50 cm x 47 cm / Wrapped in O... Art of Shoes... After 32 years..., 
2001, digital print, 50 cm x 47 cm 

138. Apokaliptyczna identyfikacja I, 2002, druk cyfrowy, 60 cm x 45 cm 
Apocalyptical Identification I, 2002, digital print, 60 cm x 45 cm

139. Identyfikacja II, 2002, druk cyfrowy, stereografia, 60 cm x 45 cm 
Identification II, 2002, digital print, stereography, 60 cm x 45 cm

140. Identyfikacja III, 2002, druk cyfrowy, stereografia, 60 cm x 45 cm 
Identification III, 2002, digital print, stereography, 60 cm x 45 cm

141. Analogie II, 2002, druk cyfrowy, 15 cm x 75 cm / Analogies II, 2002, 
digital print, 15 cm x 75 cm

142. Analogie III, 2002, druk cyfrowy, 15 cm x 75 cm / Analogies III, 2002, 
digital print, 15 cm x 75 cm

143. Analogie IV, 2002, druk cyfrowy, 15 cm x 75 cm / Analogies IV, 2002, 
digital print, 15 cm x 75 cm

144. Meta… Relacja, 2003, performance, Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu; dokumentacja fotograficzna: Czesław Chwiszczuk / Meta… 
Relation, 2003, performance, The National Museum in Wrocław, Poland; 
photographic documentation by Czesław Chwiszczuk 

145. Meta… Autoportret… A 2003, 2003, druk cyfrowy, 50 cm x 81 cm  
Meta… Selfportrait… A 2003, 2003, digital print, 50 cm x 81 cm

146. Sztuka butów w Seulu, (żywa rzeźba), 2004, performance w 35 
rocznice sztuki butów, podczas Festiwalu i Sympozjum Nine Dragon Heads 
2004 w Seulu, fotografia, druk cyfrowy, 70 cm x 100 cm / Art of Shoes in 
Seoul, (living sculpture), 2004, performance on the 35. anniversary of the 
Art of Shoes at the Nine Dragon Heads 2004 Festival and Symposium in 
Seul, South Korea, photograph, digital print, 70 cm x 100 cm

147 – 150. Permutacjo-Korelacje I, II, III, IV, 2004, fotografia, druk cy-
frowy, wym. 3. prac: 25 cm x 53 cm, wym. 1 pracy: 45 cm x 53 cm  
Permutations-Correlations I, II, III, IV, 2004, photograph, digital print,  
3 works 25 cm x 53 cm, each work: 45 cm x 53 cm 

151. Autoportret miejski I, 2004, fotografia, druk cyfrowy, 80 cm x 55 cm  
City Selfportrait I, 2004, photograph, digital print, 80 cm x 55 cm

152. Konfrontacja… Sztuka butów w Kioto 2004 I, 2004, fotografia, druk 
cyfrowy 70 cm x 100 cm / Confrontation… Art of Shoes in Kyoto 2004 I, 
2004, photograph, digital print 70 cm x 100 cm

153. Sztuka butów w Wenecji, Meta… Konfrontacja, 2005, podczas  
51 Biennale Sztuki w Wenecji, fotografia, druk cyfrowy, 29 cm x 53 cm  
Art of Shoes in Venice, Meta… Confrontation, 2005, at 51. Art Biennial
 in Venice, photograph, digital print, 29 cm x 53 cm

154. Stojąc w wodzie…, 2005, podczas 51 Biennale Sztuki w Wenecji, 
fotografia, druk cyfrowy, 40 x 53 cm / Standing in Water…, 2005,  
at 51. Art Biennial in Venice, photograph, digital print, 40 x 53 cm

155. Stojąc na ziemi…, 2005, podczas 51 Biennale Sztuki w Wenecji, 
fotografia, druk cyfrowy, 40 x 53 cm / Standing on Land…, 2005,  
at 51. Art Biennial in Venice, photograph, digital print, 40 x 53 cm

FILMY WIDEO / VIDEO FILMS:

156. To Play First Fiddle, 1989, production, direction, editing, music:  
A. Dudek-Dürer, camera: Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer; Sydney,  
Australia (3:00) 

157. Sensitive… Rail, 1989, production, direction, editing, music:  
A. Dudek-Dürer, camera: Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer; Sydney,  
Australia (3:00) 
 
158. Meta Light, 1989, production, direction, editing, music: A. Dudek-
Dürer, camera: Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer; Sydney, Australia (3:30) 

159. Nothing, 1989, production, direction, editing, music: A. Dudek-Dürer, 
camera: Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer; Sydney, Australia (11:00)

160. Up-Side Down, 1989, production, direction, editing, music: A. Dudek-
Dürer, camera: Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer; Sydney, Australia (3:00) 

161. Something II, 1992, production, direction, editing, music: A. Dudek-
Dürer, camera: Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer; Ponte Nossa, Italy (6:00)

162. Stairs, 1992, production, direction, editing, music: A. Dudek-Dürer, 
camera: Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer; Ponte Nossa, Italy (3:25)

163. Trans Trip, 2001-2002, production, direction, editing, music:  
A. Dudek-Dürer, camera: Kedud Jezrdna, Tomasz Mniamek (7:28)

164. Mental Steps, 2001-2002, production, direction, editing, music:  
A. Dudek-Dürer, camera: Kedud Jezrdna, Tomasz Mniamek (4:52)

165. Velocity, 2001-2002, production, direction, editing, music: A. Dudek-
Dürer, camera: Kedud Jezrdna, Tomasz Mniamek (5:06)

166. Border, 2001-2002, production, direction, editing, music: A. Dudek-
Dürer, camera: Kedud Jezrdna, Tomasz Mniamek (9:00)

167. Invisible Time, 2001-2002, production, direction, editing, music:  
A. Dudek-Dürer, camera: Kedud Jezrdna, Tomasz Mniamek (10:28)

168 – 170. Transfer of Energy; (9:31) Tendency (9:32), Trans Wishes I 
(8:49), Introduction to… (16:45), 2003, production, direction, editing, 
music: A. Dudek-Dürer, camera: Grażyna Borowik, A. Dudek-Dürer, Yudai 
Hashimoto, Kedud Jezrdna

171. Andrzej Dudek-Dürer jako żywa rzeźba – Nie dotykać – Punkty 
krytyczne, 2004, performance podczas otwarcia wystawy w Cheong-Ju 
City Art Centre Exhibition Hall, Korea Południowa / Andrzej Dudek-Dürer 
as a Living Sculpture – Don’t Touch – Critical Points, 2004, performance 
at opening of exhibition at Cheong-Ju City Art Centre Exhibition Hall, South 
Korea; Andrzej Dudek-Dürer as a Living Sculpture – Gestures, 2004, 
performance-instalacja podczas otwarcia wystawy w ramach Festiwalu 
i Sympozjum Nine Dragon Heads, Korea Południowa / Andrzej Dudek-
Dürer as a Living Sculpture – Gestures, 2004, performance-installation 
at opening of exhibition at the Nine Dragon Heads Festival and Symposium, 
South Korea, camera: Hayden Prujean, A. Braunberg, K. Jezrdna,  
A. Dudek-Dürer (10:06)
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KALENDARIUM

ANDRZEJ DUDEK-DÜRER – pojawił się na początku 
drugiej połowy XX wieku we Wrocławiu jako Andrzej 
Dudek. Od 1969 roku wierzy w reinkarnację. Wierzy, 
że jest wcieleniem Albrechta Dürera, co staje się istot-
nym punktem wyjścia dla jego działań artystycznych, 
w których często odwołuje się do dzieł tego renesanso-
wego twórcy. Zajmuje się performance, instalacją, wi-
deo, grafiką, malarstwem, fotografią, rzeźbą, muzyką, 
budową „instrumentów metafizycznych”, działalnością 
metafizyczno-telepatyczną, antypoezją oraz innymi 
formami wypowiedzi, które wraz z osobą twórcy współ-
tworzą wielowątkowy i rozbudowany „life performance” 
(„sztuka butów” – „sztuka spodni” – „sztuka Andrzeja 
Dudka-Dürera”, „żywa rzeźba”) [...] Sztuka jest dla mnie 
SPOSOBEM, MOŻLIWOŚCIĄ NA ŻYCIE ..., SZCZEGÓL-
NĄ MOŻLIWOŚCIĄ SAMOREALIZACJI..., KOMUNIKA-
CJI I KOOPERACJI..., MOJE ŻYCIE JEST SZTUKĄ...1  
Do roku 1978 Andrzej Dudek-Dürer żyje w izolacji. 
W 1979 roku rozpoczyna realizację projektów „sztuki 
podróży” na terenie Polski, następnie Europy i dalej 
poprzez kontynenty. Odwiedzając różne kraje – m.in. 
Meksyk, Kanadę, USA, Australię, Nowę Zelandię, Sin-
gapur, Koreę Południową, Japonię – prezentuje wysta-
wy, performance, instalacje, wykłady, warsztaty, filmy 
wideo. Jest inicjatorem i koordynatorem Międzynaro-
dowych Projektów Metafizyczno-Telepatycznych. Jego 
kompozycje muzyczne zostały wydane na kasetach 
i płytach, użyte w różnorodnych realizacjach autorskich 
oraz w produkcjach TVP. Prezentował swoją twórczość 
i prowadził zajęcia m.in. w: The Art Institute w Chicago, 
Academy of Art College w San Francisco, Conservato-
rio National de Musica w Mexico City, School of Art, 
Otago Polytechnic w Dunedin (Nowa Zelandia), The 
City Art Institute w Sydney, Berkeley University w Ber-
keley, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie... Sty-
pendysta Ministerstwa Kultury w 2002. Dokumentacje 
i prace znajdują się w wielu zbiorach prywatnych i pu-
blicznych, m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, 
Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Sztuki 
w Łodzi (także wideo), Centro de Arte Actual w Barce-
lonie, Stedelijk Museum w Amsterdamie, Museum of 
Modern Art w Nowym Yorku, Tate Gallery w Londynie, 
City Art Institute Library w Sydney, The School of the 
Art Institute w Chicago. 

1969  Rok przełomu, od którego zazwyczaj datuje się twór-
czość Andrzeja Dudka-Dürera. Rok, w którym umiera 
tragiczną śmiercią ojciec artysty – Wojciech. Młody 
twórca, zainteresowany kulturą Wschodu, poszuku-
jący ukojenia w jodze, medytacji, odkrywa, że jest 
wcieleniem Albrechta Dürera. Wiara w reinkarnację, 
medytacja, wegetarianizm stają się zarówno funda-
mentem, jak i źródłem ważnych wątków podejmowa-
nych w całej jego twórczości. W tym ważnym okresie 
ma miejsce początek działań określanych jako life 
performance.

Lata 70. Od początku lat 70. kontynuuje, rozpoczęte w 1967 
roku, poszukiwania i eksperymenty graficzne w tech-
nice kleju (własnoręcznie preparowany papier, świa-
tłoczuła emulsja chromowa), pozwalającej na bogate 
wykorzystanie efektów kolorystycznych. 

1971 Pierwszym autorskim wypiekiem chleba rozpoczyna 
cykl działań nazwanych „sztuką chleba” – „sztuką 
pizzy” – „sztuką jedzenia”, opierających się na przy-
gotowywaniu, wypieku / gotowaniu i wspólnym, wraz 
ze współuczestnikami zdarzenia, skonsumowaniu 
przygotowanego produktu. Działania kontynuowane 
do dzisiaj w wielu miejscach świata, w przestrzeniach 
publicznych i prywatnych (m.in. Wrocław, Berlin, Am-
sterdam, Edynburg, Phoenix).

1972 W ramach wystawy towarzyszącej festiwalowi Jazz 
nad Odrą we Wrocławiu prezentuje prace wykona-
ne w mało rozpowszechnionej technice światłodruku. 
Staje się jednym z prekursorów stosowania techniki 
serigrafii w Polsce, wykazując dużo inwencji w zasto-
sowaniu nowych, dostępnych wówczas na ubogim 
polskim rynku, materiałów „zastępczych”, co pozwa-
la mu na uzyskanie nietypowych i niepowtarzalnych 
efektów. 

 Przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych jest 
dla niego okresem intensywnych poszukiwań w za-
kresie technik graficznych, bazujących na emulsjach 
światłoczułych, z wykorzystaniem różnorodnych 
materiałów, ale jest również okresem doświadczeń 
malarskich zajmujących się zagadnieniem trójwymia-
rowości, badaniem relacji przestrzeni płaskiej, malo-
wanej i trójwymiarowej. Są to doświadczenia malar-
skie mające dla twórcy charakter medytacji, które, 
podobnie jak wszelkie inne wypowiedzi plastyczne 
(fotografia, grafika, obiekty) posiadają również cha-
rakter szeroko pojętej dokumentacji tego, co staje się 
zasadniczym obszarem działań – czyli performance; 
zyskując tym samym miano „produktów ubocznych”.

1973  Dokonane w tym okresie Autoukrzyżowanie to zda-
rzenie, zajerestowane na zdjęciach, które odbywa 
się w tzw. Galerii Jednoosobowej, w której autor jest 
jednocześnie kreatorem i jedynym odbiorcą; roz-
grywające się w kontekście tragicznej śmierci bra-
ta. Działanie polegające na wykonaniu serii aktów, 
będących jednoczesnie autoporetetami, poddanych 
następnie procesowi „autoukrzyżowania”. Fotogra-
ficzna dokumentacja zdarzenia nie zostaje wówczas 
dopuszczona przez cenzurę do publicznej prezentacji 
pod zarzutem głoszenia treści defetystycznych oraz 
bezczeszczenia treści religijnych. 

1974  Trwającą miesiąc budową instrumentu zapoczątko-
wuje „sztukę sitar”, czyli budowanie, strojenie i grę 
na gotowym instrumencie, pojmowaną nie tylko jako 
umiejętność techniczną, ale również pozostającą 
w kontekście medytacji i pewnych doświadczeń me-
tafizycznych. Działanie to, rozwijane na przestrzeni 
kolejnych lat, przynosi w efekcie kilka podobnych in-
strumentów-obiektów oraz wielogodzinne nagrania. 
Tworzy cykl fotografii Przemijanie, obejmujący serię 
autoportretów, łączący fotografię i elementy poezji 
wizualnej. Konstruuje zaginioną później pracę: obiekt 
trójwymiarowy Kto miłuje życie swe, wystawioną 
w tymże roku na wystawie fotografii Złocisty Jantar 
w Gdańsku.

1976  Inicjuje swój udział w międzynarodowej sieci mail art 
poprzez akcję Informacja – Dezinformacja – Działa-
nie Metafizyczno-Telepatyczne, co pozwala mu na-
wiązać liczne kontakty z artystami na całym świecie, 
które obok współpracy i wymiany w przyszłości dadzą 
mu możliwość podróżowania po świecie w ramach 
projektu „sztuki podróży”. Ówczesny kontakt m.in. 
z Klausem Grohem zaowocuje dalszą współpracą 
i przyjaźnią. Krystalizujący się „metafizyczno-telepa-
tyczny” aspekt działań nabiera istotnego znaczenia: 
odtąd wszelkie przedmioty kreacji („protezy”) stają 
się coraz bardziej zbędne w czystym procesie komu-
nikacji. W tym samym roku powstaje również projekt 
instalacji Interwencja, złożonej z trzech fotografii, 
wnikającej w relację pomiędzy pojęciem a przestrze-
nią. Praca, która po latach doczeka się prezentacji 
w Barcelonie, gdzie zostanie wystawiona obok prac 
Christo i Roberta Rauschenberga. 

1977  Wystawia fotografie na międzynarodowym salonie 
fotografii Foto Expo w Poznaniu. • W tym okresie 
widoczna staje się przemiana języka jego fotografii, 

od prac noszących ślady dość agresywnej interwencji, 
(np. darcie, zamalowywanie), ku przedstawieniom 
o charakterze surrealnym, tworzącym iluzję pewnej 
wyimaginowanej rzeczywistości. (m.in. prace z cy-
klu Ja śpię… ). Artysta poddaje się również w tym 
czasie działaniom autodestrukcyjnym, odbywającym 
się na dwu płaszczyznach – doświadcza ich na so-
bie, poprzez zaniedbanie zwyczajowych czynności 
pielęgnacyjnych, prowokując tym samym objawy jak 
gdyby przyśpieszonego procesu starzenia, fotografu-
je te stany, jak również poddaje pewnym niszczącym 
zabiegom powstałe autoportrety, doprowadzając 
w nich własny wizerunek do stanu kompletnej degra-
dacji i zniszczenia.

1978 Rozsyła po świecie przesyłkę (Wrocław, Warszawa, 
Nowy Jork, Tokio...), którą, po otrzymaniu i zapozna-
niu się z jej treścią, odbiorca powinien po prostu znisz-
czyć: Grafika do zniszczenia (akcja z cyklu działań 
metafizyczno-telepatycznych, mająca też charakter 
gry z decyzjami). W rezultacie okazuje się, że niektó-
rzy uczestnicy akcji przechowują otrzymane prace do 
dzisiaj. Grywa z zespołem muzycznym we wrocław-
skim klubie Katakumby. Nagrania z zarejestrowanych 
wówczas sesji muzycznych zostaną wydane po latach 
na płycie Jazz from undergruound (1999).

1979  Odbywa się Tworzenie – niszczenie: performance 
rozgrywający się w ciągu czterech kolejnych spotkań, 
przez cztery kolejne dni, zawierający elementy, które 
na stałe zagoszczą w repertuarze autorskich poka-
zów, staną się nicią wiążącą podobne wydarzenia 
w długim czasie (performance rozwijany wokół pro-
cesu fotografowania) – Galeria Katakumby, Wrocław. 
Również w Katakumbach ma okazję uczestniczyć 
w sympozjum Możliwości sztuki, podczas którego po-
znaje Andrzeja Kostołowskiego, Zbigniewa Makare-
wicza, Wojciecha Stefanika i wiele innych osób zwią-
zanych ze sztuką, co staje się punktem zwrotnym na 
dotychczasowej drodze twórcy. Konsekwencją tego 
spotkania jest przełamanie okresu izolacji i wyjazd, 
na zaproszenie Andrzeja Kostołowskiego, w pierwszą 
„fizyczną” podróż artystyczną po Polsce, do Miastka, 
gdzie prezentuje performance Przychodzenie – od-
chodzenie. Również pobyt w Miastku przynosi wiele 
nowych, ważnych znajomości, m.in. . z Januszem Bo-
guckim, Rolandem Millerem, Jerzym Ludwińskim, Je-
rzym Beresiem, Grażyną Borowik, Zbigniewem War-
pechowskim, Andrzejem Partumem, które otwierają 
przed artystą nową perspektywę widzenia i możliwość 
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zaistnienia w kręgu twórców funkcjonujących na po-
dobnej ścieżce. Dzięki inicjatywie Zbigniewa Makare-
wicza A.D-D. ma również okazję do zaprezentowania 
swoich, odrzucanych wcześniej z różnych powodów, 
prac fotograficznych i graficznych w Galerii X ZPAP 
we Wrocławiu – wystawa Autoportret (otwarciu towa-
rzyszy prezentacja performance).

1980 Ponownie wyjeżdża na plener do Miastka; prezentu-
je performance podczas pleneru w Osiekach; bierze 
udział w VIII Międzynarodowej Wystawie Plakatu 
w Warszawie; a także w IX Biennale Grafiki w Brnie. 
Prezentuje performance w warszawskiej galerii Zdzi-
siaj i organizuje kolejną akcję metafizyczno-telepa-
tyczną o międzynarodowym zasięgu – Otwierać tylko 
przy czerwonym świetle: Wrocław, Kraków, Madryt, 
Warszawa, Tokio. Ta, i wcześniejsze akcje metafizycz-
no-telepatyczne, oprócz innych znaczeń, są również 
swoistym sposobem przekraczania, zamkniętych 
wówczas, granic Polski Ludowej. 

1981 Powołuje do życia pierwszy, na tak szeroką skalę, mię-
dzynarodowy projekt „metafizyczno-telepatyczny” 
z okazji 510 rocznicy urodzin Albrechta Dürera z udzia-
łem twórców z całego świata: Wrocław, Cleveland, 
Nowy Jork, Sao Paulo, Barcelona, Londyn, Lund, Ede-
wecht, Castel San Giorgio, Tokio (Galeria X ZPAP we 
Wrocławiu). Odtąd, ewoluując w różnych kierunkach, 
akcja taka jest realizowana każdego roku w dniu uro-
dzin renesansowego artysty. • Realizuje 48-godzin-
ny performance we wrocławskiej galerii Zakład Nad 
Fosą, przeplatany seansami medytacyjnymi, w trakcie 
którego obecni mogą m.in. uczestniczyć w całym pro-
cesie powstawania, wywoływania i obróbki fotografii. 
Osoby towarzyszące artyście w trakcie tej prezentacji 
wymieniają się wielokrotnie w ciągu tych dwóch dni, 
jedynym uczestnikiem, który wytrwa przez cały czas 
realizacji jest Mirosław Rajkowski. • A.D.-D. kontynu-
uje również swoje uczestnictwo w imprezach zbioro-
wych, bierze udział w IV Międzynarodowym Biennale 
Plakatu w Lahti w Finlandii oraz w II Triennale Rysun-
ku we Wrocławiu. W kontekście tej imprezy odbywa się 
również, z inicjatywy Andrzeja Kostołowskiego i Jerze-
go Ludwińskiego, projekt Labirynt świadomości, który 
daje artyście możliwość zaprezentowania swoich prac 
dotychczas jeszcze nie pokazywanych. • Uczestniczy 
w IX Spotkaniach Krakowskich w BWA w Krakowie, 
zainicjowanych przez Marię Pinińską-Bereś i Andrzeja 
Kostołowskiego, w trakcie których prezentuje obiekt 
sitar, dokumentację z Miastka oraz performance na 

żywo. Jest to również ważne spotkanie ze względu na 
bezpośredni kontakt z artystami z całego świata.

1982 A.D.-D. organizuje dwa kolejne projekty metafizycz-
no telepatyczne: All is Only in Imagination (Wrocław, 
Kraków, Warszawa, Rzym, Los Angeles) – w tym też 
okresie powstają prace graficzne o tym samym tytu-
le – oraz The present (Kraków, Berlin, Tokio). • Bie-
rze udział w światowych wystawach mail artu: Mail 
Art Exihibition w Rzymie, Włochy; The Magic Show 
w Santa Barbara, Contemporary Arts Forum, USA. 
• Pokazuje prace podczas 33 Salonu Malarstwa Mło-
dych w Paryżu. 

1983 Rozpoczyna swój pierwszy europejski „metafizycz-
ny rysunek” zakreślony linią pierwszej zagranicznej 
podróży do Niemiec (Dortmund, Frankfurt n/M, Sa-
arbrücken, Stuttgart, Norymberga, Braunschweig, 
Hamburg, Darmstad, Kolonia, Berlin) rozpoczynając 
tym samym cykl podobnych wypraw podejmowanych 
do roku ’94 pod wspólną nazwą Meta… Trip (ozna-
czonych kolejno I-XVII). Ten pierwszy zagraniczny 
wyjazd, możliwy do zrealizowania po otrzymaniu 
zaproszenia od Klausa Groha (oficjalne zaproszenie 
było wówczas niezbędne dla otrzymania paszpor-
tu); w Polsce jest to okres stanu wojennego i ostrej 
cenzury), rozrasta się dzięki kontaktom z artystami 
z kręgu mail art i performance do znaczącej podróży, 
przynosząc wiele prezentacji w różnych galeriach na 
terenie Niemiec Zachodnich, jak również liczne spo-
tkania i performance mniej oficjalne, którym towarzy-
szy „sztuka chleba” i prezentacje muzyczne. Podczas 
wyjazdu poznaje również Wolfa Kahlena. • Innym 
jeszcze osiągnięciem na drodze przekraczania granic 
i układów politycznych staje się udział w międzynaro-
dowym projekcie Petera R. Meyera Audio i Mail Art, 
Moderna Museet w Sztokholmie. Prezentowane tam 
prace docierają na miejsce przez Hiszpanię, dokąd 
zostają przemycone przez brata artysty. Projekt do-
tyczył realizacji związanych z działaniem plastycznym 
i dźwiękiem – w przypadku Andrzeja Dudka-Düre-
ra jest to dokumentacja performance z nagraniami 
m.in. na sitar – z materiałów wystawy zrealizowany 
zostaje program radiowy, ekspozycja jest następnie 
prezentowana w galeriach RFN, Holandii, Włoch 
i USA. Biorą w niej udział m.in. Józef Szajna, Tadeusz 
Kantor, a także Francesco Torres, Yoko Ono i John 
Lennon. • Inne zbiorowe prezentacje, głównie z kręgu 
mail art, na których pokazywane są jego prace to: 
Bob Dylan Exhibition w Nowym Jorku; Weapons of 

Art w Helsinkach; Poema Collectivo w Mexico City; 
Los Ninos... w Recife w Brazylii; Gallery 612 w Tokio; 
83 Intr. Summertime – The Kanagawa Perfectural 
Hall Gallery of Art w Irumie w Japonii. 

1984 „Metafizycznego rysowania” ciąg dalszy - Meta... Trip 
II (Berlin, Dortmund, Witten, Bochum, Düsseldorf, 
Arnhem, Amsterdam, Haga, Maastricht, Kolonia, 
Rosenheim, Monachium, Saarbrücken, Norymber-
ga). Owocna podróż m.in. ze względu na początek 
przygody z muzyką elektroniczną, dzięki znajomo-
ści z Mary Bauermeister i możliwości zrealizowania 
pierwszych nagrań w studiu Stockhausena. Poszu-
kiwania muzyczne Andrzeja Dudka-Dürera, obok 
konstruowania i gry na instrumentach akustycznych, 
zmierzały nieuchronnie w stronę elektroniki. Już jego 
próby dźwiękowe z lat siedemdziesiątych, realizowa-
ne na magnetofonie ZK 140, miały zbliżony charak-
ter, uzyskiwany poprzez zwalnianie, przyspieszanie, 
odwracanie biegu taśmy itp. W trakcie tej podróży 
ma miejsce również inne ważne spotkanie – z Ro-
dem Summersem. Za jego to sprawą dochodzi do 
pierwszych prób z grafiką komputerową, techniką 
odtąd często wykorzystywaną w realizacjach pla-
stycznych, początkowo graficznych, później również 
filmowych; ukazuje się także wspólne nagranie obu 
twórców pt. Metaphysical Island... (sitar i dźwięk mo-
rza). • Projekt urodzinowy z tego roku łączy najwięk-
szą liczbę uczestników (odtąd formuła będzie coraz 
bardziej zawężana), powstaje duża kolekcja prac 
zebranych i udokumentowanych w autorskiej publi-
kacji, przechowywanej w prywatnym archiwum arty-
sty. • Ważnym wydarzeniem staje się również udział 
w zbiorowej prezentacji polskich twórców, której 
współorganizatorem jest Wacław Ropiecki: To Get 
close Human Contact w galerii Makkom w Amster-
damie. Biorą w niej udział m.in. Leszek Brogowski, 
Paweł Kwiek, Przemysław Kwiek, Henryk Gajewski, 
Ryszard Waśko, Antoni Mikołajczyk, Andrzej Kwiet-
niewski. W trakcie zostaje przygotowany i opubliko-
wany katalog. Jest to również ważne spotkanie z kry-
tykami i historykami sztuki, podczas którego Andrzej 
Dudek-Dürer ma okazję do pierwszej wypowiedzi pu-
blicznej, która nota bene, zostaje dość dobrze przyję-
ta. Spotyka się z Mariną Abramović w Amsterdamie 
i Woody van Amen w Roterdamie. • Bierze udział 
w zbiorowych projektach: The Big Brother w galerii 
w Atenach, Olimpic Games w Novi Sad w Jugosła-
wii, Audio-Video – Sodertalje – Bazylea – Toronto;  
On Gold – Calling Poland w Berkeley.

1985 Kolejna podróż Meta... Trip III (Berlin, Minden, Dort-
mund, Kolonia, Oldenburg, Hamburg, Kopenhaga, 
Hjorring), podczas której poznaje wielu nowych ar-
tystów i nawiązuje nowe przyjaźnie. W Kopenhadze 
ma okazję po raz pierwszy zaprezentować zbiór do-
kumentacji z Projektu Metafizyczno-Telepatycznego 
w 513 Rocznicę Urodzin Albrechta Dürera oraz prac 
zebranych w ramach aktywności Galerii Wymiany, 
czyli prywatnej kolekcji sztuki Andrzeja Dudka-Düre-
ra, zgromadzonej w trakcie licznych spotkań z arty-
stami z całego świata. • Na zaproszenie grafa Hau-
fena w jego galerii Artcore w Berlinie (wtedy jeszcze 
Zachodnim) prezentuje swoje działania; powstaje 
szczególny katalog i kaseta z nagraniami, wydane 
w unikatowym nakładzie 25 egzemplarzy niewielkich 
szkatułek. • Wystawia swóje objekty na światowej 
wystawie sztuki książki zainicjowanej przez Klausa 
Groha: Kunstler Bücher – Buch Objekte w Oldenbur-
gu. • Bierze udział w prezentacji Poolse Avant Garde 
w Culturel Centrum Berchem w Belgii, której orga-
nizatorem jest Guy Schranen; wystawia obok takich 
twórców jak Jerzy Bereś, Zbigniew Warpechowski,  
Józef Robakowski... • Pokazuje swoje prace na in-
nych wystawach zbiorowych: Experimental Art w Fia-
tal Muveszek Klubja & Petöfi Csarnok w Budapeszcie 
(Węgry), The Alternative Biennial w Snellville (USA). 

1986 Meta... Trip IV (Berlin, Minden, Dortmund, Kolo-
nia, Bruksela, Antwerpia, Amsterdam, Paryż, Blois). 
W trakcie tej podróży dokonuje (co zostaje skrupulat-
nie udokumentowane na fotografiach) krótkotrwałej, 
nieoficjalnej, nielegalnej prezentacji „sztuki butów”, 
na wolnym granitowym postumencie w Centrum 
Georges Pompidou w Paryżu. • Innym działaniem, 
o podobnym charakterze, jest kilkugodzinna akcja 
You Can Make... w Stedelijk Museum w Amsterdamie, 
gdzie artysta przebywa, ustawiając się niczym ekspo-
nat, w różnych salach i w różnych pozach, a przypad-
kowe osoby mogą go sfotografować jego aparatem. 
• 06.09 zakłada Dziennik podróży, uzupełniany pra-
cami przez różnych spotykanych twórców w trakcie 
jego wędrowania po świecie. Wypełnianie dziennika 
trwa ponad cztery lata, do 20.04.1991 roku. Jest to 
zbiór prac o bardzo różnorodnym charakterze, któ-
rego nadrzędnym celem staje się nadanie szczegól-
nej wartości spotkaniom oraz idea wspólnego two-
rzenia. • Pomimo że w swoich fizycznych podróżach 
nie wyrusza jeszcze poza kontynent europejski, ma 
już swoją pierwszą japońską indywidualną wystawę 
w Kioto, Networking Space, zorganizowaną przez  
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Shozo Shimamoto. • Jest to także czas prezentacji 
performance – Methaphysical-Telepatic Space 3  
w warszawskiej Dziekance oraz intensywnego uczest-
nictwa w wielu wystawach zbiorowych: Film And 
Video Festival w Hjallerup w Danii, International 
Drawing Exhibition w Brusque w Brazylii, The Scroll 
Unrolls Janco Dada Museum Ein-Hod w Izraelu, 
New Artists’ Books w Goetebörgu, 7th International 
Impact Art Festival w Kyoto City Museum w Japonii, 
Arts Of Today w Budapeszcie, Primera Bienal Inter-
nacional De Poesia Visual y Experimental w Mexico 
w Meksyku.

1987 Nowa podróż, obejmująca tym razem również Anglię 
i Szkocję (zaproszenie od Petera Horobina) – Meta... 
Trip V (Berlin, Dortmund, Minden, Oldenburg, Lon-
dyn, Glasgow, Edynburg, Hamburg), przynosząca ze 
sobą ważne prezentacje w galeriach: Transmission 
Gallery w Glasgow, gdzie działanie, trwające kilka 
dni w otwartej galerii, obejmuje fazę przygotowywa-
nia instalacji aż do finalnego performance Meta... 
Trips... Arts... III; prezentacja w galerii Richarda De-
marco – The Demarco Gallery w Edynburgu – perfor-
mance Metaphysical-Telepathic Space 15. • Udział 
w wystawach zbiorowych obejmuje również inicjaty-
wy o charakterze charytatywnym, jak np. Bilder für 
Afrika, wystawa połączona z aukcją na rzecz pomocy 
dla Afryki w Stadt Galerie Saarbrücken. • Pozostałe 
zbiorowe prezentacje z tego czasu to: I Festival In-
ternacional De Poesia Viva w Museum Municipal Dr 
Santos Rocha – Lizbona, 2nd Patras International 
Festival Poesia Visiva – Patras w Grecji, Segunda Bie-
nal Internacional De Poesia Visual – Mexico City, 8th 
International Impact Art Festival – Kioto, I Document 
Art, Art For Documenta Kassel, A Communicative 
Fence – Nagano (Japonia). 

1988 Bierze udział w otwarciu swojej wystawy Meditation 
Painting – obrazy z lat siedemdziesiątych, z kolekcji 
We(a)st Gallery w Berlinie. • Po raz pierwszy opusz-
cza Europę: Meta... Trip VI (Wrocław, Warszawa, Pra-
ga, Hawana, Montreal, Mexico City, Phoenix, Long 
Beach, Los Angeles, Santa Barbara, San Francisco, 
Dallas, Austin, Filadelfia, Nowy Jork, Chicago, Lare-
do). Wyprawa miała obejmować szereg zaplanowa-
nych wcześniej prezentacji w Ameryce Południowej. 
Jednak, z powodów biurokratycznych wyjazd z Polski 
opóźnił się i całość przybrała nieco odmienny kształt. 
Pobyt na kontynencie amerykańskim zaczyna się od 
Meksyku. • Podczas tego wyjazdu spotyka Cesara 

Espinozę, organizatora Biennale Poezji Konkretnej, 
u którego prowadzi wykład, prezentacje i spotkania. 
• Z inicjatywy Guillermo Villegasa realizuje perfor-
mance na szczycie piramidy Słońca: Metafizycz-
na Muzyka Sitar oraz serię wykładów i warsztatów 
w Conservatorio Nationale de Musica w Mexico City. 
• Wykład i autoprezentacja odbywa się również w In-
stytucie Sztuki w Chicago – Metaphysical Meeting 
(z inicjatywy Wernera Hertericha). • Współpracuje 
z Markiem Blochem. • Na zaproszenie Clive’a Phillpo-
ta, dyrektora biblioteki i zarazem kolekcjonera sztuki, 
przy Museum of Modern Art w Nowym Jorku realizuje 
działanie I Give... Pokazuje swoje prace i performan-
ce w wielu oficjalnych miejscach sztuki, np.: Meta... 
Trips... Arts... V w MARS (Movimiento Artistico del 
Rio Salado) w Phoenix, Meta... Trips... Arts... V w ATA 
(Artists’ Television Access) w San Francisco, Meta... 
Trips... Arts... V w Austin Media Arts w Austin, Meta...
Space w Poetry Gallery w Nowym Jorku. • W Nowym 
Jorku relizuje Sztukę pizzy u Andrzeja Urbanowicza 
z udziałem Urszuli Benki i Leszka Fischera. • Wyjazd 
obfituje również w nieoficjalne działania i spotkania, 
jak np. Metaphysical Drawing w Santa Barbara czy 
też szereg akcji medytacyjnych Meditation In..., któ-
re rozgrywają się m.in. w Mexico City, Phoenix, Los 
Angeles, Dallas, Chicago. • W tym samym jeszcze 
roku A.D.-D. udaje się na drugą wyprawę, tym ra-
zem europejską: Meta... Trip VII (Berlin, Dortmund, 
Maastricht, Rotterdam, Bonn, Oldenburg, Hamburg, 
Holaek, Skanderborg, Hjorring). • Tradycyjnie już 
bierze udział w wielu wystawach zbiorowych, jak np. 
String – wystawa zadedykowana Jerzemu Rosołowi-
czowi, powstała z inicjatywy Freda Ojdy w warszaw-
skiej Galerii Działań. • Inne ekspozycje to: Exposio 
Internacional De Desenhos Florianopolis – Santa Ca-
tarina, A Terra E Seus Terraqueos – Sao Paulo, 9th 
International Impact Art Festival – Kyoto Municipal 
Museum Of Art – Kioto, World Message Art Event In 
Iida – Nagana, Art of Today 2 – Budapeszt.

1989  Wyjeżdża w długą, pięciomiesięczną podróż do 
Nowej Zelandii i Australii: Meta... Trip VIII (Berlin, 
Dubaj, Singapur, Sydney, Melbourne, Wellington, 
Dunedin, Auckland, New Plymouth) na zaproszenie 
Lloyda Goodmana. Głównym miejscem pobytu jest 
Dunedin, gdzie ma okazję zaprezentować własne 
działania i prowadzić wykłady oraz warsztaty foto-
graficzne. Również tam powstaje wiele realizacji wi-
deo i nagrań muzycznych. Współdziała z Adair Bruce, 
Ludmiłą i Edwardem Sakowskimi. Ważniejsze z pre-

zentacji to: Meta... Trips... Arts VI d, Marshall Seifert 
Gallery, Meta... Trips... Arts VI G, Allen Hall & Goethe 
Society, Photographic Montage and Collage, School 
of Art, Otage Polytechnic, Meta... Trips... Arts VII, 
Govett-Brewster Art Gallery w New Plymouth, Copyri-
ght by..., performance w Big Bog, 40 km od Dunedin. 
Ciąg dalszy realizacji wideo, prezentacji i wykładów 
odbywa się również w Australii: Metaphysical-Telepa-
thic Space 5, City Art Institute w Sydney, Metaphy-
sical-Telepathic Space 6. Sydney College of the Arts 
w Sydney. Podróży towarzyszą również medytacje 
w różnych znaczących miejscach: Meditation In... 
(Singapur, Melbourne, Auckland, New Plymouth). 
• W drodze powrotnej, podczas międzylądowania, 
na lotnisku w Bangkoku ma miejsce swoisty perfor-
mance: I Am Potential Terrorist. Andrzej Dudek-Dürer 
zostaje potraktowany jak potencjalny terrorysta, prze-
świetleniu zostają poddane także jego buty. • Jeszcze 
jeden metafizyczny rysunek zostaje zakreślony tego 
roku: Meta Trip IX (Berlin, Minden, Glutersloh, Do-
rtmund). • Również w trakcie tej podróży, podczas 
pobytu w Gutersloh, ma okazję prowadzić zajęcia 
z młodzieżą licealną. • Wystawy zbiorowe: Hommage 
a Joseph Beuys, Galerie D’art Contemporian La Valet-
te Du Var Fort Napoleon; La Seyne sur Mer – Francja; 
Institute Francis w Düsseldorfie; International Artists’ 
Books and Mail Art Review, Milan Art Center w Me-
diolanie; A Quinientos Anos de la Llegada de Colon a 
America w Logrono; A Primeira Bienal Internacional 
De Artes w Brusque (Brazylia); 2nd International Fe-
stival Of Experimental Art w Nove Zamky (Słowacja); 
Hommage á Henryk Stażewski – Galeria Rekwizytor-
nia we Wrocławiu; 1789 – Liberty, Equality, Fraternity 
w Berguette (Francja).

1990 Przed rozpoczęciem kolejnej podróży odbywa się au-
torska prezentacja i wystawa Meta... Trips... Arts VIII 
D w Galerii Labirynt 2 przy BWA w Lublinie. • Meta... 
Trip X (Berlin, Hamburg, Londyn, Nowy Jork, Vanco-
uver, Calgary, Cambridge, Toronto, Montreal, Filadel-
fia, Chicago, San Francisco, Oakland, Los Angeles, 
Frankfurt/M). • Pobyt w Stanach Zjednoczonych wią-
że się z licznymi performance, a także z wykładami, 
np. Metaphysical-Telepathic Space 10 w Academy of 
Arts College w San Francisco; w konsekwencji tego 
wystąpienia artysta otrzymuje również zaproszenie do 
Berkeley (z inicjatywy Kevina Radley) gdzie, poza wy-
kładem, ma miejsce Metaphysical-Telepathic Space 9 
w Berkeley University. • W Nowym Jorku spotyka się 
m.in. z Christo, Krzysztofem Zarębskim, Leopoldem 

Duszką-Kołczem. • O nietypowej porze – godzina 0 
– przy dużej liczbie uczestników rozpoczyna się dzia-
łanie Meta... Trips... Arts... VIII L w 30 Rose Gallery w 
San Francisco. • W Los Angeles dochodzi do wspól-
nych nagrań z Bonny Barnett: Metaphysical Music 
(wokal, sitar, fortepian) w jej studio Barnett Space. 
W czasie tamtejszych spotkań Neal Taylor dokonuje 
wpisu na ostatniej stronie Dziennika Podróży, choć 
nie jest to jeszcze zakończenie tego przedsięwzięcia; 
jest to jednak czas intensywnego zapełniania stron, 
powstaje w nim m.in. praca Christo, do której artysta 
wykorzystuje kawałki tkanin, którymi tak skrupulatnie 
opakowuje różne obiekty. • Inne działania podczas 
tej podróży, obejmującej również Kanadę, to: Meta... 
Trips...Arts... VIII B, Museo Internacionale De Neu Art 
w Vancouver; Meta... Trips... Arts... VIII E, Truck an 
Artist-Run Center w Calgary; Meta... Trips... Arts... 
VII F, Ateliers d’Educations Populaires de Mercier 
w Montrealu; Metaphysical-Telepathic Space 8, Table 
Gallery w Nowym Jorku; Life, Travel, Meeting as Art... 
The School of The Art Institute of Chicago w Chica-
go; Meta... Trips... Arts... VIII N, Group Motion w Fi-
ladelfii. Jedno z działań Meditation in... rozgrywa się, 
w trakcie tygodniowego pobytu, w Sidha Yoga Cen-
ter w Ashramie w South Fallsburg (z inicjatywy She-
ili Holtz), a także w Oakland, Chicago, Vancouver, 
Toronto, Montrealu. • Po powrocie z ponad pięcio-
miesięcznej podróży odbywa się, z inicjatywy Janusza 
Bałdygi, Meta... Trips...Arts... IX A w Centrum Sztuki 
Współczesnej w Warszawie. • Udział w projektach 
zbiorowych: Flower, Russell Sage College Gallery, 
Troy’ NY; The Artist’ s Family, Verona; United for Pe-
ace, Comune di Monte Carotte – Provincia di Anco-
na; Against Shell, Den Haag; II Festival Internacional 
de Radio Art Fira-90, Madryt; The International Art 
Show’ 90 In Iida, Iida City Museum; I Exposition Inter-
nacional de Arte Postal Homenaje a Federico Garcia 
Lorca, Centro Cultural la General, Granada; Shadow 
Project, Kioto.

1991 Rok dwu kolejnych podróży. Meta... Trips XI (Dort-
mund, Londyn, Stoke on Trent, Lizbona, Porto, Ma-
dryt, Bilbao, Bonn) – z prezentacjami performance, 
wystawami i wykładami, m.in.: Meta... Trips... Arts...
X, Staffordshire Polytechnic, Gladstone Pottery Mu-
seum and Art Gallery, Stoke-on-Trent; inicjatywa 
Jason Skeet. Meta... Trips... Arts... X D, Diference 
Comunicacao Visual w Lizbonie, gdzie organizato-
rem jest Jose Oliveira. Meta... Trips... XIII (Dortmund, 
Arnheim, Oldenburg, Bonn) – podróż, podczas  
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której uczestniczy w międzynarodowym festiwalu 
AVE 91 w Arnheim: Metaphysical-Telephatic Spa-
ce 21. W Londynie spotyka się z Shaun Catonem  
i Stefanem Szczelkunem. W autorskiej galerii Klausa 
Groha, Micro Hall All Center w Edewecht, odbywa się 
indywidualna wystawa i performance Meta... Trip... 
XI B. • Uczestniczy w projektach zbiorowych na te-
renie Polski: Real Time-Story Telling – pierwsze mię-
dzynarodowe spotkanie artystów w Polsce po stanie 
wojennym, zorganizowane przez Jana Świdzińskiego 
i Fredo Ojdę w Gdańsku i Sopocie; Performance Art 
Inter National. Festival w BWA w Lublinie. • Pre-
zentuje wideo-realizację z podróży do Anglii z roku 
1990 podczas WRO – Międzynarodowe Biennale 
Sztuki Mediów we Wrocławiu. • Spośród projektów 
zbiorowych zagranicznych wymienić można: Electro 
Grafias, Casa de Bocage, Setubal Codex, Galeria 
Municipal de Artes Visuais w Portugalii; Arte Postal, 
Centro Insular de Cultura, Las Palma De Gran Ca-
naria; III Festival Internacional de Radio Art Fira 91, 
Madryt; 1st Intenational Biennial of Graphic, Gyor 
12th International Impact Art Festival, Kyoto City Art 
Museum.

1992 Kolejny rok przynosi autorską prezentację we wro-
cławskiej galerii Entropia – M.T.P. – podczas której 
wykorzystuje grę na pianinie, rezygnując z instru-
mentarium elektronicznego. • Meta... Trips... Arts... 
XI C w Hotelu Sztuki w Łodzi, autorskiej inicjatywie 
Andrzeja Paruzela, odbywającej się w Muzeum Hi-
storii Miasta Łodzi na placu Wolności. To kolejny 
performance multimedialny, z którego materiał do-
kumentalny stał się elementem filmu poświęconego 
twórczości A.D.-D. w reżysrii Jacka Jóźwiaka, współ-
tworzącego serial dedykowany różnym twórcom pt. 
Ścieżki duchowe. • Wiosną wyrusza w Meta... Trip... 
XIII (Dortmund, Ponte Nossa, Bergamo, Mediolan, 
Rzym, Ravenna, Florencja, Viareggio, Turyn, Werona, 
Monachium, Bonn, Kolonia). Podróż obfituje w ofi-
cjalne i nieoficjalne spotkania i prezentacje. Włoska 
część podróży możliwa jest dzięki inicjatywie takich 
osób jak m.in. Emilio Morandi i Giovanni Strada. W 
Ponte Nossa w Studio Sergio Morandi powstaje wiele 
godzin nagrań, które po powrocie do Polski zostaną 
wydane na płytach i kasetach. Spośród działań mniej 
formalnych – w Marina di San Nicola konstruuje za-
grodę dla kaczora Harolda, przyszłego wieloletniego 
włoskiego emigranta, osiadłego w Polsce. W Rzymie 
przygotowuje kilkugodzinne działanie Pizza Cateri-
na. We Florencji realizuje Metaphysical Meeting... 

• Kolejną podróż Meta... Trip XIV wyznaczają miejsca 
prezentacji w ramach międzynarodowego projektu 
5th International Festival of Alternative Art – Transart 
Communication – Nove Zamky, Bratysława, Karlove 
Vary, Praga. • Meta Trip XV (Dortmund, Utrecht, 
Amsterdam, Roermond, Maastricht, Kolonia, Essen) 
– niemiecko-holenderska podróż z udziałem w fe-
stiwalu Impakt Festival Voor Experimentele Kunst 
w Utrechcie. A.D.-D. spotyka się z Kurtem Krenem. 
• Wystawy zbiorowe: The Sheffield Media Show 92, 
City Polytechnic, Sheffield; V Międzynarodowe Trien-
nale Rysunku, Wrocław; Bałtyckie Triennale Grafi-
ki w Gdańsku; Livros de Artista - Feira do Livro de 
Lisboa, Lizbona; II Festiwal Sztuki Vis-a-Vis, Chełm;  
IV Bienal Inter De Poesia Visual (Experimental) – Ga-
leria Justina Corbacho, Madryt; 12th International 
Impact Art Festival, Kioto.

1993 Uczestniczy w 25 Krakowskich Reminiscencjach Te-
atralnych – Performance, gdzie realizuje Metaphysi-
cal-Telepathic Space 25. • Inicjatorem jego kolejnej 
autorskiej prezentacji w UBS Gallery w Bratysławie 
jest Peter Ronai: State of Concentration 7 – Installa-
tion, M.T.P. 56. • Wyrusza na pięciodniową wyprawę 
do Wenecji w czasie trwającego tam Biennale: Five...
Days Trip (Wrocław – Venice). Powstaje dokumenta-
cja z pierwszego nieoficjalnego pobytu na Biennale 
Weneckim. • W chełmskiej Galerii „Bez drzwi” odby-
wa się indywidualna wystawa i performance Meta...
Spaces. • Wspólnie z Mirosławem Rajkowskim or-
ganizują I Festiwal Sztuki Inspirowanej Medytacją 
MoMia ‘93. Impreza, na którą przyjeżdża trzydziestu 
artystów z różnych części świata, a ponad czterdzie-
ści osób bierze w niej udział za pośrednictwem nade-
słanych materiałów. W ramach tej imprezy Andrzej 
Dudek-Dürer pokazuje performance Metaphysical-
-Telepathic Space. Z przyczyn obiektywnych, mimo 
zainteresowania twórców i dobrej prasy, festiwal, 
który w założeniach miał być cykliczny, nie doczeka 
się wznowienia. • Kolejny projekt podróży niemiecko-
-holenderskiej Meta... Trip XVI (Dortmund, Arnhem, 
Amsterdam). • Projekty zbiorowe: Poezja Konkretna 
– Galeria Działań, Warszawa; IV Bienal Poesia Visu-
al Experimental, Mexico City’s Subway; WRO ‘93,  
4 Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów, Wro-
cław; Inter. Video Festival Monitor ‘93; Gothenburg 
Art Museum, Göteborg; Wor/L/D Poema Mu/N/Do, 
Museo Municipal Dr. Santos Rocha Figueria da Foz.

1994 Meta...Trip XVII (Dortmund, Rotterdam, Amsterdam, 
Asenray, Kolonia, Bonn) – podróż, w trakcie której 

uczestniczy m.in. w 3 edycji Festiwalu Sztuki Perfor-
mance w Rotterdamie, prezentując Metaphysical-
-Telepathic Space 67. Jest to jednocześnie podróż za-
mykająca cykl Meta... Trip..., co nie oznacza jednak 
zaprzestania podróżowania, bo przecież, jak mówi 
jeszcze w 1987 roku: [...] jest dzień ... kolejny dzień... 
uświadamiasz sobie, że JESTEŚ W PODRÓŻY... [...] je-
steś w drodze... uświadamiasz sobie, że jest Ci dane... 
odbyć podróż z punktu narodzin do punktu śmierci... 
wiesz, że czekają Ciebie liczne spotkania, każde z nich 
może być początkiem wielu nowych sytuacji w Two-
jej podróży-relacje, cele, możliwości, ograniczenia... 
wiesz, że możesz tak wiele zrobić... i jednocześnie tak 
mało... dana jest Ci przestrzeń, dane jest Ci ciało i Du-
sza... [...] uświadamiasz sobie zasady ludzkiego funk-
cjonowania – w tym świecie, w tej czasoprzestrzeni, 
w tym a nie innym układzie społecznym... oczywiście 
inni... próbują Ci przekazać wartości, sensy i non-
sensy... wybór lub brak wyboru... należy do Ciebie... 
NALEŻY DO CIEBIE?2 • W Muzeum Sztuki w Łodzi 
oraz w Muzeum Narodowym w Poznaniu realizuje in-
stalacje i performance Stan skupienia 14, w ramach 
projektu Lecha Lechowicza i Ewy Hornowskiej Video, 
Instalacje, Performance. • Z inicjatywy holenderskie-
go artysty i kolekcjonera Roba Vrakkinga powstaje 
Silence Museum w Amsterdamie, którego kolekcję 
współtworzą prace z wystawy Silence in Art, (uczest-
niczy w niej również Andrzej Dudek-Dürer). • W ra-
mach Macrophon The 3rd International Forum of Ra-
dio Art, projektu Roberta Gawłowskiego, prezentuje 
na żywo Meta... Energy XX. • Inne projekty zbiorowe, 
w których bierze udział: Diritti e Rovesci, Right and 
Reverses, Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli; 
Medium 3 Trench Art Festival, Baasz Art Fundation, 
Sf Gheorgge; 5th International Impact Art Festival, 
Kyoto City Art Museum, Kioto; The European Trien-
nial Competition of Non Traditional Graphic, Praga.

1995 Realizuje kilka indywidualnych autorskich multi-
medialnych prezentacji: Audio-video prezentacja 
1989-1992, Andrzej Dudek-Dürer jako żywa rzeźba,  
Galeria Podlaska w Białej Podlaskiej; Meta...Spaces X 
– wystawa, performance, wideo w Galerii 526 w Po-
leskim Ośrodku Sztuki w Łodzi. • Projekty zbiorowe: 
The Artistamp Collection, Galerij Begijnhof Centrum 
Voor Kunst, Hasselt; 14 Biennale Plakatu Polskiego 
1989-1995, BWA Katowice; I Festival of Performance 
Audisea, Saragossa; The Hunderd Year Anniversary 
of László Moholy-Nagy, Hungarian Museum of Pho-
tography, Kecskemet; Kolekcja 1990-1995, Muzeum 

Narodowe, Wrocław; Visual Poetry 1985-1995, Bu-
dapeszt.

1996 Jest to czas w całości zadedykowany chorej, umie-
rającej matce, której towarzyszy do ostatnich chwil - 
For My Mother..., Dortmund. • Jego prace pokazywa-
ne są w tym czasie na kilku zbiorowych wystawach: 
Biennal Internacional de Poesia Visual/Experimental 
en el Palacio Legislativo Mexico City; Perfomedia 
7 Inter Media Project Comuni di Bienno, Ponte Nos-
sa; Taoismo Mandragora, Centro de Cultura e Pe-
squisa De Arte; Cascais.

1997 Uczestniczy, prezentując wideo oraz performance 
I am..., a także realizując instalację Meta... Ener-
gy XXV, w projekcie intermedialnym Performedia 
8 w Wenecji, imprezie równoległej do weneckiego 
Biennale. • Obchodzona rokrocznie rocznica urodzin 
Albrechta Dürera, poprzez projekty metafizyczno-te-
lepatyczne, rozgrywane zazwyczaj w przestrzeniach 
prywatnych (poza pierwszą realizacją z roku 1981), 
doczekuje się w tym roku odmiennej oprawy. Na 
zaproszenie Black Gallery z Budapesztu Działanie 
Metafizyczno-Telepatyczne w 526 rocznicę urodzin 
Albrechta Dürera zostaje przeniesione w przestrzeń 
publiczną i towarzyszy autorskiej wystawie. Konse-
kwencją tej prezentacji jest następnie koncert i spo-
tkanie w tamtejszym Instytucie Polskim. • Ważną po-
dróżą, będącą pierwszym głębszym, bezpośrednim 
zetknięciem się z kulturą azjatycką, jest udział w Fe-
stiwalu Nine Dragon Heads i Sympozjum w Chong-
-Ju, którego kuratorami są Park Byoung-Uk z Korei 
Południowej i Ludwig Frank z Austrii. Andrzej Dudek-
-Dürer wykonuje tam instalację ułożoną z kamieni 
Copyright by... – sygnaturę Albrechta Dürera, która 
okazuje się zbieżna w formie z koreańskim znakiem 
końca. • Wystawy zbiorowe: 3 Triennale Grafiki Pol-
skiej, BWA, Katowice; Medium 4, International Exhi-
bition of Living Art Documentation, St. Gheorghe; 
Trans Modern File, Zokei University, Tokio; In Orbit 
Round the Drifting Book, jest to wystawa prezento-
wana w Warszawie, Budapeszcie i finalnie na Docu-
menta w Kassel. Kuratorem projektu był Fredo Ojda 
z Galerii Działań w Warszawie. 

1998 Realizuje kilka indywidualnych wystaw i performan-
ce na terenie Polski, m.in.: Metaphysical Time Spa-
ce II, performance w Nadbałtyckim Centrum Kul-
tury w Gdańsku, Stan skupienia XXX, performance 
w przestrzeni wrocławskiego Teatru Laboratorium. 
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• Na przełomie 1998/99 w galerii „JaPtak” we Wro-
cławiu odbywa się Trans... Komunikacja, wystawa 
prac z kolekcji tzw. „Galerii Wymiany” Dudka-Dürera. 
Artysta projektuje z tej okazji katalog ze zreproduko-
wanymi pracami różnych autorów w formie arkuszy 
znaczków pocztowych. • Jego udział w wystawach 
zbiorowych: Rejestracje i ekspresje, Muzeum Naro-
dowe, Wrocław; Aukcja Wielkiego Serca, Centrum 
Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków (w po-
dobnych aukcjach charytatywnych uczestniczy regu-
larnie od lat siedemdziesiątych); Fort Sztuki, Goethe 
Institut, Kraków; Homenaje a Lorca, Contemporanea 
Centro de Arte, Granada; 19th International Impact 
Art Festival ‘98, International Art Center Of Kyoto; 
Breslauer Malerei Kunst und Unikat Glas, Wiesbaden.

1999 Pokazuje grafiki, obiekty i performance Meta... Ener-
gia XXI podczas wystawy Wobec Apokalipsy. Pocału-
nek Śmierci w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku Białej, 
której kuratorem był Krzysztof Jurecki. • Wystawy 
zbiorowe: 20th International Impact Art Festival ‘99 
International Art Center of Kyoto, Kioto; Millennium 
2000, Chiesa di San Leone, Pistoia.

2000 Duża wystawa Metaphysicals Timesspaces XX po-
łączona z performance. Towarzyszy jej spotkanie 
dyskusyjne z udziałem m.in. psychologa, psychiatry, 
księdza; odbywa się w Studio im Hochhaus w Berli-
nie z inicjatywy mieszkającego tam polskiego artysty 
Krzysztofa Jarzębińskiego. • Przenikanie czasoprze-
strzeni I – kolejna duża wystawa retrospektywna, 
obejmująca prace, dokumentacje, projekcje filmów, 
instalacje oraz prezentację performance podczas 
otwarcia w BWA Awangarda we Wrocławiu. • Po raz 
kolejny artysta wyjeżdża do Korei Południowej, aby 
wziąć udział w Nine Dragon Heads International 
Enviromental Art Festival & Symposium. Realizuje 
tam performance Andrzej Dudek-Dürer as a Living 
Sculpture i instalację Touching... the End. • Podróż 
znajduje swoje przedłużenie w Japonii, gdzie z inicja-
tywy Nyogena Nowaka i Ewy Hadydoń odbywa się 
autorski performance Infiltration of The Timespaces 
III w The Hill Yume-No Mori w Sendai. Podróży towa-
rzyszą liczne wizyty w klasztorach buddyzmu zen zor-
ganizowane przez kapłankę Eiku Sugawara. Również 
w Japonii dochodzi do kolejnego spotkania z Yasu-
nori Shiobara, z którym A.D.-D. poznał się w Wene-
cji w 1997 r. podczas Perfomedia 8, od tego czasu 
utrzymywali kontakt. Jest to okazja do podjęcia kilku 
wspólnych działań, m.in. performance Trans Meeting, 

w autorskiej galerii VisaVis Studio w Tokio. Spotyka 
się z Tatsumi Orimoto i Toyo Tsuchiya. • Osobiście 
uczestniczy także w 2 Międzynarodowym Festiwalu 
Performance Navinki 2000 w Mińsku. Jest to jego 
pierwszy wyjazd za polską wschodnią granicę. • Inne 
projekty zbiorowe: 21st International Impact Art Fe-
stival 2000, International Art Center of Kyoto, Kioto; 
Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków; 3 Inter-
national Triennial of Graphic Art, Bitola.

2001 Ważniejsze spośród przedsięwzięć indywidualnych 
z tego roku to: Przenikanie, wystawa, performance, 
video art w Galerii Działań w Warszawie; Stany Prze-
nikania, wystawa, performance, wideo w galerii ZPAP 
„Na Piętrze” w Toruniu; Crossing... the Timespaces II, 
performance, Ignis e.v. Europaisches Kulturzentrum 
w Kolonii. • Wystawy zbiorowe: Hommage a Paul 
Klee, Muzeum Narodowe, Warszawa, Poznań; 22nd 
International Impact Art Festival 2001, International 
Art Center Of Kyoto, Kioto.

2002 Pod wspólnym tytułem Instrumenta... Obiekt, Dźwięk, 
Obraz wraz z Mirosławem Rajkowskim prezentują 
dwie niezależne wystawy i autorskie performance 
w Galerii Design BWA we Wrocławiu. • W ramach 
Festiwalu Malarstwa Polskiego w Szczecinie wykonuje 
instalację i performance Meta... Trip XXI w Officynie 
Sztuki. • Tradycyjnie już prezentuje prace na wysta-
wie zbiorowej 23rd International Impact Art Festival 
2002, International Art Center of Kyoto w Kioto. 
• Od wielu lat uczestniczy w wystawach i aukcjach 
charytatywnych organizowanych przez krakowskie 
stowarzyszenie „Wielkie serce” oraz przez rzeszowską 
fundację „Bliźniemu Swemu”.

2003 Z okazji wystawy prac Albrechta Dürera w Muzeum 
Narodowym we Wrocławiu, Andrzej Dudek-Dürer zo-
staje zaproszony do zrealizowania autorskiej prezen-
tacji wpisującej się w ten kontekst. Odbywa się tam 
performance Meta relacja, z którego dokumentacja 
zostaje wyeksponowana w formie instalacji video 
w przestrzeni trwającej wystawy. • A.D.-D. bierze 
udział w 50. Biennale w Wenecji, co jest jego bardzo 
dużym sukcesem artystycznym, w specjalnym pro-
jekcie Extra 50, Brain Academy Apartment, którego 
kuratorem jest Emilio Morandi i Guglielmo Di Mau-
ro. Prezentuje performance Instabilità permanente 
II oraz Andrzej Dudek-Dürer as a Living Sculpture, 
a także dokumentację i sztukę wideo. • Prezentuje 
swoje filmy podczas 10 edycji Biennale Sztuki Mediów 

WRO ‘03. • Miejscem kolejnej realizacji performance 
jest krakowski Bunkier Sztuki. Działanie zostaje opa-
trzone nazwą Meta... performance. Prezentacja połą-
czona jest z publiczną dyskusją z udziałem Magdale-
ny Ujmy. • A.D.-D. wyjeżdża do Zielonej Góry, gdzie 
w BWA przedstawia performance Stała nietrwałość 
III. • Kolejna prezentacja w rodzinnym mieście to nie-
konwencjonalny pokaz filmów w połączeniu z muzy-
ką, mający charakter dużej przestrzennej instalacji: 
Trans-mutacje II, Galeria Entropia. Prezentacji to-
warzyszy wydanie podwójnej płyty Transmutation II. 
• A,.D.-D. uczestniczy również w innych wystawach 
zbiorowych: Fax for Peace, Fax for Tolerance, 8 edi-
zionne 2003 Instituto Superiore, Spilimbergo we Wło-
szech; Miedzioryt Towarzyski – Get, Zakład Narodo-
wy im. Ossolińskich, Wrocław; Sacrum. V Triennale 
Sztuki, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa. The 4th 
International Festival of Graphic Arts, Cluj-Napoca, 
Rumunia; 4th Kolor w grafice, Galeria Sztuki Wozow-
nia, Toruń; 4th International Triennial of Graphic Art 
Bitola, Macedonia.

2004 A.D.-D. po raz kolejny uczestniczy w festiwalu Nine 
Dragon Heads, w jego dziewiątej już edycji, w Daeche-
ong-Lake i Cheongju Art Center w Korei Południowej. 
• Odwiedza również Japonię (Tokio, Sendai, Kioto) 
prezentując liczne performance, koncerty, instalacje 
i wystawy. • Wybrane spośród prezentacji indywidu-
alnych: Meta... Identification X, wystawa, performan-
ce, Bonsui Gallery Sendai w Japonii; Permanentna 
przemiana I, performance, Galeria Manhattan, Łódź 
oraz zbiorowe: Matrices 2004, 3rd International 
Exhibition of Small Form Electrographic Art, Vasarely 
Museum, Budapeszt; 25th International Impact Art 
Festival w Kyoto Art Center; Fourth Dimension, Art-
pool Art Research Center, Budapeszt; Art Expo. Me-
xico 04 Solaris/observatorio Michoacan w Meksyku; 
Warszawskie Otwarte Targi Sztuki Wideo, Muzeum 
Przemysłu, Warszawa; XIII Aukcja Wielkiego Serca, 
Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kra-
ków; Ja-inni. Autoportret fotografii, Galeria Sztuki 
BWA, Jelenia Góra; Tollwood Festival „Parallelwel-
ten” – performance i pokaz wideo, Monachium. 

2005 Kolejny rok przynosi nowe prezentacje, spośród któ-
rych ważniejsze to: Variable State Of Concentration, 
ADD as a Living Sculpture w Kolekcji Polskiej Polni-
scher Kulturladen in Lindenau w Lipsku; inicjatywa 
Kata Adamek i Bernd Schyma. • Performance Miej-
sca krytyczne III – Centrum Kultury w Lublinie pod-

czas Performance Art Meeting; Meta... Identyfikacje 
XV – performance w Galerii Miejskiej we Wrocławiu 
podczas Festiwalu Mandala.

2006 Wystawa oraz wykład Meta... korelacje między trady-
cją a współczesnością w Bibliotece Sztuki Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego.

 1 A. Dudek-Dürer, Autowypowiedzi [Self-representations], 
 http:// www.gnutella.pl/~adudurer 

 2 A. Dudek-Dürer, Autowypowiedzi [Self-representations], 
 http:// www.gnutella.pl/~adudurer

Opracowanie: Dorota JAROSZ-FRANCZAK
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ANDRZEJ DUDEK-DÜRER – was born as Andrzej Dudek 
at the beginning of the second half of the XX century in 
Wrocław, Poland. He has believed in incarnation since 
1969. He believes in being an Albrecht Dürer incarna-
tion. This has become a major departure point for his 
artistic work, in which he often refers to that Renaissan-
ce artist. He practices performance, installation, video, 
graphic art, painting, photography, sculpture, music, 
”metaphysical instrument” building, metaphysical/tele-
pathic activities, anti-poetry, and other forms of expres-
sion, which together with his own character account for 
a multithread and extensive ”life performance” (”art 
of shoes” – ”art of trousers” – “art of Andrzej Dudek-
-Dürer”, ”living sculpture”) [...] For me art is a WAY, LIFE 
OPTION…, PARTICULAR SELF-REALISATION… COM-
MUNICATION AND CO-OPERATION OPPORTUNITY… 
MY LIFE IS ART…1 Until 1978 Andrzej Dudek-Dürer had 
lived in isolation. In 1979 he began implementation of 
“journey art” projects in Poland, and then in Europe and 
further on throughput other continents. Visiting nume-
rous countries – Mexico, Canada, USA, Australia, New 
Zealand, Singapore, South Korea, and Japan among 
others – he presents exhibitions, performances, and in-
stallations, deliver lectures, runs workshops, and shows 
video films. He’s been an initiator and co-ordinator of In-
ternational Metaphysical/Telepathic Projects. His music 
has been released on cassettes and records, and used 
in a variety of his own productions and Polish Public Te-
levision TVP productions. He presented his work and 
led classes at The Art Institute in Chicago, Academy of 
Art College in San Francisco, Conservatorio National de 
Musica in Mexico City, School of Art, Otago Polytech-
nic in Dunedin, New Zealand, The City Art Institute in 
Sydney, Berkeley University in Berkeley, The Centre for 
Contemporary Art in Warsaw, among other institutions. 
He was awarded a grant by Poland’s Ministry of Culture 
in 2002. His works and documentation are included in 
numerous private and public collections, such as The 
National Museum in Warsaw, The National Museum in 
Wrocław, the Muzeum Sztuki in Łódź (also video), Cen-
tro de Arte Actual in Barcelona, Stedelijk Museum in 
Amsterdam, The Museum of Modern Art in New York 
City, Tate Modern in London, City Art Institute Library in 
Sydney, The School of the Art Institute in Chicago. 

1969 The breakthrough year, since which Andrzej Dudek-
-Durer’s works have been usually dated. The year 
of the tragic death of the artist’s father, Wojciech 
Dudek. The young artist, interested in the Oriental 
culture and seeking solace in yoga and meditation 
discovered being an Albrecht Dürer incarnation. His 
belief in incarnation, meditation, and vegetarianism 
became the foundation as well as the source of im-
portant threads addressed throughout his creative 
work. In this important period he had begun his acti-
vities known as life performance.

The 1970-ties Since beginning of the 1970-ties he continued 
graphic research and experiments initiated in 1967 
and involving the glue technique (self-prepared pa-
per, photosensitive chromic emulsion) that enabled 
rich colouristic effects.

1971 With his first proprietary bread baking he initiated 
a series of actions called “art of bread” – “art of 
pizza” – “art of eating” involving preparation, ba-
king/cooking, and consumption of the procured food 
shared with the event co-participants. These actions 
have been continued up to date at many locations 
world-wide, at public or private spaces (Wrocław, 
Berlin, Amsterdam, Edinburgh, and Phoenix, among 
others) 

1972 His works procured in the rare lightprint technique 
were presented at an exhibition staged as a fringe 
event of the Jazz on Odra festival in Wrocław. He be-
came one of the serigraphy technique’s precursors 
in Poland displaying a lot of invention in applying 
new “substitute” materials then available from the 
poor Polish market, which enabled achievement of 
unconventional and unique effects. The turn of the 
1960-ties/1970-ties was for him a period of inten- 
sive research in the graphic techniques area based 
on photosensitive emulsions and using various mate-
rials, but it was also a period of painting experiences 
concerned with three-dimensionality issues and re- 
search of relations between two-dimensional painted 
and three-dimensional spaces. These painting expe-
riences had meditative nature for him, and also – like 
his all other visual statements (such as photography, 
graphic art, and objects) – they served as a sensu lar-
go documentation of what has become his principal 
area of creative work, i.e. performance, thus being 
categorised as “by-products”.

1973  Autoukrzyżowanie [Self-crucifixion] was an event, re-
corded on photographs, held at the so called Gale-
ria Jednoosobowa [One-Person Gallery], where the 
artist was the creator and the only spectator at the 
same time, which occurred in the context of the tragic  
death of his brother. The action involved production 
of a series of nude self-portraits and their subsequent 
“self-crucifixion”.. The event’s photographic docu-
mentation was then not cleared by the state censor-
ship for public display on the account of its allegedly 
defeatist content and desacralisation of religious 
matters.

1974  A month-long building of the instrument initiated the 
“art of sitar”, i.e. building, tuning, and playing the  
ready instrument, which was treated not only as 
a technical skill, but also in the context of its rele- 
vance to meditation and certain metaphysical expe-
riences. This action would be continued and deve- 
loped throughout subsequent years, and has even-
tually produced a few similar instruments-objects 
and many hours of recorded music. • He produces 
Przemijanie [Fading], a series of self-portrait photo-
graphs that combined photography and visual poetry 
elements. • He constructs Kto miłuje życie swe [Who 
loves own life], a subsequently lost three-dimensional 
object displayed in 1974 at the Złocisty Jantar photo-
graphy exhibition in Gdańsk.

1976  With the Informacja – Dezinformacja – Działanie 
Metafizyczno-Telepatyczne [Information – Disinfor-
mation – A Metaphysical/Telephatic Action] project 
he joined the international mail-art network, which 
enabled establishing numerous contacts with artist 
all around the world. Besides future co-operation 
and exchange, the contacts would bring about op-
portunities to travel world-wide in the framework of 
the “art of journey” project. • One of such contacts, 
with Klaus Groh, would yield further cooperation and 
friendship. The “metaphysical/telepathic” aspect of 
his work was crystallising and gaining relevance: ever 
since then all output objects (“prostheses”) became 
redundant in the clear communication process. • In 
the same year also Interwencja [Intervention], an 
installation was designed consisting of three pho-
tographs that penetrated relations between notion 
and space. After some years this work would be dis- 
played in Barcelona next to works of Christo and  
Robert Rauschenberg.

1977  He contributed his works to Foto Expo, and interna-
tional photography salon in Poznań. • A transforma-
tion of his photographic vocabulary was becoming 
evident in this period, form works with traces of  
quite aggressive intervention (such as tearing,  
painting over) up to surreal imagining that pro- 
cured illusion of a certain imagined reality (Ja śpię… 
[I am sleeping…] series, among others ). • The artist 
subjected himself to self-destructive acts performed 
in two planes – he experiences them on himself by 
means of abandoning customary care of himself, 
thus provoking symptoms of seemingly accelerated 
ageing process, he photographed the symptoms, and 
also the self-portraits so procured subjected to cer- 
tain destructive treatment that resulted in his image’s 
complete degradation and damage.

1978 He sent a piece of mail away (Wrocław, Warsaw, New 
York City, Tokyo...), the recipients of which should 
simply destroy after its receipt and familiarising with 
its content: Grafika do zniszczenia [A graphic work to 
be destroyed] (an action from the metaphysical/tele-
pathic series, also with some decision game charac-
teristics).. Ultimately some recipients have kept the 
works so received until now. • He used to play with 
a band at the Katakumby club in Wrocław. The mu-
sic recorded at these sessions would be subsequently 
(1999) released on the Jazz from underground CD.

1979  Tworzenie – niszczenie [Creation-Destruction], 
a performance, staged as a series of four consecu-
tive events on four consecutive days, that contained 
elements which would remain a fixture of his shows 
and would become a string bundling together other 
similar events held over a long period of time (a per-
formance developed over the process of photogra-
phing), was held at Galeria Katakumby in Wrocław. 
• Also at the Katakumby he had an opportunity to 
participate in the Możliwości sztuki [Capabilities of 
art] symposium, where he met Andrzej Kostołowski, 
Zbigniew Makarewicz, Wojciech Stefanik, and many 
other individuals involved with art, which became 
a turning point in his career. • A consequence of the 
meeting is breaking out from isolation and leaving 
for his first “physical” artistic journey through Poland, 
at Andrzej Kostołowski’s invitation to Miastko, where 
he presented the Przychodzenie – odchodzenie [Co-
ming-Going] performance. Also the visit to Miastko 
brought about many new important acquaintances, 
with Janusz Bogucki, Roland Miller, Jerzy Ludwiński, 
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Jerzy Bereś, Grażyna Borowik, Zbigniew Warpechow-
ski, and Andrzej Partum, among others, which opened 
up new perspectives for the artist’s presence in the 
circle of artists with similar attitudes. • Owing to Zbi-
gniew Makarewicz’s initiative Dudek-Dürer had also an 
opportunity to present his photographic and graphic 
works, earlier discarded on various grounds, at the Po-
lish Union of Artistic Photographer’s Galeria X ZPAP 
in Wrocław as the Autoportret [Self-portrait] exhibition 
(with a performance staged at the opening).

1980 He again participated in the art convention in Miast-
ko; presented a performance at Osieki art work-
shop, participated in the VIIIth International Poster 
Exhibition in Warsaw as well as in the IXth Gra-
phic Art Biennail in Brno. • He presented a perfor- 
mance at Warsaw-based Zdzisiaj Gallery and orga-
nised another international metaphysical/telepathic 
action Otwierać tylko przy czerwonym świetle [Open 
in red light only]: Wrocław, Cracow, Madrid, Warsaw, 
and Tokyo. Besides other meanings, this metaphysi-
cal/telepathic action, as well as the previous ones, 
was also a peculiar way to transcend the then closed 
Communist Poland’s limits. 

1981 He launches his first large-scale international “me-
taphysical/telepathic” project on the occasion of Al-
brecht Dürer’s 510th birthday with participation of 
artists from all over the world: Wrocław, Cleveland, 
New York City, Sao Paulo, Barcelona, London, Lund, 
Edewecht, Castel San Giorgio, Tokyo (Galeria X ZPAP 
in Wrocław). Ever since, while evolving in various  
directions, this action would be held at Albrecht 
Dürer’s each subsequent birthday. • He produced 
a 48 hour-long performance at Wrocław’s Zakład 
Nad Fosą gallery, alternating with meditation ses-
sions, during which the attendees might participate 
in the whole process of photographs’ exposure, deve-
lopment, and processing. The artists’ associates were 
many times substituting during those two days, and 
the only one who stayed was Mirosław Rajkowski. 
• A.D.-D. continued also his participation in commu-
nity events; he participated in the IVth International 
Poster Biennial in Lahti, Finland, and in the IInd Dra-
wing Triennial in Wrocław. In the context of the later 
event and at Andrzej Kostołowski’s and Jerzy Ludwiń-
ski’s initiative the Labirynt świadomości [Labyrinth of 
consciousness] project was staged that provided the 
artist with an opportunity to present his hitherto non-
displayed works. • He participated in the IXth Cracow 

Encounters at the BWA gallery in Cracow initiated 
by Maria Pinińska-Bereś and Andrzej Kostołowski,  
where he presented the sitar object, documentation 
of the Miastko action and a live performance. It was 
also an important meeting because of direct contact 
with artists from all over the world.

1982 A.D.-D. organised another two metaphysical/tele-
pathic projects: All is Only in Imagination (Wrocław, 
Cracow, Warsaw, Rome, and Los Angeles) with gra-
phic works concurrently produced under the same 
title and The Present (Cracow, Berlin, Tokyo). • He 
participated in global mail-art. manifestations: Mail 
Art Exhibition w Rome, Italy; The Magic Show in San-
ta Barbara, Cal., Contemporary Arts Forum, USA. 
• He exhibited his works at the 33. Young Painting 
Salon in Paris.

1983 He began his first European “metaphysical drawing” 
drawn with the route of his first foreign travel to Ger-
many (Dortmund, Frankfurt on/M, Saarbrücken, 
Stuttgart, Nuremberg, Braunschweig, Hamburg, 
Darmstad, Köln, Berlin) thus starting a series of si-
milar journeys undertaken until 1994 under the com-
mon title Meta… Trip (numbered successively I-XVII). 
This first foreign travel, made possible by Klaus Groh’s 
invitation (an official invitation was then passport is-
sue’s prerequisite under the Marshall law regulations 
and tight censorship in Poland), owing to contacts 
with mail-art and performance peers extended into 
a significant journey that brought about numerous 
presentations at various galleries in the then Western 
Germany, as well as many less official meetings and 
performances associated with the “art of bread” and 
musical sessions. He also met Wolf Kahlen at the 
journey. • Yet another achievement in transcending 
political limits and systems was his participation in 
Peter R. Meyer’s international project Audio and Mail 
Art at Moderna Museet in Stockholm. His works pre-
sented there had reached their Stockholm destina-
tion via Spain, where the artist’s brother smuggled 
them. The project concerned productions related to 
visual actions and sounds – in the case of Andrzej 
Dudek-Dürer it was documentation of a performance 
including sitar music’s recording, among other things. 
The materials presented at the exhibition were used 
afterwards for a radio show and subsequently the 
exhibition was presented in galleries in Germany, the 
Netherlands, Italy, and the USA. Other contributing 
artists included Józef Szajna, Tadeusz Kantor, as 

well as Francesco Torres, Yoko Ono and John Len-
non, among others. • Other collective presentations,  
mainly of the mail-art output, that featured his works 
included: Bob Dylan Exhibition in New York City;  
Weapons of Art in Helsinki; Poema Collectivo in  
Mexico City; Los Ninos... in Recife, Brasil; Paper 
Ball Project, International Exhibition, Gallery 612 in  
Tokyo; 83 Intr. Summertime – The Kanagawa Perfec-
tural Hall Gallery of Art in Iruma, Japan.

1984 “Metaphysical drawing” continued - Meta... Trip II 
(Berlin, Dortmund, Witten, Bochum, Düsseldorf, 
Arnhem, Amsterdam, Den Haag, Maastricht, Köln, 
Rosenheim, Munich, Saarbrücken, Nuremberg). The 
journey proved fruitful, also because the outset of his 
adventure with electronic music owing to acquain-
tance with Mary Bauermeister and an opportunity 
to cut his first recordings at the Stockhausen studio. 
Andrzej Dudek-Dürer’s musical experiments, besides 
building and playing acoustic instruments, had ine-
vitably aimed at electronics. Early sound tests recor-
ded on an amateur tape recorder in the 1970-ties al- 
ready had similar character achieved by means of tape  
speed and direction manipulations. Also another  
important meeting had place during the journey 
with Rod Summers, who was responsible for Dudek- 
Dürer’s first close encounter with computer aided 
graphics, a technology ever since frequently em- 
ployed in his visual works, originally graphical and 
then also films. Also the both artists released Meta-
physical Island..., a joint recording of sitar and sea 
noise. • This year’s birthday project had brought  
together the maximum number of artists (since then 
the project would be more exclusive), a large collec-
tion of his presented and documented works was pu-
blished as a private print kept in the artist’s private 
archives. • Also participation in To Get Close Human 
Contact, a collective presentation of Polish artists co-
-organised by Wacław Ropiecki at the Makkom galle-
ry in Amsterdam had turned out an important deve-
lopment. Other contributing artists included Leszek 
Brogowski, Paweł Kwiek, Przemysław Kwiek, Henryk 
Gajewski, Ryszard Waśko, Antoni Mikołajczyk, and 
Andrzej Kwietniewski, among others. The exhibition 
catalogue was published. It was also an important 
opportunity to meet critics and art historians and 
for Andrzej Dudek-Dürer also to speak out in pu-
blic, which was quite well received. He met Marina 
Abramović in Amsterdam and Woody Van Amen in 
Rotterdam. • He participated in collective projects:  

The Big Brother in Athens, Olympic Games in Novi 
Sad, Yugoslavia, Audio-Video – Sodertalje – Basel 
– Toronto; On Gold – Calling Poland in Berkeley.

1985 Yet another Meta... Trip III (Berlin, Minden, Dort-
mund, Köln, Oldenburg, Hamburg, Copenhagen, 
Hjorring), where he met many new artists and esta-
blished new friendships.. In Copenhagen he had an 
opportunity to present for the first time a set of docu-
mentation of the Metaphysical/Telepathic Project on 
Albrecht Dürer’s 513. birthday, and works collected 
within the framework of Galeria Wymiany [Exchange 
Gallery], i.e. Andrzej Dudek-Dürer’s private art col-
lection of artwork gifts from his artist friends from all 
over the world. • At invitation of Graff Haufen and 
in his Artcore gallery in Berlin (West Berlin still then) 
he presented his actions documented with an unique 
catalogue and an audio cassette published in limited 
number of 25 small caskets. • He exhibited his ob-
jects at Kunstler Bücher – Buch Objekt, a world-wide 
exhibition of art of book initiated by Klaus Groh in 
Oldenburg. • Together with artists such as Jerzy Be-
reś, Zbigniew Warpechowski, and Józef Robakowski 
he participated in national presentation Poolse Avant 
Garde at Culturel Centrum Berchem in Belgium orga-
nised by Guy Schranen... • His works were displayed 
at other collective exhibitions: Experimental Art in 
Fiatal Muveszek Klubja & Petofi Csarnok in Buda-
pest, Hungary, The Alternative Biennial in Snellville 
(USA). 

1986 Meta... Trip IV (Berlin, Minden, Dortmund, Köln, 
Brussels, Antwerp, Amsterdam, Paris, Blois). During 
this journey he performed (what was meticulously do-
cumented with photographs) a quick, unofficial, and 
illegal presentation of the “art of shoes“ on a gra- 
nite platform at the Georges Pompidou Centre in  
Paris. • Another action of similar character was a few 
hour-long You Can Make... at Stedelijk Museum in 
Amsterdam, where the artist stayed, positioned as 
an exhibit, at various rooms and in various poses, 
and passersby could photograph him with his ca-
mera. • On 06.09 he established Dziennik podróży  
[Travelogue], supplemented with works by various 
artists encountered by him while travelling trough 
the world. The log would be supplemented for four 
years, until 20.04.1991. It was a collection of works of 
much differentiated character, the superior purpose 
of which became to impose particular relevance on  
meetings and the idea of joint creation. • Although he 
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still had stayed within Europe while physically travel-
ling, yet he already held his first individual exhibition 
in Japan, organised by Shozo Shimamoto at Kyoto’s 
Networking Space. • It was also when he staged per-
formance Metaphysical-Telepathic Space 3 at Dzie-
kanka gallery in Warsaw and intensely participated 
in numerous collective exhibitions: Film And Video 
Festival in Hjallerup, Denmark, International Drawing 
Exhibition in Brusque, Brazil, The Scroll Unrolls Jan-
co Dada at Museum Ein-Hod in Israel, New Artists’ 
Books in Goeteborg, 7th International Impact Art Fe-
stival in Kyoto City Museum in Japan, Arts of Today 
in Budapest, Primera Bienal Internacional De Poesia 
Visual y Experimental En Mexico in Mexico.

1987 A new journey, this time reaching as far as to England 
and Scotland (at Peter Horobin’s invitation) – Meta... 
Trip V (Berlin, Dortmund, Minden, Oldenburg, Lon-
don, Glasgow, Edinburgh, Hamburg), that brought 
about important presentations at Transmission Gal-
lery in Glasgow, where a few day-long action at an 
open gallery covered the installation preparation  
phase up to the final performance. Meta... Trips... 
Arts... III; a presentation at The Demarco Gallery in 
Edinburgh – performance Metaphysical-Telepathic 
Space 15. • Participation in collective exhibitions 
includes also some charity initiatives, such as, for 
example, Bilder für Afrika, an exhibition combined 
with an auction for the benefit of African people at 
Stadt Galerie in Saarbrücken. • The other collective 
presentation this year include: I Festival Internacional 
De Poesia Viva at Museum Municipal Dr Santos Ro-
cha – Lisbon, 2nd Patras International Festival Poesia 
Visiva – Patras in Greece, Segunda Bienal Internacio-
nal De Poesia Visual – Mexico City, 8th International 
Impact Art Festival – Kyoto, I Document Art, Art For 
Documenta – Kassel, A Communicative Fence – Na-
gano (Japan).

1988 He participated in opening of his exhibition Medita-
tion Painting – paintings from the 1970-ties from the 
We(a)st Gallery collection in Berlin. • He left Europe 
for the first time: Meta... Trip VI (Wrocław, Warsaw, 
Prague, Havana, Montreal, Mexico City, Phoenix, 
Long Beach, Los Angeles, Santa Barbara, San Fran-
cisco, Dallas, Austin, Philadelphia, New York City, 
Chicago, Laredo). The journey was supposed to co-
ver a number of previously planned presentations in 
South America. However because of bureaucracy he 
left Poland delayed and the whole journey assumed 

slightly different shape. He began his visit to Ame-
ricas from Mexico. • He met Cesar Espinoza there, 
an organiser of the Concrete Poetry Biennial, and 
delivered a lecture, presentation and participated 
in a series of meetings at Espinoza’s invitation. • At  
Guillermo Villegas’ initiative he staged performance 
Metafizyczna Muzyka Sitar [Sitar’s Metaphysical Mu-
sic] on the top of the Sun Pyramid s and delivered 
a series of lectures and directed a series of workshops 
at Conservatorio Nationale de Musica in Mexico City. 
• He delivers a lecture and self-presentation Meta-
physical Meeting also at the Arts Institute in Chicago 
(at Werner Herterich’s initiative). • He cooperated 
with Mark Bloch. • At invitation of Clive Phillpot, li-
brary director and art collector, he produced action 
I Give... at The Museum of Modern Art in New York 
City. He showed his works and staged performances 
at numerous official art institutions, such as, for in-
stance Meta... Trips... Arts... V at MARS (Movimiento 
Artistico del Rio Salado) in Phoenix, Meta... Trips... 
Arts... V at ATA (Artists’ Television Access) in San 
Francisco, Meta... Trips... Arts... V at Austin Media 
Arts in Austin, Meta...Space at Poetry Gallery in New 
York City. • In New York City he produced Sztuka piz-
zy [Art of Pizza] at Andrzej Urbanowicz’s place featu-
ring Urszula Benka and Leszek Fischer. • The journey 
was also abundant in informal actions and meetings, 
such as, for instance, Metaphysical Drawing in Santa 
Barbara, or series of meditative actions Meditation 
In..., staged in Mexico City, Phoenix, Los Angeles, 
Dallas, and Chicago, among other locations. • The 
same year A.D.-D. left for another journey, to Eu-
rope this time: Meta... Trip VII (Berlin, Dortmund,  
Maastricht, Rotterdam, Bonn, Oldenburg, Hamburg, 
Holaek, Skanderborg, Hjorring). • Also in this year 
he participated in numerous collective exhibitions, 
such as, for instance, String – an exhibition dedica-
ted to Jerzy Rosołowicz, held at Fred Ojda’s initiative 
at Warsaw’s Galeria Działań. • Other expositions in- 
clude: Exposio Internacional De Desenhos Floriano-
polis – Santa Catarina, A Terra E Seus Terraqueos 
– Sao Paulo, 9th International Impact Art Festival 
– Kyoto Municipal Museum of Art – Kyoto, World 
Message Art Event in Iida – Nagano, Art of Today 2 
– Budapest.

1989  He left for a five month-long journey to New Ze-
aland and Australia: Meta... Trip VIII (Berlin, Du-
bai, Singapore, Sydney, Melbourne, Wellington, 
Dunedin, Auckland, and New Plymouth) at Lloyd  

Goodman’s invitation. The principal destination was 
Dunedin, where he had an opportunity to present 
own actions and deliver lectures and run photogra-
phic workshops. Also there many video and music 
recordings were produced. He co-operated with 
Adair Bruce, Ludmiła and Edward Sakowski. Selec-
ted presentations: Meta... Trips... Arts VI d, Marshall 
Seifert Gallery, Meta... Trips... Arts VI G, Allen Hall & 
Goethe Society, Photographic Montage and Collage, 
School of Art, Otage Polytechnic, Meta... Trips... Arts 
VII, Govett-Brewster Art Gallery in New Plymouth, 
Copyright by..., Performance At Big Bog, 40 km from 
Dunedin. He continued the video productions, pre-
sentations, and lectures also in Australia: Metaphy-
sical-Telepathic Space 5, City Art Institute in Sydney, 
Metaphysical-Telepathic Space 6. Sydney College of 
the Arts in Sydney. He also run meditation sessions 
at various locations during that journey: Meditation 
In... (Singapore, Melbourne, Auckland, New Ply- 
mouth). • On his way back home, at a stopover at Bang- 
kok’s airport he staged a peculiar performance: I Am 
Potential Terrorist. Andrzej Dudek-Dürer was treated 
as a potential terrorist, also his shoes were x-rayed. 
• Yet another metaphysical drawing was drawn that 
year: Meta Trip IX (Berlin, Minden, Glutersloh, and 
Dortmund). • Also during this journey, when staying 
in Gutersloh, he had an opportunity to run classes for 
high school students. • Collective exhibitions: Hom-
mage á Joseph Beuys – Galerie D’art Contemporian 
La Valette Du Var Fort Napoleon, La Seyne sur Mer, 
France, Institute Francis in Düsseldorf; International 
Artists’ Books and Mail Art Review – Milan Art Center 
in Milan; A Quinientos Anos de la Llegada de Colon 
a America – in Logrono; A Primeira Bienal Internatio-
nal De Artes – in Brusque (Brazil); 2nd International 
Festival Of Experimental Art – in Nove Zamky (Slova-
kia); Hommage a Henryk Stażewski – Rekwizytornia 
Gallery in Wrocław; 1789 – Liberty, Equality, Fraterni-
ty – in Berguette (France).

1990 Before leaving for another journey he held a pre-
sentation and exhibition Meta... Trips... Arts VIII D 
at BWA Labirynt 2 Gallery in Lublin. • Meta... Trip 
X (Berlin, Hamburg, London, New York City, Vanco-
uver, Calgary, Cambridge, Toronto, Montreal, Phila-
delphia, Chicago, San Francisco, Oakland, Los An-
geles, Frankfurt/M). • His stay in the USA was an 
opportunity to produce numerous performances and 
to deliver lectures, such as Metaphysical-Telepathic 
Space 10 at Academy of Arts College in San Fran-

cisco for instance; following this appearance he was 
also invited to Berkeley (at Kevin Radley’s initiative) 
where, besides a lecture, Metaphysical-Telepathic 
Space 9 is staged at Berkeley University. • In New 
York City he met Christo, Krzysztof Zarębski, Leopold 
Duszka-Kołcz, among other acquaintances. • At an 
untypical time, the 0 hour, with large audience par-
ticipation, the Meta... Trips... Arts... VIII L action was 
launched at 30 Rose Gallery in San Francisco. • In 
Los Angeles another Metaphysical Music (vocal, sitar, 
grand piano) recording date was held, this time with 
Bonny Barnett at her Barnett Space studio. At one 
of those meetings Neal Taylor wrote an entry on the 
Travelogue’s last page, although this did not conclude 
that project yet, still it was a period of intense filling-
-up those pages, one of those entries was a Christo 
work made of some pieces of cloths that Christo had 
used for so meticulous packaging of various objects.

 • Other actions performed at that journey that co- 
vered also Canada included: Meta... Trips... Arts... 
VIII B – Museo Internacionale De Neu Art in Vanco-
uver; Meta... Trips... Arts... VIII E – Truck an Artist-Run 
Center in Calgary; Meta... Trips... Arts... VII F – Ate-
liers d’Educations Populaires de Mercier in Montreal; 
Metaphysical-Telepathic Space 8 – The Table Gallery 
in New York City; Life, Travel, Meeting as Art... – The 
School of The Art Institute of Chicago in Chicago; 
Meta... Trips... Arts... VIII N – Group Motion in Phila-
delphia. • One of the Meditation in... actions was sta-
ged during a week-long residence at Sidha Yoga Cen-
ter of the Ashram in South Fallsburg (at Sheila Holtz’s 
initiative), as well as in Oakland, Chicago, Vancouver, 
Toronto, and Montreal. • Once he had come back 
home from that five month long trip Meta... Trips... 
Arts... IX A is held at Janusz Bałdyga’s initiative at 
The Modern Art Centre in Warsaw. • Participation 
in the following collective projects: Flower – Russell 
Sage College Gallery, Troy’ NY; The Artist’ s Family 
– Verona; United for Peace – Comune di Monte Ca-
rotte, Provincia di Ancona; Against Shell – Den Haag; 
II Festival Internacional de Radio Art Fira-90 – Ma-
drid; The International Art Show’ 90 In Iida – Iida City 
Museum; I Exposition International de Arte Postal 
Homenaje a Federico Garcia Lorca – Centro Cultural 
la General, Granada; Shadow Project – Kyoto.

1991 The year of two journeys: Meta... Trips XI (Dortmund, 
London, Stoke on Trent, Lisbon, Porto, Madrid,  
Bilbao, Bonn) – with performance presentations, 
exhibitions, and lectures, such as: Meta... Trips... 
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Arts... X – Staffordshire Polytechnic, Gladstone Potte-
ry Museum and Art Gallery, Stoke-on-Trent; at Jason 
Skeet’s initiative. Meta... Trips... Arts... X D – Dife-
rence Comunicacao Visual in Lisbon, where Jose Oli- 
veira was the organiser. Meta... Trips... XIII (Dortmund, 
Arnhem, Oldenburg, and Bonn) – at this journey he 
participated in international festival AVE 91 in Arn-
heim: Metaphysical-Telepathic Space 21. In London 
he met Shaun Caton and Stefan Szczelkun. At Klaus 
Groh’s gallery, Micro Hall All Center in Edewecht, in-
dividual exhibition and performance Meta... Trip... XI 
B were held. • He participated in collective projects 
in Poland: Real Time-Story Telling – the first interna-
tional artists’ meeting in Poland after the Marshall 
Law, organised by Jan Świdziński and Fredo Ojda in 
Gdańsk and Sopot; Performance Art Inter Festival 
at BWA in Lublin. • He presented videos produced 
at the 1990 trip to England at WRO – International 
Media Art Biennial in Wrocław. • Selected collective 
project abroad: Electro Grafias – Casa de Bocage, 
Setubal Codex – Galeria Municipal de Artes Visuais 
Gallery in Portugal; Arte Postal – Centro Insular de 
Cultura, Las Palma De Gran Canaria; III Festival In-
ternacional de Radio Art Fira 91 – Madrid; 1st Intena-
tional Biennial of Graphic – Gyor; 12th International 
Impact Art Festival – Kyoto City Art Museum.

1992 Another proprietary presentation at Wroclaw’s En-
tropia Gallery – M.T.P. – where he employed grand 
piano playing and resigned of electronic instruments. 
• Meta... Trips... Arts... XI C at Hotel Sztuki in Łódź, 
Andrzej Paruzel’s original initiative held at the Łódź 
City’s History Museum at Wolności Square. This was 
yet another multi-media performance, the coverage 
of which was then incorporated into a documenta-
ry film on A.D.-D.’s works directed by Jacek Jóźwiak, 
a segment of a series dedicated to a number of  
artists entitled Ścieżki duchowe [Spiritual Paths] • In 
the spring he left for Meta... Trip... XIII (Dortmund, 
Ponte Nossa, Bergamo, Milan, Rome, Ravenna, Flo-
rence, Viareggio, Turin, Verona, Munich, Bonn, Köln). 
The journey was abundant with official and unofficial 
meetings and presentations. Its Italian stretch was 
made possible owing to initiative of Emilio Morandi 
and Giovanni Strada, among others. In Ponte Nossa 
at Studio Sergio Morandi many hours of music were 
recorded then issued in Poland on records and cas-
settes. A less formal event was held in Marina di San 
Nicola, where he constructed a pen for Harold Duck, 
a future emigrant from Italy to Poland, where he  

would settle down for many years. In Rome he staged 
a many hour long action Pizza Caterina... In Floren-
ce he produced Metaphysical Meeting... • His next  
journey Meta... Trip XIV was routed following loca-
tions of his presentations in the framework of inter-
national 5th International Festival of Alternative Art 
– Transart Communication – Nove Zamky, Bratisla-
va, Karlove Vary, and Prague. • Meta Trip XV (Dort-
mund, Utrecht, Amsterdam, Roermond, Maastricht, 
Köln, Essen) – a German/Dutch journey with partici-
pation in festival Impakt Festival Voor Experimentele 
Kunst in Utrecht. A.D.-D. met Kurt Kren. • Collective 
exhibitions: The Sheffield Media Show 92 – City Po-
lytechnic, Sheffield; V International Drawing Trien-
nial – Wrocław; Balyis Triennale of Graphic Art – in 
Gdańsk; Livros de Artista - Feira do Livro de Lisboa 
– Lisbon; II Art Festival “Vis-a-Vis” – Chełm; IV Bien-
nale Inter De Poesia Visual Experimental – Justina 
Corbacho Gallery, Madrid; 12th International Impact 
Art Festival – Kyoto.

1993 He participated in the 25th Cracow Theatrical Re-
miniscences – Performance, where he produced 
Metaphysical-Telepathic Space 25. • The initiator 
of another presentation at UBS Gallery in Bratislava 
was Peter Ronai: State of Concentration 7 – Instal-
lation, M.T.P. 56. • He left for five day long visit to 
Venice during the Biennial: Five... Days Trip (Wrocław 
– Venice). Documentation of his first unofficial ap-
pearance at the Venice Biennale was procured. • At 
Chełm’s “Bez drzwi” Gallery individual exhibition 
and performance Meta... Spaces are held. • Toge-
ther with Mirosław Rajkowski he co-organised the  
I Festival of Meditation-Inspired Art MoMia ‘93. The 
event gathered thirty artists from all over the world 
and featured works of another forty. In its pro- 
gramme Andrzej Dudek-Dürer presented perfor- 
mance Metaphysical-Telepathic Space. For some 
objective reasons, despite artists’ interest and favo-
urable media resonance, the festival conceived as a 
periodical event would not be continued. • Yet ano-
ther German/Dutch journey Meta... Trip XVI (Dort-
mund, Arnheim, and Amsterdam). • Collective pro-
jects: Concrete Poetry – Galeria Działań, Warsaw; IV 
Bienal Poesia Visual / Experimental – Mexico City’s 
Subway; WRO ’93 – 4 International Media Art Bien-
nial – Wrocław; International Video Festival Monitor 
’93 – Gothenburg Art Museum, Gotenborg; Wor/L/D  
Poema Mu/N/Do – Museo Municipal Dr Santos  
Rocha – Figueria da Foz.

1994 Meta... Trip XVII (Dortmund, Rotterdam, Amster-
dam, Asenray, Köln, Bonn) – another journey with 
a stopover to participate in the III Performance Art 
Festival in Rotterdam by presenting Metaphysical-Te-
lepathic Space 67. This journey concluded the Meta... 
Trip..., series, which did not men quitting travelling, 
because, as he said already in 1987: [...] this is a day 
... yet another day... you realise that YOU ARE TRA-
VELLING... [...] you are on the road... you realise that 
it has been granted to you… to make the journey 
from the point of birth to the point of death… you 
know that there are many encounters ahead of you, 
each of them may be a beginning on numerous new 
situations in your journey – relationships, objectives, 
opportunities, limitations… you know that you can do 
so much… and at the same time so little... you have 
been granted space, you have been granted soul and 
body… [...] you realise rules of human functioning - in 
this world, in this time/space, in this and only this so-
cial system,... of course others... try to convey values, 
senses, and nonsesnes to you... choice or no choice 

is up to you…UP TO YOU?2 • At the Museum of Art 
in Łódź and the National Museum Poznań he pro- 
duced installation and performance Stan skupienia 14  
[State of Concentration 14], in the framework of Lech 
Lechowicz’s and Ewa Hornowska’s project Video, 
Instalacje, Performance. • At initiative of Dutch ar-
tist and art collector Rob Vrakking the Silence Mu-
seum was established in Amsterdam with collection 
of works exhibited at exhibition Silence in Art, (with 
Andrzej Dudek-Dürer’s participation). • In the frame-
work of Macrophon the 3rd International Forum of 
Radio Art, a Robert Gawłowski project, he presented 
live Meta...Energy XX. • Other collective projects: Di-
ritti e Rovesci, Right and Reverses – Biblioteca Comu-
nale di Bagno a Ripoli; Medium 3 Trench Art Festival 
– Baasz Art Foundation, St. Gheorghe; 5th Interna-
tional Impact Art Festival – Kyoto City Art Museum, 
Kyoto; The European Triennial Competition of Non 
Traditional Graphic – Prague.

1995 A number of individual proprietary multimedia pre-
sentations were staged: Audio-video presentation 
1989-1992, Andrzej Dudek-Dürer as a living sculp- 
ture, Podlaska Gallery in Biała Podlaska Meta... Spa-
ces X – exhibition, performance, video at Galeria 526 
of Poleski Art Center in Łódź. • Collective projects: 
The Artistamp Collection – Galerij Begijnhof Centrum 
Voor Kunst, Hasselt; 14 Polish Poster Biennial 1989-
-1995 – BWA Katowice; I Festival of Performance  

– Audisea, Saragossa; The Hunderd Year Anniver-
sary of László Moholy-Nagy – Hungarian Museum 
of Photography, Kecskemet; Collection 1990-1995 
– The National Museum, Wrocław; Visual Poetry 
1985-1995 – Budapest.

1996 This year was entirely dedicated to his ill and dying 
mother, whom he had accompanied until her last 
breath – For My Mother..., Dortmund. • His works are 
presented at a number of collective exhibitions: Bien-
nal Internacional de Poesia Visual/Experimental – en 
el Palacio Legislativo Mexico City; Perfomedia 7 In-
ter Media Project – Comuni di Bienno, Ponte Nossa; 
Taoismo Mandragora – Centro de Cultura e Pesquisa 
De Arte; Cascais.

1997 He contributed with his video and performance 
I am..., as well as with installation Meta... Energy 
XXV to intermedia project Performedia 8 staged in 
Venice at the time of the Biennial. • The annual Al-
brecht Dürer’s birthday event, so far (except the first 
one in 1981) held in private spaces this time is held 
in other circumstances. At Budapest’s Black Galle-
ry’s invitation the Metaphysical/Telepathic Action 
on Albrecht Dürer’s 526th Birthday was transferred 
to a public space and accompanied an exhibition. 
A consequence of this event was a concert and  
a meeting at the Polish Institute in Budapest. • An 
important journey and the first opportunity of com-
prehensive and direct experience of the Asian culture 
was his participation in the Nine Dragon Heads Festi-
val and Symposium in Chong-Ju, the curators of which 
were Park Byoung-Uk from South Korea and Ludwig 
Frank from Austria. Andrzej Dudek-Dürer procured 
there installation Copyright by... – an Albrecht Dürer 
signature made of stones, which turned out to look 
similar to the Korean character denoting the end. 
•Collective exhibitions: 3 Triennale of Polish Graphic 
Art – BWA, Katowice; Medium 4, International Exhi-
bition of Living Art. Documentation – St. Gheorghe; 
Trans Modern File – Zokei University, Tokyo; In Orbit 
Round the Drifting Book – an exhibition presented in 
Warsaw, Budapest, and finally, at the Documenta in 
Kassel. The project’s curator was Fredo Ojda from 
Warsaw’s Galeria Działań. 

1998 He produced a number of individual exhibitions and 
performances in Poland, including, among others: 
Metaphysical Time Space II – a performance at Bal-
tic Culture Centre in Gdańsk, Stan Skupienia XXX  
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[State of Concentration XXX], and a performance 
in the space of the Wrocław-based Jerzy Grotowski’s 
Laboratory Theatre. • At the turn of 1998/99 at the 
“JaPtak” gallery in Wrocław Trans... Komunikacja was 
held, an exhibition of works from Dudek-Dürer’s col-
lection of so called “Galeria Wymiany” [“Exchange 
Gallery”]. For this occasion the artist had designed 
a catalogue with works of various artists reproduced 
in the form of postage stamp sheets. • He participa-
ted in the following collective exhibitions: Rejestracje 
i ekspresje [Recordings and Expressions] – The Na-
tional Museum in Wrocław; Aukcja Wielkiego Serca 
[Great Heart Auction] – Japanese Culture and Tech-
nology Centre “Manggha” in Cracow (he has been 
contributing to similar charities since the 1970-ties); 
Fort Sztuki, Goethe Institut, Cracow; Homenaje 
a Lorca – Contemporanea Centro de Arte, Granada; 
19th International Impact Art Festival ‘98 – Interna-
tional Art Center Of Kyoto; Breslauer Malerei Kunst 
und Unikat Glas – Wiesbaden.

1999 He displayed graphic works, objects and perfor- 
mance Meta... Energia XXI at the Wobec Apokalipsy. 
Pocałunek Śmierci [In View of Apocalypse… Kiss my 
deadly] exhibition – at BWA Gallery in Bielsko Biała, 
the curator of which was Krzysztof Jurecki. • Collec- 
tive exhibitions: 20th International Impact Art Festi-
val ‘99 – International Art Center of Kyoto, Kyoto; 
Millennium 2000 – Chiesa di San Leone, Pistoia.

2000 Large exhibition Metaphysical Times spaces XX com-
bined with a performance. It was associated with 
a discussion meeting with participation of a psycho-
logist, psychiatrist, and priest, among other partici-
pants; it was held at Studio im Hochhaus in Berlin at 
initiative of Berlin-based Polish artist Krzysztof Jarzę-
biński. • Przenikanie czasoprzestrzeni I [Infiltration  
of Time/Space I] – another major retrospective exhi-
bition featuring works, documents, film shows, instal-
lations, and performance production at the opening 
at Wroclaw’s BWA Awangarda gallery. • Once again 
the artist left for South Korea to participate in the 
Nine Dragon Heads International Environmental Art 
Festival & Symposium. This was where he staged per-
formance Andrzej Dudek-Dürer as a Living Sculpture 
and installation Touching... the End... • The journey 
was extended to Japan, where at Nyogen Nowak’s 
and Ewa Hadydoń’s initiative performance Infiltra-
tion of Time Spaces III was held at The Hill Yume-
-No Mori in Sendai. The journey itinerary included  

numerous visits to Zen Buddhists monasteries or-
ganised by priest Eiku Sugawara. Also in Japan he  
again met Yasunori Shiobara. Their acquaintance 
dated back to 1997 when they met in Venice at Per-
fomedia 8 and maintained contact ever since. This 
time it was an opportunity to undertake a number of 
joint actions, including, among others, performance 
Trans Meeting – at Vis-á-Vis Studio gallery in Tokyo. 
He met Tatsumi Orimoto and Toyo Tsuchiya. • He 
personally participated also in the 2nd International 
Performance Festival Navinki 2000 in Minsk, Bela-
rus. It is his first trip across Poland’s eastern border. 
• Other collective projects: 21st International Im-
pact Art Festival 2000 – International Art Center of  
Kyoto, Kyoto; International Triennial of Graphic  
Art – Cracow; 3rd International Triennial of Graphic 
Art – Bitola.

2001 His major individual projects this year included: Prze-
nikanie [Penetration], an exhibition performance, 
video art at Galeria Działań in Warsaw; Stany Prze-
nikania States of penetration], an exhibition, perfor-
mance, video – at the ZPAP “Na Piętrze” gallery in 
Toruń; Crossing... the Timespaces II, performance – 
Ignis e.v. Europaisches Kulturzentrum in Köln. • Col-
lective exhibitions: Hommage a Paul Klee – The Na-
tional Museum, Warsaw, Poznań; 22nd International 
Impact Art Festival 2001 – International Art Center 
Of Kyoto, Kyoto.

2002 Under joint title Instrumenta... Obiekt, Dźwięk, Obraz 
[Instrumenta… Object, Sound, Image] together with 
Mirosław Rajkowski he co-presented two indepen-
dent exhibitions and performances at Galeria Design 
BWA in Wrocław. • He produced installation and per-
formance Meta... Trip XXI at Officyna Sztuki in the 
programme of The Polish Painting Festival in Szcze-
cin. • Traditionally presented his works at collective 
exhibition 23rd International Impact Art Festival 2002 
– International Art Center of Kyoto w Kyoto. • Since 
many hears he had participated in exhibitions and 
charity auctions organised by Cracow – based Wielkie 
serce [Great heart] association and by Rzeszów Bliź-
niemu Swemu [For your Fellowman].

2003 On the occasion of an exhibition of Albrecht  
Dürer’s works at the National Museum in Wrocław 
Andrzej Dudek-Dürer was invited to produce his 
own presentation. Performance Meta Relacja was 
held, the documentation of which was exhibited  

as a video installation in the exhibition’s space.  
• A.D.-D. participated in the 50. Venice Biennial, 
which was his great artistic success, in special project 
Extra 50, Brain Academy Apartment, the curators of 
which were Emilio Morandi and Guglielmo Di Mauro. 
He presented performance Instabilità permanente II 
and Andrzej Dudek-Dürer as a Living Sculpture, as 
well as a documentation and video art. • He presen-
ted his films at the 10. Media Art Biennial WRO ‘03. 
• The venue of his next performance was Cracow’s 
Bunkier Sztuki. The action was entitled Meta... per-
formance. The presentation was combined with a pu-
blic discussion with Magdalena Ujma’s participation. 
• A.D.-D. left for Zielona Góra, where at the BWA 
gallery presented performance Stała nietrwałość III 
[Permanent nondurability]. • His yet another pre-
sentation in his home town was Trans-mutacje II, an  
unconventional film screening combined with music, 
a large spatial installation held at Entropia Gallery. 
The presentation was associated with the release of 
the Transmutation II double CD album.. • A.D.-D. 
participated also in other collective exhibitions: Fax 
for Peace, Fax for Tolerance, 8 edizionne 2003 In-
stituto Superiore in Spilimbergo, Italy; Miedzioryt To-
warzyski – Get [Social Copperplate Engraving – Get], 
The Ossoliński National Institute, Wrocław; Sacrum. 
V Art Triennale, Municipal Art Gallery, Częstochowa. 
The 4th International Festival of Graphic Arts, Cluj-
-Napoca, Romania; 4th Kolor w grafice [Colour in 
graphic art], Wozownia Art Gallery, Toruń; 4th Inter-
national Triennial of Graphic Art Bitola, Macedonia.

2004 A.D.-D. again participated in the Nine Dragon  
Heads festival, in its already ninth issue, at Daecheong- 
Lake and Cheongju Art Center in South Korea. • He 
also visited Japan (Tokyo, Sendai, and Kyoto) to pre-
sent numerous performances, concerts, installations, 
and exhibitions. • Selected individual presentations: 
Meta... Identification X, an exhibition and perfor-
mance – Bonsui Gallery Sendai in Japan; Perma-
nentna przemiana I [Permanent transformation I], 
a performance – Manhattan Gallery, Łódź; selected 
collective projects: Matrices 2004, 3rd International 
Exhibition of Small Form Electrographic Art – Vasa-
rely Museum, Budapest; 25th International Impact 
Art Festival – at Kyoto Art Center; Fourth Dimension 
– Artpool Art Research Center, Budapest; Art Expo 
– Mexico ’04 – Solaris /observatorio Michoacan in 
Mexico; Warsaw Open Video Art – The Museum 
of Industry, Warsaw; XIII Great Heart Auction –  

Japanese Art and Technology Centre Manggha,  
Cracow; Ja-inni. Autoportret fotografi [I and others, 
Self-portrait of photography] – BWA Art Gallery,  
Jelenia Góra; Tollwood Festival “Parallelwelten”,  
a performance a video show – Munich. 

2005 This year’s most significant presentations included: 
Variable State of Concentration, Add As A Living 
Sculpture in the Polish Collection – Polnischer Kul-
turladen in Lindenau in Leipzig, at Kat Adamek’s 
and Bernd Schym’s initiative. • Performance Miejsca 
krytyczne III [Critical places III] – The Culture Centre 
in Lublin at the Performance Art Meeting; Meta... 
Identyfikacje XV – a performance at the Municipal 
Gallery in Wrocław in the programme of the Mandala 
Festival.

2006 Exhibition and lecture Meta... korelacje między trady-
cją a współczesnością [Meta... Correlations between 
the traditional and the contemporary] at the Art Li-
brary of the Zielona Góra University.

 1 A. Dudek-Dürer, Autowypowiedzi [Self-representations], 
 http:// www.gnutella.pl/~adudurer 

 2 A. Dudek-Dürer, Autowypowiedzi [Self-representations], 
 http:// www.gnutella.pl/~adudurer

Elaboration: Dorota JAROSZ-FRANCZAK
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Andrzej DUDEK-DÜRER

FILMOGRAFIA (wybór)  
SELECTED FILMOGRAPHY 

1983 – Meditation on Copyright 4, production, direc-
tion, editing, music by A. Dudek-Dürer, camera:  
H. Leo Rohleder; Darmstadt, Germany

1984 – Black and White Meditation, Wrocław, Poland 
(60:00)

1985 – I Wait, production, direction, editing, camera, music 
by A. Dudek-Dürer, Wrocław, Poland

1986 – Metaphysical Telepathic Space 2, production, di-
rection, editing, music by A. Dudek-Dürer, camera:  
J. Ducki; Warszawa, Poland 

1987 – Trans… Mission, production, direction, editing,  
camera, music by A. Dudek-Dürer, Minden, Germany

1988 – Meta…Trips… Arts… VD, production, direction, edi-
ting, camera, music by A. Dudek-Dürer, Austin, USA

1989 
 • Meta… Trips… Arts… VIH, production, direction,
  editing, music by A. Dudek-Dürer, camera: Edward  

Sakowski, collaboration: Adair Bruce, Magdalena  
Sakowski; Dunedin, New Zealand (35:00)

 • To Play First Fiddle, production, direction, editing, came-
ra, music by A. Dudek-Dürer, Sydney, Australia (3:00)

 • Sus-Pension Bridge, production, direction, editing,  
camera, music by A. Dudek-Dürer, Sydney, Australia 
(7:00)

 • Sensitiveo… Rail, production, direction, editing, camera, 
music by A. Dudek-Dürer, Sydney, Australia (3:00)

 • Meta of Light, production, direction, editing, camera, 
music by A. Dudek-Dürer, Sydney, Australia (3:30)

 • Nothing, production, direction, editing, camera, music 
by A. Dudek-Dürer, Sydney, Australia (11:00)

 • Reflection, production, direction, editing, camera, music 
by A. Dudek-Dürer, Sydney, Australia (13:00)

 • Meta Object, production, direction, editing, camera, mu-
sic by A. Dudek-Dürer, Sydney, Australia (2:00)

 • Up-Side Down, production, direction, editing, camera, 
music by A. Dudek-Dürer, Sydney, Australia (3:00)

 • Way to Meta Space, production, direction, editing, came-
ra, music by A. Dudek-Dürer, Sydney, Australia (7:00)

 • Meta Meditation, production, direction, editing, camera, 
music by A. Dudek-Dürer, Sydney, Australia (7:45)

 • Around The Time and Space, production, direction,  
editing, camera, music by A. Dudek-Dürer, Sydney,  
Australia (7:30)

 • Legs… production, direction, editing, camera, music  
by A. Dudek-Dürer, Sydney, Australia (4:00)

1990
 • Meta… Trips… Arts VIIIF, production, direction, edi-

ting, music by A. Dudek-Dürer, collaboration: Wendy  
Toogood and Chuck Stake; Calgary, Canada 

 • Meta… Trip XA, production, direction, editing, camera, 
music by A. Dudek-Dürer, Vancouver, Canada

 • Meta…Trip XB, production, direction, editing, music  
by A. Dudek-Dürer, collaboration: Mark Bloch and  
Deborah Velick; New York City, USA 

 • Meta… Trip XC, production, direction, editing, camera, 
music by A. Dudek-Dürer, San Francisco, USA

 • Meta… Trip… XD, production, direction, editing,  
camera, music by A. Dudek-Dürer, Chicago, USA

 • Meta… Trips… Arts… VIIIN, production, direction,  
editing, camera, music by A. Dudek-Dürer, Philadelphia, 
USA

1991
 • Meta… Trips… Arts XC, production, direction, edi-

ting, camera, music by A. Dudek-Dürer, Stoke on Trent,  
England (35:00)

 • Meta… Trip… Arts… XD, production, direction, editing, 
camera, music by A. Dudek-Dürer, Lisbona, Portugal

 • Meta… Trip… XIL, production, direction, editing,  
camera, music by A. Dudek-Dürer, Lisbona, Portugal

 • Meta… Trips… Arts XIIA, production, direction, editing, 
camera, music by A. Dudek-Dürer, Arnheim, Holland

1992
 • Something I, production, direction, editing, camera,  

music by A. Dudek-Dürer, Ponte Nossa, Italy (8:00)
 • Something II, production, direction, editing, camera, 

music by A. Dudek-Dürer, Ponte Nossa, Italy (6:00)
 • Something III, production, direction, editing, camera, 

music by A. Dudek-Dürer, Ponte Nossa, Italy (3:45)
 • Stairs, production, direction, editing, camera, music  

by A. Dudek-Dürer, Ponte Nossa, Italy (3:25)
 • Water, production, direction, editing, camera, music  

by A. Dudek-Dürer, Ponte Nossa, Italy (3:30)
 • Time Space, production, direction, editing, camera,  

music by A. Dudek-Dürer, Ponte Nossa, Italy (6: 00)
 • Meta Kerb, production, direction, editing, camera, music 

by A. Dudek-Dürer, Ponte Nossa, Włochy, Italy (4:30)
 • Meta Bulb, production, direction, editing, camera, mu-

sic by A. Dudek-Dürer, Ponte Nossa, Italy (3:50)
 • Cemetery, production, direction, editing, camera, music 

by A. Dudek-Dürer, Ponte Nossa, Italy (7:45)

1992 – Meta… Trip… XIVA, production, direction, editing, 
music by A. Dudek-Dürer, camera: Peter Roni; Nowe 
Zamky, Slovakia

1993 – Andrzej Dudek-Dürer as a living sculpture, pro-
duction, direction, editing, music by A. Dudek-Dürer,  
camera: Chris Veugen; Arnheim, Holland 

1994 
 • Touching, production, direction, editing, camera, music 

by A. Dudek-Dürer (10:20)
 • Clouds, production, direction, editing, camera, music  

by A. Dudek-Dürer (10:25)
 • Looking After, production, direction, editing, camera, 

music by A. Dudek-Dürer (12:55)
 • Metaphysical-Telepathic Space 67, camera: Andre Stitt; 

Rotterdam, Holland

1996
 • Meta Felling, production, direction, editing, camera, 

music by A. Dudek-Dürer (8:05)
 • Invisible Spirit, production, direction, editing, camera, 

music by A. Dudek-Dürer (11:09)

1997 – 526 Anniversary of the Birth of Albrecht Dürer,  
Budapest, Hungary

1998 – Transmutation of Energy I production, direction,  
editing, camera, music by A. Dudek-Dürer (13:20)

1999 – Nothing V, production, direction, editing, camera, 
music by A. Dudek-Dürer (8:58)

2000
 • Metaphysicals… Timesspaces XX, Documentation  

of Exhibition and Performance, Studio im Hochhaus, 
Berlin, 25.02.2000, Germany

 • Ambivalences I production, direction, editing, camera, 
music by A. Dudek-Dürer (8:39)

 • Trans City production, direction, editing, camera, music 
by A. Dudek-Dürer (4:52)

 • Trans-Cendental Sound production, direction, editing, 
camera, music by A. Dudek-Dürer (11:05)

2001-2002 
 • Trans Trip, production, direction, editing, music  

by A. Dudek-Dürer, camera: Tomasz Mniamek, Kedud 
Jezrdna (7:28)

 • Mental Steps, production, direction, editing, music by  
A. Dudek-Dürer, camera: Tomasz Mniamek, Kedud Je-
zrdna (4:52)

 • Velocity, production, direction, editing, music by A. Du-
dek-Dürer, camera: Tomasz Mniamek, Kedud Jezrdna 
(5:06) 

 • Border, production, direction, editing, music by A. Du-
dek-Dürer, camera: Tomasz Mniamek, Kedud Jezrdna 
(9:00)

 • Invisible Time, production, direction, editing, music by 
A. Dudek-Dürer, camera: Tomasz Mniamek, Kedud  
Jezrdna (10:28) 

2003
 • Meta… Relacja, documentation of performance; pro-

duction, direction, editing, music by A. Dudek-Dürer, ca-
mera: Czesław Chwiszczuk, Maciej Oleksy, Kedud Jezrd-
na; National Museum in Wrocław, March 21st (27:23)

 • Meta Trip, production, direction, editing, music by  
A. Dudek-Dürer camera: Tomasz Mniamek, Kedud  
Jezrdna, 2001-2002 (9:18)

 • Transfer of Energy production, direction, editing, music 
by A. Dudek-Dürer, camera: Yudai Hashimoto, Kedud 
Jezrdna, Grażyna Borowik, A. Dudek-Dürer (9:31) 

 • Tendency, production, direction, editing, music by  
A. Dudek-Dürer, camera: Kedud Jezrdna, Grażyna  
Borowik, A. Dudek-Dürer (9:32) 

 • Trans Wishes I, production, direction, editing, music 
by A. Dudek-Dürer, camera: Yudai Hashimoto, Kedud  
Jezrdna, Grażyna Borowik, A. Dudek-Dürer (8:49) 

 • Introduction to…, production, direction, editing, music 
by A. Dudek-Dürer, camera: Kedud Jezrdna, A. Dudek-
-Dürer (16:45)

2004
 • Andrzej Dudek-Dürer As a Living Sculpture,  

Don’t Touch, Critical Point, Andrzej Dudek-Dürer; 
As a Living Sculpture-gesture, performance, instal-
lation, during opening of Festival and Symposium 
Nine Dragon Heads in Cheong-Ju City Art Centre  
Exhibition Hall; South Korea; camera: Hayden Prujean, 
A. Braunberg, K. Jezrdna, A. Dudek-Dürer (10:06).

 • Kunst in Wrocław production M.T.A; Film von 
Jola Bielańska, A. Dudek-Dürer, camera: Yudai  
Hashimoto, Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer (26:16)

2005
 • Variable State of Concentration, 
  documentation of performance; production, direc-

tion, editing, music by A. Dudek-Dürer, camera: Kata  
Adamek, K. Jezrdna, A. Dudek-Dürer; Kolekcja Polska 
- Polnische Kulturladen in Lindenau, LIPSK, November 
5th (62:30)
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Andrzej DUDEK-DÜRER

DYSKOGRAFIA (wybór)
SELECTED DISCOGRAPHY 

1978/0069  – Jazz From Underground, Wrocław, Poland; 
M.T.A. Records

1984/0111  – Metaphvsical Island ... with Rod Summers 
– sitar & sound of see; recorded at Studio 
V.E.C. Maastricht; recorded at studio All Plastic 
and Music Hoch Art L.T.D., Holland; V. E.C.  
& M.T.A Wroclaw, Poland

1984/0101  – Protect Your Psych – syntheseizer; recorded 
at Studio Stockhausen-Rosrath- 
Forsbach, Germany; M.T.A. Records 

1986/0102  – ...Drop Outs – syntheseizer; recorded at Club 
Moral, Antwerpen, Belgium; M.T.A.  
Records

1986/0005  – ...To Return – syntheseizer; recorded at Stu-
dio Laurent-Blois, France; M.T.A. Records

1986/0103  – Köln Concert – piano; recorded during live 
performance, Köln, Germany; M.T.A.  
Records

1989/0006  – Fun... Run... – syntheseizer; recorded during 
live performance at Main Common Rooms, 
Otago University, Dunedin, New Zealand; 
M.T.A. Records

1990/0008 – Your Destiny S.F. – syntheseizer; recorded 
at Studio Hommel, San Francisco, C.A., USA; 
M.T.A. Records 

1990/0009 – More... More... – syntheseizer; recorded at 
Studio Hommel, San Francisco, C.A. USA; 
M.T.A. Records

1990/0007 – Except To... – piano, sitar, tambura, vocal 
with Bonnie Barnett; recorded at Studio Bar-
nett, Los Angeles, C.A., USA; M.T.A. Records

1991/0010 – Meta Concert – piano; recorded at Staffor-
shire Polytechnic in Stoke-On- Trent, England; 
M.T.A. Records

1992/003 – It Is Another – piano; recorded at Studio 
Sonus, Łomianki, Poland; NADA Records, 
Warszawa, Poland 

1992/004 – Your Destiny – syntheseizer; recorded at Studio 
Zic Zac, Warszawa; NADA Records, Warszawa, 
Poland 

1992/005 – Somewhere Else – piano; recorded at Studio 
Sonus, Łomianki, Poland; NADA Records, War-
szawa, Poland 

1992/006 – ... Off Breath – sitar & syntheseizer; recorded 
at Studio Suski, Łomianki, Poland; recorded 
at Studio Morandi, Ponte Noss, Italy; NADA 
Records, Warszawa; Poland 

1996/001 – Equivalent – syntheseizer; recorded at Studio 
Morandi,1992, Ponte Nossa, Italy, RAVI Records, 
Łódź, Poland

1999/001 – Transmutation – syntheseizer; recorded at 
Studio Morandi, 1997, Ponte Nossa, Italy; M.T.A. 
Records & Gallery JaPtak, Wrocław, Poland

2000/0201 – Infiltration of the Timespaces – syntheseizer; 
recorded at studio M.T.A. somewhere on The 
Planet Earth, 1999; M.T.A. Records & BWA 
Wroclaw, Poland

2001/0011 – Trans Trip – syntheseizer; recorded at studio 
M.T.A. somewhere on The Planet Earth; Falcata 
Galia Records, Los Angeles, USA 

2001/0011 – Wybrane utwory / Selected compositions, 
1992-2001; M.T.A. Records

2001/0012 – Wybrane utwory filmowe / Selected sound-
track compositions, muzyka do seriali TV / music 
for TV serials; M.T.A. Records 

2002/0010 – Instrumenta... object, sound, image...; M.T.A. 
Records & BWA Design Wrocław, Poland 

2002/0011  – Koncert dla Henryka / Concert for Henryk 
– piano; recorded during live performance at 
Klub Muzyki i Literatury, Wrocław, Poland, May 
20-21, 2002; M.T.A. Records

2003/0111-0112 – Transmutation II, double CD – synthese-
izer; recorded at Studio Morandi, Ponte Nossa 
1997, Italy; M.T.A. Records & Entropia Gallery, 
Wrocław, Poland

2004/0111 – Wybrane Utwory II / Selected Compositions II, 
1992-2003; M.T.A. Records

2006/0114 – Rekonstrukcja Tożsamości / Reconstruction of 
Identity; M.T.A. Records
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