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Jerzy Truszkowski, Józei Piłsudski jako centaur. 

1. CZERWONA LAWA 
Ekspozycja w symboliczny sposób po

kazuje zagrożenie, jakie stało przed Polską 
i przed Europą. Na pierwszym planie do
minuje, będący ilustracją cytatu z Psal
mu Tl, obraz Pawia Kowalewskiego, Knuje 
nieprawy przeciw sprawiedliwemu i ostrzy 
na niego zęby, doskonale odzwierciedlają
cy grozę sytuacji. Praca ostro konfrontuje 
się ze słowami rozkazu M. Tuchaczewskie
go o ataku na Polskę - Przez trupa białej 
Polski prowadzi droga ku ogólnoświatowej 
pożodze. Ekspozycję uzupełniają przery
sowane wyobrażenia Marksa, Lenina 
i Dzierżyńskiego: 
Paweł Kowalewski, 
Lenin jakiego pamiętam z dzieciństwa 
Krzysztof Bednarski, 
Marks - Profeta; 
Krzysztof Bednarski, 
Brakująca ręka Włodzimierza Lenina 
Krzysztof Bednarski, 
Dzierżyński, 
Paweł Suski, 
Rzeczy Włodzimierza Lenina. 

2. POCHÓD ZA WISŁĘ 
Przestrzeń konfrontująca sowieckie pla

katy propagandowe, nawołujące do ataku 
z polskimi plakatami, wzywającymi 
do obrony. 

3. PIŁSUDSKI 
Centralnym elementem sali jest obraz 

Jerzego Truszkowskiego, Józef Piłsudski, 
jako Centaur zabijający czerwonego smo
ka (Stalina). Dzieło powstało w 1988 roku 
i jest jednym z nielicznych przykładów 
sztuki współczesnej odnoszącym się bez
pośrednio do Bitwy Warszawskiej. Autor 
w sposób alegoryczny, (przypominający 
obrazy Ucella, gdzie Św Michał lub Św. Je- ' 
rzy zabija potwora), przedstawia zwycięz
cę. Obok na ścianie fragment wspomnień 
generała Weyganda na temat Józefa Pił
sudskiego. 

OSIEMNASTA... 
bitwa, która zmieniła losy świata 
Bitwa warszawska, tuż po jej zakończeniu, została nazwana przez lorda Edgara d'Abernona, 18. bitwą w historii, która zmieniła bieg 

dziejów. Armia polska wycofując się (a wręcz uciekając) pod naporem wojsk sowieckich zatrzymała się na ostatniej linii obrony pod War

szawą. Józef Piłsudski swoim kontruderzeniem powstrzymał nieustający „pochód za Wisłę" i zniweczył ideę podbicia całej Europy 

przez bolszewików. 

Zadaniem wystawy jest pokazanie tego nadzwyczajnego sukcesu wojennego za pomocą artystycznej metafory, bez taniego patosu 

i bez propagandowych haseł. 

Wystawę podzielono na kilka działów problemowych, pokazujących w skrótowy sposób przebieg wydarzeń. Każdy z tematów pre

zentowany jest w oddzielnej przestrzeni, co narzuca widzowi konieczność przemieszczania się według założonego scenariusza. 

Zwiedzającego prowadzą przez wystawę strzałki z map wojskowych. 

Wystawa ma charakter artystyczno-edukacyjny. Poszczególne tematy ilustrowane są dziełami sztuki, a gdy zachodzi potrzeba 

uzupełnia je opis sytuacji wojennej. 

4. POLE WALKI 
Centralnym elementem tej przestrzeni 

jest environment Janusza Bałdygi, będący 
alegorycznym przedstawieniem bitwy. 
Dwa wielkie kręgi, biały i czerwony, usta
wione pionowo naprzeciw siebie, poprzebi-
jane są ostrymi lancami (nawiązanie 
do kluczowej roli kawalerii w kampa
nii 1920 roku). Ostrza lanc układają się 
w wizerunek orła z jednej strony i w czer
woną gwiazdę z drugiej. Widzowie muszą 
przeciskać się pomiędzy tymi symbolicz
nymi liniami frontu. 

Wiszące na ścianach monochromatycz
ne, szare, utrzymane w ponurej tonacji ob
razy Marcina Chomickiego przedstawiają 
pociski do karabinów maszynowych, roz
członkowaną gwiazdę, schematyczne wi
zerunki czołgów. Dopełnieniem przestrze
ni jest umieszczony na ścianie tekst tele
gramu wysianego 30 lipca 1920 r. przez 
Marchlewskiego do Lenina. 

5. PLEBANIA 
W WYSZKOWIE 

Kulminacyjny punkt wystawy odwołu
je się do symbolicznego miejsca, jakim by
ło probostwo w Wyszkowie. To tu na chwi
lę zatrzymał się „przyszły" rząd polski 
-Polrewkom (Tymczasowy Komitet Rewo
lucyjny Polski), by po kilkudziesięciu go
dzinach w pośpiechu opuścić plebanię. 
Laura Pawela przedstawia swój artystycz
ny powidok owej plebanii. Są tu i wspo
mniane przez kronikarzy powybijane szy
by, praca video z roztapiającym się cu
krem, prace inspirowane rozmowami 
w sadzie i zapachem benzyny, opisanymi 
przez S. Żeromskiego. Są też enigmatycz
ne portety „przywódców" stworzone z ziół 
i liści. 

Przed wejściem, na ścianie fragmenty 
dwóch tekstów: Komunikatu TKRM i re
portażu Stefana Żeromskiego Na probo
stwie w Wyszkowie. 

6. TRIUMF 
W ciemnym pomieszczeniu Ryszard 

Grzyb prezentuje swoją pracę 1920 Obrońcy 
wolności Polski i Europy czyli autorsko prze
tworzone nagłówki gazet głoszące zwycię
stwo. Hasła, umieszczone są w podświetla-
nychkasetonach, rozmieszczonych na tape
cie zrobionej ze stron gazet z tamtego czasu. 

7.18 BITEW 
W kolejnej sali Włodzimierz J. Zak

rzewski maluje i zderza ze sobą na jednym 
obrazie plany 18 bitew, które miały decy
dujące znaczenie dla dziejów świata. 
Na ścianie lista bitew: Maraton 490 r. p. n. e., 
Syrakuzy 413 r. p. n. e., Gaugamela 331 r. 
p. n. e., Metaurus 207 r. p. n. e., Las Teuto-
burski 9 r., Pola Katalaunijskie 451 r., Po
itiers 732 r., Hastings 1066 r., Orle
an 1429 r., klęska hiszpańskiej Wielkiej Ar
mady 1588 r., Blenheim 1704 r., Połta-
wa 1709 r, Saratoga 1777 r., Valmy 1792 r., 

Janusz Bałdyga, Alegoria wojny. 

Włodzimierz J. Zakrzewski, 18 bitew. 

Waterloo 1815 r., Sedan 1870 r., Mar
na 1914 r. Warszawa 1920 r. 

Inny, niewielkich rozmiarów, obraz 
W J. Zakrzewskiego, Cheronea z 2007 roku 
jest uniwersalnym symbolem wojny Tu 
z kolei malarz użył znalezionego starego 
obrazu nieznanego autora, który przedsta
wia bardzo popularny niegdyś motyw 
ucieczki bolszewików przed ułanami. 
Na nim artysta namalował układ starożyt
nej bitwy 

Całość uzupełniają cytaty z Edgara 
Vincenta D'Abernona 

8. UPOKORZENI, NIEPOKONANI 
17 września, dwadzieścia lat później, 

faktem stał się czwarty rozbiór Polski. Sym
bolem tego wydarzenia jest samobójcza 
śmierć Witkacego. Ekspozycję otwiera 
więc obraz Jerzego Truszkowskiego, Vuca-
tius, przedstawiający artystę pomnikowo, 
w czerwonym płaszczu i czapie, atakowa
nego z tyłu przez „zombie" z sierpem 
i młotem oraz dwugłowego carskiego orła. 
Alegoryczną rolę pełni umieszczony 
w przestrzeni obraz Pawła Kowalewskiego, 

Maran Chomicki, 

Schematyczne wizerunki czołgów 

Ja zastrzelony przez Indian, który prowadzi 
widza do następnej tragicznej odsłony 
w stosunkach polsko-rosyjskich - Katynia, 
fałszowaną i skrywaną przez pół wieku za
gładę polskich oficerów symbolizują dwie 
prace: obraz Pawła Kowalewskiego, Tąjem 
nice lasku katyńskiego oraz świeżo zreali
zowana sekwencja zdjęć Andrzeja Świetli
ka, Ostatnia ofiara Katynia, przedstawiają
ca pompę na krakowskim rynku, przy któ
rej w marcu 1980 r. Walenty Badylak doko
nał aktu samospalenia. Kolejne dzieła po
kazują „wyzwolenie Polski" i skutki układu 
z Jałty - oderwanie połowy kraju i nadzoro
waną półwieczną „suwerenność". Są to 
dwie prace Pawła Kowalewskiego - obraz 
ikona Mon Cheri Bolsheviq oraz groteskowy 
komentarz do Małej Apokalipsy T. Konwic
kiego, Zdzichu skacze co noc z butelkami 
z benzyną. 

Natomiast Janusz Bałdyga pokazuje za
rejestrowany kamerą video performance 
Przejście graniczne, którego tematem jest 
powojenna sytuacja w podzielonej linią 
graniczną na pół wsi Tbkary 

9. EPILOG 
- OSTATECZNE ZWYCIĘSTWO 

Ostatnia sala to rok 1989 - pierwsze 
wolne wybory, których symbolem jest ów
czesny wyborczy plakat z Gary Cooperem 
autorstwa Tomasza Sarneckiego. Ekspozy
cję kończy billboard stworzony przez 
Agnieszkę Zalewską na 30-lecie Solidarno
ści, a jako memento gipsowa popęka
na głowa Karola Marksa święcąca we
wnątrz czerwonym, złowrogim światłem 
(K. M: Bednarski, Marks, jako lampka 
nocna) oraz słowa Józefa Piłsudskiego: 
Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, 
zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska. 

Paweł Sosnowski 
kurator wystawy 

Wystawa 
miejsce: pl. Defilad 

15 sierpnia - 1 września 2010 r. 
organizator: Muzeum Historii Polski kurator: Paweł Sosnowski 

wstęp wolny, g. 10.00-18.00 

Janusz Bałdyga (ur. 1954) 
- performer, autor instalacji, działań 
ulicznych i realizacji przestrzennych. 
Absolwent Wydziału Malarstwa 
warszawskiej ASP. Współzałożyciel 
grupy twórczej Pracownia Dziekanka. 
Współpracuje z teatrem Akademia Ruchu. 

Krzysztof Bednarski (ur. 1953) 
- rzeźbiarz, autor wielu pomników, twórca 
instalacji, obiektów i plakatów. Absolwent 
Wydziału Rzeźby warszawskiej ASP. 

Marcin Chomicki (ur. 1976) - malarz, 
fotograf, autor projektów multimedialnych, 
absolwent Instytutu Orientalistycznego 
na Uniwersytecie Warszawskim oraz 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Ryszard Grzyb (ur. 1956) 
- malarz, poeta, projektant graficzny. 
Studiował w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych we Wrocławiu 
i ASP w Warszawie. Członek Gruppy, 

. współzałożyciel i wydawca pisma 
„Oj dobrze już" 

Paweł Kowalewski (ur. 1958) 
- malarz, pedagog, autor instalacji. 
Absolwent warszawskiej ASP, adiunkt 
na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Współzałożyciel Gruppy, 
współwydawca pisma „Oj dobrze już". 

Laura Pawela (ur 1977) 
- malarka i rzeźbiarka, autorka instalacji, 
filmów video. Absolwentka Instytutu Sztuki 
Uniwersytetu Opolskiego oraz na Wydziału 
Malarstwa i Rzeźby wrocławskiej ASP. 

Paweł Susid (ur. 1952) 
- malarz, projektant, rysownik, pedagog. 
Absolwent Wydziału Malarstwa 
warszawskiej ASP. 

Andrzej Świetlik (ur. 1951) 
- fotografik, współtwórca awangardowo-
-anarchistycznej grupy artystycznej 
Łódź Kaliska. 

Jerzy Truszkowski (ur. 1961) 
- malarz, akcjoner, performer, 
twórca instalacji, fotografii, filmów. 
Absolwent Instytutu Wychowania 
Artystycznego na UMCS w Lublinie. 

Włodzimierz J. Zakrzewski (ur. 1946) 
- malarz, rysownik, grafik. 
Absolwent Wydziału Malarstwa 
na warszawskiej ASP. 

Aleksandra Zalewska (ur. 1983) 
- artystka - grafik, 
absolwentka Liceum Plastycznego 
w Warszawie i warszawskiej ASP. 
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