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Prasoreligia / Re-imaging Caravaggio



3Ob ra zy, któ re ma lu ję obec nie, za in spi ro wa ne są sztu ką Ca ra vag gia, ob ja wia ją cą się na zdję ciach we
współ cze snych ga ze tach, oraz fo to gra fią pra so wą wi docz ną w je go ob ra zach.

Sta ram się uchwy cić po wi no wac two sta rych płó cien i współ cze snych zdjęć: z jed nej stro ny „ca ra-
vag gio wy” cha rak ter prze twa rza nia ob ra zu w me diach, z dru giej – „me dial ny” cha rak ter ma lar stwa
Ca ra vag gia. Owo po wi no wac two uwi dacz nia się z każ dym no wym wy da niem al bu mu Ca ra vag gia – i
z każ dym no wym wy da niem po ran ne go dzien ni ka, przy no szą cym dra ma tycz ne zdję cie pra so we na
pierw szej stro nie. 

Fa scy nu ją mnie re ak cje lu dzi, ich za cho wa nia, emo cje, ge sty cia ła w od po wie dzi na trau ma tycz ne sy -
tu acje. Stu diu ję ich przed sta wie nia – i w me diach, i w re pro duk cjach ma lar stwa – od naj du jąc co raz

wię cej ude rza ją cych po do bieństw mię dzy ni mi. W in sce ni za cji ge stów i w dra -
ma tur gii ujęć wy da rzeń czy ak cji re dak to rzy zdjęć New York Ti mes’a zbli ża ją się
do ma lar stwa ba ro ko we go. Wi dać to za rów no w kom po zy cji zdjęć, jak i w na wią -
za niach do re li gij nej te ma ty ki ob ra zów i ich bi bi lij nych wąt ków.

W swo ich ob ra zach sta ram się po ka zać te wza jem ne ma lar skie i me dial ne od nie -
sie nia, uchwy cić związ ki, zbli że nia i przy własz cze nia. 

No wa se ria mo ich ob ra zów to rów nież mo ja no wa tech ni ka:
za ciem nia nia / za czer nia nia / ukry wa nia / uwy pu kla nia / za zna cza nia / wska -
zy wa nia / pod kre śla nia / na świe tla nia / za kry wa nia / wtła cza nia w ciem ne tła /
wy cią ga nia świa tłem.

Sta ram się po łą czyć dwie kon tra sto we tech ni ki, by po ka zać dra ma tycz ne związ ki
mię dzy te atral no ścią i trau ma tycz no ścią ob ra zów Ca ra vag gia, a czę sto wstrzą sa -
ją cym ob ra zem do mi nu ją cym we współ cze snych me diach.

Mo je wcze śniej sze ob ra zy z se rii IKO NY CIER PIE NIA / IKO NY WOJ NY łą czy -
ły me to dy ma lar stwa olej ne go z bi zan tyj ską me to dą ma lo wa nia i zło ce nia ikon oraz współ cze sną fo -
to gra fią pra so wą. By ła mi w tym po moc na zna jo mość tech nik ma lo wa nia i ko pio wa nia ikon – czym
się kie dyś pro fe sjo nal nie zaj mo wa łam w mo im ro dzin nym mie ście Czę sto cho wie.

W naj now szym pro jek cie chcę po łą czyć dwie gru py ob ra zów: ZŁO TE IKO NY i CZAR NE OB RA ZY,
aby zo ba czyć, uwy pu klić ich wspól ne zna cze nia i związ ki. 

Obie te se rie ob ra zów łą czą od nie sie nia do fo to gra fii z ga zet. W jed nych jak i w dru gich po sta cie i sy -
tu acje ze zdjęć zo sta ły pre cy zyj nie wy bra ne. Są to praw dzi wi lu dzie, któ rych wi dząc w co dzien nych
ga ze tach, po win ni śmy wi dzieć z ich cier pie niem, czę sto z agre sją, bó lem i wy mow ny mi ge sta mi cia ła,
któ re za sty gły w fo to gra fii, tak czę sto my lo nej z wy ide ali zo wa ny mi iko na mi i ob ra za mi. 

To za gu bio na praw dzi wość ludz kich uczuć po mie sza na ze sztu ką, ide olo gią, re li gią, po li ty ką, w imię
któ rych – lub z po wo du któ rych – lu dzie cier pią i gi ną.

Ewa Ha ra basz



Pressreligion / Re-imaging Caravaggio



5My recent paintings have been inspired by Caravaggio’s works, which manifest themselves in contem-
porary newspaper images, as well as press photography visible in his paintings.

What I am aiming at is an attempt to render the similarity between old canvas and contemporary
photos: on the one hand, we deal with transformation of images in the media done in what we can call
a Caravaggio-like manner, on the other hand, with a typically media-like character of his art. This
similarity is enhanced every time a new album with Caravaggio’s works is released and every time we
look at dramatic news and photos from the first pages of daily newspapers.  

I am fascinated by artistic representations of human reactions, behavior, emotions,
bodily expressions, and gestures resulting from traumatic situations. I study these
artistic representations both in the media and in the reproductions of Caravaggio’s
paintings, and each time I discover more and more striking resemblance between
them. In the representation of gestures and dramatization of depicted events and
actions photo editors working for newspapers, such as the New York Times,
undeniably exploit the tradition of baroque paintings. This is evident both in the
composition of the photos and in the reference to the Biblical images and motifs. 

In my paintings I try to show these mutual artistic and media references, to capture
this unique relationship, convergence and appropriation. The new collection of my
paintings also entails a new technique: shading / blackening / hiding /enhancing /
marking /pointing out / emphasizing / highlighting/ covering / putting into dark
background /exposing by means of light. 

I try to combine two contrasting techniques in order to depict dramatic relationships
between theatricality and trauma of Caravaggio’s works and frequently distressing
images dominating in the contemporary media.

In my previous works from the collection The Icons of Suffering / The Icons of War I combined the
techniques of oil painting, Byzantine painting and gilding icons, as well as contemporary press
photography. In these works I drew on my professional experience of icon painting and copying, which
used to be my basic occupation when I was living in my hometown Częstochowa. 

My latest project aims at combining two groups of pictures: GOLD ICONS and BLACK PAINTINGS
in order to show and enhance their mutual meanings and relationships. Both groups also refer to press
photography. The people and events presented in both categories of pictures were carefully selected.
These are real people whom we should watch in daily newspapers together with the whole of their
suffering, pain, aggression and meaningful bodily gestures, stilled in the frame of photographs, far
too often mistaken for idealized icons and pictures. 

This is the lost authenticity of human feelings combined with art, ideology, religion and politics, in
the name of which – or because of which – people suffer and die.

Ewa Harabasz
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The main painting
UNTITLED
36x72x3 in
wooden panel, digital 
print, gold leaf, 
oil paint on canvas
2005-2006
Signum Fundation Collection 

Obraz główny
BEZ TYTUŁU
91x182x7.5 cm
płyta drewniana, druk 
cyfrowy, złoto płatkowe, 
farba olejna na płótnie
2005-2006
Kolekcja Fundacji Signum

Wielkość instalacji
183x243x30 cm

Installation size
72x95.7x11.8 in





UNTITLED
24x48x3 in
wooden panel, digital print, 
gold leaf, oil paint on canvas
2008

BEZ TYTUŁU
61x122x7,5 cm
płyta drewniana, druk cyfrowy, 
złoto płatkowe, farba olejna 
na płótnie
2008
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UNTITLED
24x48x3 in
wooden panel, digital 
print, gold leaf, 
oil paint on canvas
2008
Kulczyk Collection, 
Poznan, Poland

BEZ TYTUŁU
61x122x7,5 cm
płyta drewniana, druk 
cyfrowy, złoto płatkowe, 
farba olejna na płótnie
2008
Kulczyk Collection,
Poznań, Polska



UNTITLED
40x58x3 in
wooden panel, 
digital print, 
oil paint 
on canvas
2005

BEZ TYTUŁU
61x122x7,5 cm
płyta drewniana,
druk cyfrowy, 
złoto płatkowe,
farba olejna 
na płótnie
2005
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BEZ TYTUŁU
64x89 cm
gips, złoto płatkowe, transfer, farba olejna

2010
Kulturzentrum bei den Minoriten, Graz, Austria

UNTITLED
25x35 in
gypsum, gold leaf, decal transfer, and oil paint

2010
Kulturzentrum bei den Minoriten, Graz, Austria



Me dia li za cja wi dze nia



13For my po fał do wa nej dra pe rii tak dziw ne i dra ma tycz ne sta wa ły się dla Al do usa Hux leya na czel nym
te ma tem wszyst kich sztuk pla stycz nych. W Drzwiach per cep cji, błą dząc wzro kiem po mię dzy fał da mi wła -
snych spodni a dra pe ria mi je dwab nej suk ni Ju dy ty Bo ti cel le go, do strze gał w nich o wie le wię cej, niż
tyl ko nie fi gu ra tyw ne ob fi to ści form: W prze cięt nej Ma don nie czy Apo sto le czy sto ludz ki, w peł ni fi gu ra -
tyw ny ele ment sta no wi mniej wię cej dzie sięć pro cent ca ło ści. Resz ta to mnó stwo róż no barw nych wa ria cji
na nie wy czer pa ny te mat zmię tej weł ny czy lnu. I tych nie fi gu ra tyw nych dzie więć dzie sią tych Ma don ny czy
Apo sto ła by wa czę sto rów nie istot ne ja ko ścio wo co ilo ścio wo. Bar dzo czę sto na da je ton ca łe mu dzie łu sztu -
ki, okre śla klucz do przed sta wie nia ca łe go te ma tu...1

Schi zo fre nicz ne sza leń stwo po fał do wa nych dra pe rii, któ re Hux ley owi mia ło się ob ja wić za spra wą
me ska li ny, współ cze sność od naj du je w nie zli czo nych for mach i an ty for mach sztu ki. Triumf ba ro ku i

ob se sja fał dy z jej nie skoń czo no ścią udzie la się współ cze sne mu wi dze niu. Me ta fo ra
Gil le sa De leu za znaj du je za sto so wa nie wo bec sztu ki róż nych epok, od an tycz nych dra -
pe rii po wir tu al ne hy bry dy za cje2. Ba ro ko we dra pe rie, uwal nia jąc się od okry wa nych
ni mi ciał, uży cza ły zna czeń ca łe mu przed sta wie niu; współ cze sna me ta fo ry ka fał dy 
za gar nia ca łe ob sza ry men tal nych i du cho wych spe ku la cji. W la bi ryn cie pię trzą cych
się fałd roz ra sta ją się kłą cza ba ro ko we go wi dze nia, któ re jak twier dzi au tor ka Qu oting
Ca ra vag gio, łą czy w so bie prze szłość z te raź niej szo ścią3.

Ty po wym ele men tem ba ro ko we go mi se en scène są czer wo ne dra pe rie w pra cach Ewy
Ha ra basz. Wiel kie ko ta ry w tle fi gu ra tyw nych kom po zy cji, w któ rych au tor ka łą czy fo -
to gra fię z ma lar stwem olej nym. Po więk szo ne wy dru ki z ga zet na kle ja na sztyw ne pły -
ty i opra wia jak sta re płót na. Wzo ru jąc się na sie dem na sto wiecz nych ob ra zach, uży wa
ciem nych to na cji, by roz gry wać dra ma tur gię przed sta wień kon tra sta mi świa tła i cie nia.
Mi mo tych ma lar skich za bie gów ich po wierzch nie z wi docz nym ra strem za cho wu ją
fo to gra ficz ny cha rak ter, a fo to gra fia pra so wa, z któ rej au tor ka czer pie re per tu ar scen i
po sta ci, po zo sta je za sad ni czym od nie sie niem tych prac.

Zdję cia przed sta wia ją ce ofia ry współ cze snych ka ta kli zmów, wo jen, ata ków ter ro ry -
stycz nych, na tu ral nych ka ta strof, pod da wa ne są prze kształ ce niom; wy ka dro wa ne i po -
więk szo ne ujaw nia ją wi zu al ną re to ry kę, nie do strze gal ną w ich po bież nej, co dzien nej

lek tu rze ja ko ko lej ne go new sa wy so ko na kła do wych ga zet. W ma lar skiej re in ter pre ta cji oka zu je się, że
te fo to gra ficz ne ob ra zy wi zu ali zu ją in ne ob ra zy. We wcze śniej szej se rii prac nio sły sko ja rze nia z iko no -
gra fią chrze ści jań ską. Pła skie zło te tła, fron tal ne po zy, ko bie ty w chu s tach, z dzieć mi na rę kach, opła -
ku ją ce, cier pią ce. W Iko nach cier pie nia au tor ka wy do by wa ła ten den cję do łą cze nia cier pie nia z uświę-
ce niem, ów wy czu wal ny dla Su san Son tag puls chrze ści jań skiej iko no gra fii w zdję ciach przed sta wia ją cych
woj ny lub klę ski ży wio ło we, z po sta cia mi bo le ją cych ma tek, umie ra ją cych żoł nie rzy w po zach przy -
po mi na ją cych Zdję cie z krzy ża4.

W pra cach z ostat nich dwóch lat te mat cier pie nia na dal wpi sa ny jest w re li gij ne nar ra cje, ale wi dzia -
ne ina czej, a w każ dym ra zie in ny mi ob ra za mi. Zło to ustą pi ło mrocz nym czer niom, spi ry tu alizm 
póź no śre dnio wiecz nych ma lo wi deł – ba ro ko wej teo lo gii ciem no ści. Na wią za nia do pit tu ra te ne bro sa
wy wie dzio ne są z na rzu ca ją cych się sko ja rzeń fo to gr a ficz nych ka drów z dzie ła mi Ca ra vag gia. Spo sób

1 Aldous Huxley, Drzwi percepcji. Niebo i piekło, przeł. Piotr Kołyszko, wyd. Przedświt, Warszawa 1991.
2 Por. Le temps des plis, Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, 2001 (kat. wyst.).
3 Por. Mieke Bal, Quoting Caravaggio: Contemporary Art, Preposterous History, 

The University of Chicago Press Ltd, London 1999.
4 Por. Susan Sontag, Widok cudzego cierpienia, przeł. Sławomir Magala, wyd. Karakter, 

Kraków 2010, s. 97.



14 ob ra zo wa nia w me diach przy po mi na ar ty st ce styl Ca ra vag gia, a me dial ny cha rak ter je go ma lar stwa od -
sy ła do współ cze snych zdjęć pra so wych. To po wi no wac two uwi dacz nia się – mó wi artystka – z każ -
dym no wym wy da niem al bu mu je go prac i z każ dym wy da niem po ran nych ga zet ze zdję cia mi na
pierw szych stro nach, ilu stru ją cy mi do nie sie nia o ko lej nych dra ma tach. 

Ha ra basz stu diu je te po wi no wac twa i wma lo wu je Ca ra vag gia w swo je fo to gra ficz ne ob ra zy. Na kil -
ku z nich od twa rza wzię ty z je go dzieł mo tyw czer wo nych dra pe rii. W przed sta wie niu z mło dym Gru -
zi nem opła ku ją cym śmierć krew nia ka, wo jen na sce ne ria nik nie za fał da mi cięż kiej kur ty ny. Jest 
ona wier nym po wtó rze niem czer wo nej za sło ny prze wie szo nej przez drew nia ną bel kę w sce nie Śmier ci
Ma rii, naj więk sze go ob ra zu oł ta rzo we go Ca ra vag gia. Dra pe ria wy peł nia ją ca gór ną po łać ob ra zu współ -
two rzy dra ma tur gię przed sta wie nia, kom po zy cyj nie współ gra z czer wie nią suk ni Ma rii i fał da mi prze -
rzu co ne go przez jej cia ło okry cia. W pra cy Ha ra basz fał dom wi szą cej dra pe rii od po wia da ją sfał do wa nia
ko ca, któ ry okry wa cia ło nie ży ją ce go męż czy zny. Zgrzeb na tka ni na, wy su wa ją ca się na pierw szy plan,
znaj du je się w miej scu, gdzie Ca ra vag gio umie ścił mi sę z octem, któ ra by ła jed nym z po wo dów od rzu -
ce nia ob ra zu przez Kar me li tów Bo sych. Ma lo wi dło, uzna ne za bluź nier cze, zo sta ło wy wie zio ne z Rzy -
mu, by osta tecz nie zna leźć się w zbio rach pa ry skie go Luw ru. 

Frag ment dra pe rii z Ma don ny Ró żań co wej, ko lej ne go od rzu co ne go ob ra zu Ca ra vag gia (tym ra zem
przez Do mi ni ka nów w Ne apo lu), roz po zna je my w pra cy przed sta wia ją cej sie dzą cą dziew czyn kę. 
Ar tyst ka wy ko rzy sta ła zdję cie dzie się cio let niej Nu jo od Ali, roz wód ki z Je me nu, któ rej hi sto rię na gło -
śni ły me dia, a przy wo ła ne zdję cie obie gło czo łów ki ga zet z ca łe go świa ta. W pra cy z tą mi mo wol ną bo -
ha ter ką me dial ne go spek ta klu ostre, nie na tu ral ne świa tło wy do by wa ją ce z mro ku jej twarz i wspar te na
ko la nach ra mio na, ma swój ma lar ski pier wo wzór w ja śnie ją cej na ciem nym tle, me lan cho lij nej po sta -
ci sie dzą cej (ty tu ło wej) Ma rii Mag da le ny z płót na Ca ra vag gia. 

Sce ne rią z Ju dy ty od ci na ją cej gło wę Ho lo fer ne sa po słu ży ła się ar tyst ka w pra cy po wsta łej na ba zie
zdję cia izra el skich żoł nie rzy uczest ni czą cych w po grze bie w Haj fie. Roz bły sku ją ce fał dy czer wo nej,
skłę bio nej dra pe rii współ gra ją z roz świe tlo ny mi dłoń mi i twa rza mi ża łob ni ków. Ty po we dla Ca ra -
vag gia bli skie uję cie po sta ci wy ła nia ją cych się z mrocz ne go tła i sce nicz na dra pe ria na da ją przed sta -
wie niu „efekt nie rze czy wi sto ści”. Nie cho dzi o to, że na bie ra ono zna mion fik cji, ale że zy sku je
te atral ny, czy jak by śmy dzi siaj po wie dzie li, me dial ny cha rak ter. Współ cze sne wi dze nie wczy tu je w
Ca ra vag gia ob ra zo wość współ cze snych me diów i spoj rze nie, któ re jest nie ustan nie w me dial nym
spek ta klu re pro du ko wa ne. 

Z mrocz ne go tła in ne go ob ra zu, z któ re go wy ła nia ją się sła bo wi docz ne twa rze roz pa cza ją cych ko -
biet, na pierw szy plan wy su wa ją się wy cią gnię te w ge stach roz pa czy dło nie, roz świe tlo ne, jak u Ca ra -
vag gia, ostrym świa tłem kon tra sto wo od bi ja ją cym się na ich po wierzch niach. Dra mat przed sta wie nia
opar ty jest, jak u wło skie go mi strza, na gwał tow nych przej ściach od ciem no ści do nie mal ośle pia ją ce -
go bla sku i na eks pre syj nej ge sty ku la cji. Dło nie unie sio ne ku gó rze, za ła ma ne lub zło żo ne, przy po mi -
na ją grę i dy na mi kę ge stów wy do by wa nych świa tłem w sce nach Mę czeń stwa św. Ma te usza czy Po ca łun ku
Ju da sza i ca ły re per tu ar wy mow nej ge sty ku la cji bo ha te rów ma lar stwa Ca ra vag gia: wznie sio ne w gó rę
rę ce z roz war ty mi dłoń mi Ma rii Mag da le ny w Zło że niu do gro bu, roz po star te rę ce piel grzy ma z Wie -
cze rzy w Emaus, otwar te dło nie rąk Pi ła ta wska zu ją ce go na Chry stu sa w Ec ce Ho mo, sple cio ne dło nie
te go ostat nie go w Po ca łun ku Ju da sza, grę ge stów w Po wo ła niu św. Ma te usza. W po zba wio nym ty tu łu
ob ra zie Ha ra basz eks po nu je emo cjo nal ną re to ry kę ge stów za trzy ma nych w ka drze współ cze snej fo to -
gra fii, ale wy re ży se ro wa nych świa tło cie nio wy mi kon tra sta mi ba ro ko wej te atra li za cji.

Ja śnie ją ce od bi tym świa tłem na gie sto py, nie mal wy sta ją ce z ob ra zu w Ra tow ni kach w Ka nie, ma ją
oczy wi ste pier wo wzo ry w kom po zy cjach Ca ra vag gia. Uję te w ostrym skró cie per spek ty wicz nym no gi



15wy do by wa nej spod gru zów ofia ry przy po mi na ją ukła dem wy gię te cia ło Chry stu sa w Zło że niu do 
gro bu. Pod ma lo wa ne przez ar tyst kę zdję cie zo sta ło zro bio ne po ma sa krze w Ka nie, gdzie oca le li z ata -
ku bom bo we go miesz kań cy trzy pię tro we go bu dyn ku po szu ki wa li w gru zach ciał swo ich bli skich. Rę -
ce ra tow ni ków i no gi wy cią ga nych zwłok ko bie ty wy ła nia ją się z ciem nie ją ce go mro ku tła, jak w
więk szo ści scen u Ca ra vag gia roz gry wa ją cych się „ni gdzie”, w ob ra mo wa niu sce nicz nych ak ce so riów
lub to ną cych w głę bo kiej czer ni.

Dra pe rie, bę dą ce do kład nym po wtó rze niem z kom po zy cji Ca ra vag gia, nie są cy ta ta mi, któ re moż -
na by tłu ma czyć za leż no ścią ge ne tycz ną; są ra czej przy to cze niem te go sa me go, co nie jest już tym sa -
mym. Cy ta tem, któ ry we dług Mie ke Bal jest efek tem ha lu cy na cyj nej per cep cji, czer pią cej z wi zu al nej
pa mię ci. W pre po ste ryj nej (łą czą cej te raź niej szość z prze szło ścią) lek tu rze sztu ki cy to wa ny Ca ra vag gio
jest efek tem re cep cji je go ma lar stwa, jest wy obra że niem Ca ra vag gia, skrzy żo wa niem róż nych spo so -
bów wi dze nia je go sztu ki, krót ko mó wiąc, uj mo wa ny w cu dzy słów „Ca ra vag gio” – sam jest cy ta te m5.

Cy ta tem na rzu ca ją cym się, a wła ści wie na rzu ca nym re to ry ką zdjęć pra so wych, kli szą per cep cyj ną,
któ ra na kła da się na lek tu rę tych zdjęć. Moż na się za sta na wiać, na ile ten cy tat jest wy two rem współ -
cze snym, funk cjo nu ją cym na za sa dzie mi tu, od chy le nia. Nie cho dzi o to, że Ca ra vag gio jest po ręcz -
nym mi tem, z je go barw ną bio gra fią wy ję te go spod pra wa awan tur ni ka i pierw sze go pe in tre mau dit.
Przy ca łym „psy cho lo gicz nym re ali zmie” je go ma lar stwa, ob sa dza ne go w sce nach bi blij nych „zwy kły -
mi ludź mi”, mia ło ono swój po waż ny udział w oswa ja niu cier pie nia w sztu ce, w po try denc kim, jak pi -
sze Kri ste va, ła go dze niu la men tu har mo nią dzie ła sztu ki6. Dla Mie ke Bal ten naj bar dziej ba ro ko wy
ar ty sta sta je się punk tem od nie sie nia dla współ cze sno ści ze wzglę du na dwu znacz ność je go ob ra zów,
zno szą cych gra ni cę mię dzy „przy jem no ścią” a „nie przy jem no ścią”, zwłasz cza dwu znacz ność nie po -
ko ją cych ob ra zów cier pie nia, tak re ali stycz nych i jed no cze śnie tak te atral ny ch7.

Owa te atral ność jest klu czo wym od nie sie niem dla prac Ha ra basz, któ ra, się ga jąc po pra so we fo to -
gra fie, po zba wia je „efek tu rze czy wi sto ści”, by po ka zać, jak da le ce jest on efek tem ide olo gi za cji. Jed -
no cze śnie wy chwy tu jąc puls chrze ści jań skiej iko no gra fii we współ cze snym ob ra zo wa niu cier pie nia,
wy do by wa w nim dia lek ty kę se ku la ry za cji i sa kra li za cji, jak w pra cy z po ra nio nym mu rzyń skim dziec -
kiem oca la łym z trzę sie nia zie mi na Ha iti. W je go po sta ci moż na upa try wać nie tyl ko nie zli czo nych
przed sta wień z dzie ciąt kiem Je zus, ale i swo iste go, by nie po wie dzieć freu dow skie go, prze nie sie nia ziem -
skie go dra ma tu w po za ziem ską escha to lo gię. Sen ty men ta li za cja czy wręcz in fan ty li za cja przed sta wie -
nia jest tu sku tecz ną for mą je go de po li ty za cji. 

Ob ra zy Ha ra basz w du żej mie rze trak tu ją o wi dze niu i wła dzy spoj rze nia, któ re mniej lub bar dziej
bez wied nie in sce ni zu je ob ra zy cier pie nia. Nie cho dzi tu o prak ty ki aran żo wa nia zdjęć po to, by za stą -
pić ni mi nie dość dra ma tycz ne fo to gra fie rze czy wi stych wy da rzeń, ale o za chłan ność oka na spek ta -
ku la ry za cję wi dze nia. Ob ra zy sty li zo wa ne na Ca ra vag gia są swe go ro dza ju stu dium me dia li za cji
wi dze nia, w któ rym ob ra zy od sy ła ją do in nych ob ra zów.

Bo że na Czu bak

5 Por. Mieke Bal, op. cit.
6 Por. Julia Kristeva, Ta niewiarygodna potrzeba wiary, przeł. A. Turczyn, Universitas, Kraków 2010.
7 Por. Mieke Bal, op.cit.
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SURVIVOR FROM HAITI EARTHQUAKE, 2010
33x46 in
wooden panel, digital print 
on canvas, oil paint
2010

OCALAŁE Z TRZĘSIENIA ZIEMI NA HAITI, 2010
84x117 cm
płyta drewniana, druk cyfrowy 
na płótnie, farba olejna 
2010
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WOMAN OVERCOME BY EMOTION 
IN MATTAPAN, BOSTON, SEPTEMBER 2010
35.5x33 in
wooden panel, digital print 
on canvas, oil paint
2010

KOBIETA OWŁADNIĘTA EMOCJAMI,
MATTAPAN, BOSTON, WRZESIEŃ 2010
90x84 cm
płyta drewniana, druk cyfrowy 
na płótnie, farba olejna 
2010
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Fan ny Mbe we po stra cie mę ża zo sta ła przy -
mu szo na do ry tu al ne go „oczysz cza ją ce go
sek su”. Po li ty cy i przy wód cy ple mion za czy -
na ją gło śno wy ra żać swój pro test wo bec 
ry tu ałów, któ re przy czy nia ją się do roz no sze -
nia HIV wśród 25 mi lio nów miesz kań ców
Afry ki Sub sa ha ryj skiej. Wi rus ten tyl ko 
w ostat nim ro ku za bił 2,3 mi lio na lu dzi.

FANNY MBEWE AFTER BEING FORCED 
TO ”CLEANSING SEX”, MAY 2005
65x36 in
wooden panel, digital print 
on canvas, oil paint
2010

Fanny Mbewe, after losing her husband,
was forced to a “Cleansing Sex” ritual.
Political and tribal leaders are starting to
speak out publicly against so-called sexual
cleansing, condemning it as a reason for
H.I.V. spreading to 25 million sub-Saharan
Africans, killing 2.3 million last year alone.

FANNY MBEWE PO PRZYMUSZENIU 
DO „OCZYSZCZAJĄCEGO SEKSU”, MAJ 2005 
166x92 cm
płyta drewniana, druk cyfrowy 
na płótnie, farba olejna 
2010
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26 lip ca 2006 ro ku po łu dnio wy Li ban 
zo stał za ata ko wa ny przez izra el skie lotnic -
two. Uchodź com, któ rzy uda li się do 
wio ski Ra mesh, nie do star czo no jedze nia,
gdyż kon wój ONZ nie zdo łał się do nich 
prze do stać.

FOOD, MEDICINE WERE SCARCE YESTERDAY, 
JULY 2006
31x18 in
wooden panel, digital print 
on canvas, oil paint
2010

On July 26th 2006 southern Lebanon 
was hit with an Israeli airstrike. Refugees
who fled to Ramesh did not receive food
because the United Nations convoy was
unable to reach them.  

JEDZENIE, LEKI SKOŃCZYŁY SIĘ WCZORAJ, 
LIPIEC 2006
79x46 cm
płyta drewniana, druk cyfrowy 
na płótnie, farba olejna 
2010
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Michelangelo Merisi da Caravaggio
• Śmierć Marii 

Death of the Virgin
1605

GEORGIAN MAN WITH BODY OF RELATIVE, 
AUGUST 2006
40x36 in
wooden panel, digital print 
on canvas, oil paint
2010

GRUZIN Z CIAŁEM KREWNEGO,
SIERPIEŃ 2006
102x92 cm
płyta drewniana, druk cyfrowy 
na płótnie, farba olejna 
2010





26 ŻAŁOBNICY NA POGRZEBIE W HAJFIE, 2006
107x92 cm
płyta drewniana, druk cyfrowy 
na płótnie, farba olejna 
2010

MOURNERS AT A FUNERAL IN HAIFA, 2006
42x36 in
wooden panel, digital print 
on canvas, oil paint
2010
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Nu jo od Ali mia ła 10 lat, gdy jej ro dzi ce za aran żo -
wa li jej mał żeń stwo z męż czy zną po trzy dzie st ce.
Re gu lar nie bi ta i gwał co na przez mę ża Ali 
ucie kła 2 kwiet nia 2008, udając się bez po śred nio
do są du z proś bą o rozwód. Nu jo od od rzu ci ła
pro po zy cję sę dzie go, by wró ci ła do mę ża po 
3-5 let niej prze rwie. 15 kwiet nia 2008 ro ku sąd
orzekł roz wód. Po pro ce sie Nu jo od wró ci ła 
do swo jej ro dzi ny w Sa na'a. 

NUJOOD ALI, 10, DIVORCED 
FROM HER HUSBAND, 30, JUNE 2008
34x35 in
wooden panel, digital print 
on canvas, oil paint
2010

Nujood Ali was ten when her parents arranged
a marriage to a man in his 30's. Regularly
beaten and raped by her husband, Ali escaped
on April 2, 2008, she went directly to court to
seek a divorce. Nujood rejected the judge's
proposal of resuming living with her husband
after a break of three to five years. On April 15,
2008, the court granted her a divorce. After 
the trial, Nujood rejoined her family in Sana'a. 

NUJOOD ALI, 10 LAT, ROZWIEDZIONA 
Z 30-LETNIM MĘŻEM, CZERWIEC 2008
86x89 cm
płyta drewniana, druk cyfrowy 
na płótnie, farba olejna 
2010
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REFUGEES IN RAMESH, JULY 2006
36x35 in
wooden panel, digital print 
on canvas, oil paint
2010

UCHODŹCY W RAMESH, LIPIEC 2006
92x89 cm
płyta drewniana, druk cyfrowy 
na płótnie, farba olejna 
2010
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Michelangelo Merisi 
da Caravaggio
• Złożenie do grobu

The Entombment of Christ 
1602-1604

RESCUERS IN QANA, 
JULY 2006
54x36 in
wooden panel, digital print 
on canvas, oil paint
2010

RATOWNICY W KANIE, 
LIPIEC 2006
137x92 cm
płyta drewniana, druk cyfrowy 
na płótnie, farba olejna 
2010
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Michelangelo Merisi da Caravaggio
• Madonna Różańcowa

Madonna of the Rosary
1607

UNTITLED
50x36 in
wooden panel, digital print 
on canvas, oil paint
2010

BEZ TYTUŁU
127x92 cm
płyta drewniana, druk cyfrowy 
na płótnie, farba olejna 
2010





The Medialised Gaze 



37Forms of folded drapery became the leading theme of all visual arts in so strange and dramatic a way
for Aldous Huxley. In his Doors of Perception, while his eye strolled between the folds of his own trousers
and the drapery of the silk dress of Botticelli’s Judith, he saw much more in them than the mere non-
figurative profusion of form. In the average Madonna or Apostle the strictly human, fully representational element
accounts for about ten per cent of the whole. All the rest consists of many coloured variations on the inexhaustible
theme of crumpled wool or linen. And these non-representational nine-tenths of a Madonna or an Apostle may be
just as important qualitatively as they are in quantity. Very often they set the tone of the whole work of art, they state
the key in which the theme is being rendered [...]. 1

The schizophrenic craze of folded drapery, which might have become a revelation to Huxley thanks
to mescaline, is nowadays found in the countless forms and antiforms of art. The triumph of the
baroque and the obsession of the fold with its infinity is infectious for the contemporary faculty of

sight. Gilles Deleuze's metaphor can be applied to various epochs from the antique
to virtual hybridisation.2 Baroque draperies, emancipated from the bodies which they
cover, determine the significance of the entire representation; the contemporary
metaphoric vehicle of drapery annexes the whole of the domains of mental and
spiritual speculations. The rhizome of baroque seeing creeps all around the labyrinth
of piled-up folds, thus uniting the past and the present, as the author of Quoting
Carvaggio claims.3

The red draperies in Ewa Harabasz's works are a typical element of the baroque mise
en scène. Large curtains are background to figurative compositions in which the artist
combines photography with oil painting. She glues enlarged print-outs from
newspapers onto stiff boards and frames them as if they were old paintings. As with
seventeenth century canvases, she uses dark hues to stage the drama of representation,
employing contrasting lights and shadows. Despite these painterly attributes, her
surfaces reveal raster lines, retaining their photographic character, while the press
photography, from which the artist derives the repertoire for her scenes and figures,
remains the basic reference point for these works. 
Photographs depicting the victims of contemporary cataclysms, wars, terrorist acts,

natural calamities are transformed, framed and blown up. Consequently, they reveal
the visual rhetoric neglected in a superficial, every-day reading of just a subsequent piece of news in
the popular press. Her painterly interpretation shows that the photographic images visualise another
image. In her earlier series of works, there were associations with Christian iconography: flat gilded
backgrounds, frontal poses, women in headkerchiefs, with children in their arms, wailing and suffering.
In her Icons of Suffering, the artist emphasised the tendency to join suffering with sanctification, that
pulse of Christian iconography, sensed by Susan Sontag, present in the photographs featuring wars and/or
natural calamities with the figures of agonised mothers and soldiers, dying in poses similar to The
Deposition.4

Her works from the last two years, tackling the issue of suffering, are still inscribed into religious
narration but now they are seen differently, at least – through different images. Gold has made way for

1 Aldous Huxley, Drzwi percepcji. Niebo i piekło, [The Polish translation of The Doors of Perception by Piotr Kołyszko, 
Przedświt, Warszawa 1991. 

2 Cf. Le temps des plis, Musee des Beaux-Arts de Tourcoing, 2001 (exhibition cat.).
3 Cf. Mieke Bal, Quoting Caravaggio: Contemporary Art, Preposterous History, The University of Chicago Press Ltd, 

London 1999. 
4 Cf. Susan Sontag, Widok cudzego cierpienia, Polish translation of Regarding the Suffering of Others by Sławomir 

Magala, Karakter, Kraków 2010, p. 97.



38 murky blacks, the spiritualism of late Mediaeval paintings – for the baroque theology of the dark. The
allusions made to pittura tenebrosa, are derived from self-imposing associations between photographic
frames and Caravaggio's paintings. The mode of imaging in the media reminds the artist of Caravaggio's
style while the media-like character of his painting sends us to contemporary press photography. This
kinship manifests itself, as the artist says, in every new edition of an album of his painting and in every
release of the morning newspapers, with headlines illustrated by photographs of subsequent dramas. 

Harabasz studies the affiliations and "paints" Caravaggio into her photographic pictures. In several
of them, she reconstructs the motif of red drapery, borrowed from his works. The scenery of war
disappears behind the folds of a heavy curtain in her picture of a young Georgian, mourning his
relative. The curtain literally repeats the red curtain, hanging over a beam, in the scene of The Death of
the Virgin – the largest of Caravaggio's altarpieces. The drapery, filling the upper part of the picture,
co-creates the drama of the representation, offers a compositional consonance between Mary's red dress
and the folds of the covering, tossed across her body. In Harabasz's work, the folds of the hanging
drapery correspond to the folds of the blanket which covers the body of a dead man. Rough fabric,
protruding into the foreground, occupies the place where Caravaggio placed the bowl with vinegar,
which was one of the reasons for which the Discalced Carmelites rejected the painting. Finally, the
painting, having been considered sacrilegious, was taken away from Rome, to find accommodation in
the Parisian Louvre. 

A fragment of a drapery from The Madonna of the Rosary, another of Caravaggio's rejected paintings
(this time by the Dominicans from Naples), can be recognised in a work depicting a sitting girl. The
artist used the photograph of ten-year old Nujood Ali, a divorcee from Yemen, whose story became
famous in the media, the quoted picture being headline news in the press all over the world. In this
work, featuring the unwanted heroine of a media spectacle, the unnatural light, exposing the girl's face
and her arms resting on her knees in the dark, has its painterly forerunner in the melancholic
(eponymous) figure of the sitting Mary Magdalene, shining against the dark background in a
Caravaggio canvas. 

The scenery from Judith Beheading Holofernes served the artist in her work made from a photograph
of Israeli soldiers, participating in a funeral in Haifa. The flashing folds of red, entangled drapery,
harmonise with the shiny palms and faces of the mourners. A foreshortened close-up of a figure
emerging from the dusky background, typical of Caravaggio, and the scenic drapery add an "unreal
effect" to the representation. It is not that the representation acquires the features of fiction but that it
gains a theatrical or, as we would say today, a media-like character. The contemporary reading
incorporates Caravaggio into the imagery of contemporary media and the gaze which is constantly
being reproduced in the media spectacle. 

From the dingy background of another picture, the faces of agonised women emerge; however, it is
the hands, stretched out in a gesture of despair, which push into the foreground, brightened thanks to
the sharp light lying on them in contrasting reflections, as in Caravaggio's paintings. Similar to the
Italian master's works, the drama of this representation is based upon abrupt shifts from the dark to
almost bedazzling brightness and expressive gesticulation. Palms directed upwards, broken or folded,
resemble the game and dynamics of gestures, pinpointed by light, in the scenes of The Martyrdom of
St. Matthew and The Kiss of Judas, along with the whole repertoire of persuasive gesticulation of
Caravaggio's heroes of painting: Mary Magdalene's lifted hands with palms widely spread in The
Deposition, a pilgrims stretched out hands in The Supper of Emaus, Pilate's open palms, indicating
Christ in Ecce Homo, and the latter’s clasped hands in The Kiss of Judas, the game of gestures in The
Calling of St. Matthew. In her untitled painting, Harabasz exposes the emotional rhetoric of gestures,
stilled in the frame of contemporary photography, yet staged by the light-shadow contrasts of baroque
theatricality. 



39Bare feet, brightened with reflected light, almost protruding from the picture of The Rescuers at
Cana, have their obvious model in Caravaggio's compositions. Depicted in foreshortened perspective,
the legs of a victim dug out from the rubble are reminiscent of the twisted body of Christ in The
Deposition. The picture, additionally painted by Harabasz, was originally taken after a massacre at Cana,
where the inhabitants who survived after an air raid destroyed a three-storey building, were searching
for their relatives in the debris. The scene with the hands of the rescuers and the legs of the dead woman,
taken away from the dingy background, occurring nowhere – as in the majority of Caravaggio's 
scenes – is framed with scenic accessories, or sinks into deep black. 

The draperies, being a literal duplicate of Caravaggio's composition, are not quotations which can
be explained by generic interdependence; they are rather an evocation of something the same which is
no longer the same. They are a quotation which, according to Mieke Bal, is the effect of hallucinatory
perception, deriving from visual memory. In a preposterous (linking of the past and the present) lecture
of art, the quoted Caravaggio is the effect of the reception of his own painting, the image of Caravaggio,
the crossbreed of various ways in which his art is perceived; in short – put into quotation marks,
"Caravaggio" himself is a quotation.5

He is a self-imposing, or – rather – the imposed quotation of the rhetoric of press footage, a cliché
of perception which overlaps the reading of the photographs themselves. One can explore to what
extent this quotation is a contemporary product, functioning like a myth, a distortion. The point here
is not that Caravaggio is a handy myth, with the colourful biography of an outlaw and a profligate,
and the first peintre maudit. With the whole "psychological realism" of his painting, where Biblical
scenes are populated with "common folk", this painting made a considerable contribution to the taming
of suffering in the art of Post-Tridentian time, as Kristeva writes, it is the softening of agony by the
harmony of a work of art.6 For Mieke Bal, this most baroque of painters becomes a point of reference
for our contemporary time because of the ambiguity of his paintings, eliminating the border line
between "pleasure" and "non-pleasure", especially the ambiguity of his disquieting images of suffering
so realistic and so theatrical at the same time.7

This theatricality is the key reference for Harabasz's works. The artist uses press photographs but
deprives them of "the effect of reality", just to show how far they result from an imposition of ideology.
Simultaneously, she senses the pulse of Christian iconography in the contemporary imagery of
suffering, thus pinpointing the dialectics of secularisation and sacralisation, as in, for example, the
photograph of a hurt Negro child, who survived the earthquake in Haiti. One not only sees numerous
depictions of the Infant Jesus in that child but also, a peculiar, not to say – Freudian, transposition of
an earthly drama into an unearthly eschatology. The sentimentalism or, even, infantilism of the image
is the effective form of its de-politicisation. 

Harabasz's images, in the main, tackle the issue of seeing and the power of the gaze, which more or
less consciously stages images of suffering. It is not to highlight the practice of pre-arrangement of
photographs to replace ones which are not dramatic enough in showing actual phenomena; the point
is the greed of the eye for the spectacular aspect of seeing. Images, styled in a Caravaggio-like fashion,
offer a certain type of the study on the medialisation of seeing in which images direct the viewer to
other images. 

Bo że na Czu bak
Translated by Marzena B. Guzowska

5 Cf. Mieke Bal, op. cit.
6 Cf. Julia Kristeva, Ta niewiarygodna potrzeba wiary, Polish translation 

of This Unbelievable Need for Belief by A. Turczyn, Universitas, Kraków 2010. 
7 Cf. Mieke Bal, op. cit.



40

ISRAELI SOLDIERS AFTER 
RETURNING FROM LEBANON, 
AUGUST 2006
14.5x36 in
digital print and colored pencil 
on watercolor paper
2010

IZRAELSCY ŻOŁNIERZE 
PO POWROCIE Z LIBANU,
SIERPIEŃ 2006
37x91,5 cm
druk cyfrowy, kredka 
na papierze akwarelowym
2010
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UNTITLED
23x26 in
digital print and 
colored pencil 
on watercolor paper
2010

BEZ TYTUŁU
58,5x66 cm
druk cyfrowy, kredka 
na papierze akwarelowym
2010
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UNTITLED
26.5x24 in
digital print and colored pencil 
on watercolor paper
2010

BEZ TYTUŁU
67x61cm
druk cyfrowy, kredka na papierze
akwarelowym
2010
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MEMBERS OF THE NEIGHBORHOOD
IN MAALOT-TARSHIHA, AUGUST 2006
23x26 in
digital print and colored pencil 
on watercolor paper
2010

SĄSIEDZI Z MAALOT-TARSHIHA, 
SIERPIEŃ 2006
58,5x66 cm
druk cyfrowy, kredka 
na papierze akwarelowym
2010
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UNTITLED
30x27 in
digital print and colored pencil 
on watercolor paper
2010

BEZ TYTUŁU
76x68 cm
druk cyfrowy, kredka 
na papierze akwarelowym
2010
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BEZ TYTUŁU
71x63 cm
druk cyfrowy, kredka 
na papierze akwarelowym
2010

UNTITLED
28x25 in
digital print and colored pencil 
on watercolor paper
2010
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Wystawy indywidualne /Solo Exhibitions

2011 Prasoreligia / Pressreligion, Le Guern Gallery, Warszawa, Poland   
Prasoreligia / Pressreligion, Galeria Wozownia Toruń, Poland
Prasoreligia / Pressreligion, BWA Galeria Sztuki Olsztyn, Poland

2010 Ikony i Obrazy / Icons and Paintings, Brant Gallery, Boston, USA

2008 Ikony / Icons, Le Guern Gallery, Warszawa, Poland
Ikony / Icons, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, Poland
Ikony / Icons, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, Poland
Ikony / Icons, Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała, Poland

2007 Ikony / Icons, Luxe Gallery, New York, USA
Stacja Ikony / Icon Station, John Hartell Gallery, Cornell University, Ithaca, New York, NY, USA

2003 Ewa Harabasz: Paintings / Malarstwo – Consulate General of the Republic of Poland, New York, NY, USA
Ewa Harabasz: Paintings / Malarstwo – Synagogue for the Arts New York, NY, USA

EWA HARABASZ

Urodzona w Częstochowie, obecnie mieszka i pracuje w Nowym Jorku i Bostonie. W latach 80. artystka
pracowała przy konserwacjii obrazów i zabytków w Polsce i we Włoszech. W Stanach Zjednoczonych
ukończyła  College for Creative Studies w Detroit i uzyskała tytuł magistra na Wayne State University 
w Detroit, Michigan. 

Ewa Harabasz nauczała na wielu uczelniach w Stanach Zjednoczonych, a w latach 2005-2009 pracowała
jako wizytujący artysta i profesor na Cornel University Ithaca, New York. Obecnie uczy w Massachusetts
College of Art and Design w Bostonie.

Prace Ewy Harabasz były prezentowane na licznych wystawach indywidualnych i grupowych w Stanach
Zjednocznych, Europie i w Izraelu. Ostatnio, w 2010 r., artystka uczestniczyła w wystawie zbiorowej 
pt. Mutter w Kulturzentrum bei den Minoriten w Graz.

W tym roku Ewa Harabasz prezentuje swoje prace na wystawach indywidualnych w BWA w Olsztynie, 
w galerii Wozownia w Toruniu, galerii Le Guern w Warszawie i w galerii Entropia we Wrocławiu.

Ewa Harabasz była laureatką stypendium the Pollock-Krasner Foundation w 2007 roku.

Born in Częstochowa, Poland. Lives and works in New York City and Boston. During the 1980’s Harabasz
worked as an art restorer in Poland and Italy. After coming to the USA she received her BFA degree from 
the College for Creative Studies and MFA degree from Wayne State University, both in Detroit, Michigan. 

Harabasz has taught at several universities in the United States. Between 2005-2009 she was Visiting
Artist / Professor at Cornell University, Ithaca, New York. Currently she is teaching at Massachusetts College 
of Art and Design in Boston.

Harabasz’s work has been exhibited widely in both solo and group shows in the United Stats, Europe and
Israel. Most recently: the 2010 Group Show Mutter, Kulturzentrum bei den Minoriten, Graz, Austria. 

Currently her one person show is touring in Poland; BWA Olsztyn, Gallery Wozownia Torun, Gallery 
Le Guerne in Warsaw and Gallery Entropia in Wroclaw. 

Ewa Harabasz was awarded The Pollock-Krasner Foundation grant in 2007.



47Wystawy zbiorowe /Group Exhibitions

2010 Mutter, Kulturzentrum bei den Minoriten, Graz, Austria

2009 Place, Luxe Gallery, New York, NY, USA

2008 Identity and Otherness in Face of Anxiety, Socio-Political Contemporary Art Museum Jerusalem, Israel
The Work of Artists of Polish Origin, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole, Poland
Luxe Gallery, New York, USA

2007 Icon Station, Hartell Gallery, Cornell University, Ithaca, New York, NY, USA
APEX Art, New York, NY, USA
Critical Art, Tsinghua University, Beijing, China / Chiny
Places, Luxe Gallery, New York, NY, USA
Art Athina, ART EXPO, Athens, Greece
Poza, Real Art Ways, Hartford, Connecitcut

2006 Polyphony of Images, Consulate General of the Republic of Poland, New York, NY, USA

2004 Second Language, Williams Tower Gallery, Houston, Texas, USA

2003 Art Works for Life, Edsel and Eleanor Ford House, Grosse Point, Michigan, USA
An Imagined Conversation, Brooklyn Jewish Arts Gallery, Brooklyn, New York, NY, USA
An Imagined Conversation, Brooklyn Jewish Arts Gallery, Brooklyn, New York, NY, USA

2002 Art Works for Life, Edsel and Eleanor Ford House, Grosse Point, Michigan, USA
University of Toledo, Toledo, Ohio

2001 Bowling Green State University, Bowling Green, Ohio, USA
Art Gallery, Wayne State University, Detroit, Michigan, USA

Granty i nagrody / Grants and Awards:

2007 The Pollock-Krasner Foundation Grant
2006 Pat Hearn and Colin de Land Grant for Artists
2001 Graduate Study Scholarship, Wayne State University, Detroit, Michigan
1995 AutoFact Graphic Design Award and Grant (First Prize), Detroit, Michigan

Prace w zbiorach / Collections:

Kulturzentrum bei den Minoriten, Graz, Austria
Socio-Political Contemporary Art Museum Jerusalem, Israel
The Kulczyk Collection, Poznań, Poland
Signum Fundation Collection, Poznań, Poland
Profile Foundation, Warszawa, Poland
and many private collections

Bibliografia/Publications:

2011 Prasoreligia. Ewa Harabasz, BWA Olsztyn
2009 Renata Rogozińska, Ikony w sztuce współczesnej, WAM Kraków
2008 Diacritics Review of Contemporary Criticism, Spring 2007, Volume 37, number 1, The Johns Hopkins University Press
2008 HeartQuake, On The Seam – Socio-Political Contemporary Art Museum, Jerusalem, Israel 
2008 Ikony/Icons Ewa Harabasz, Galeria Le Guern, Warszawa 
2007 Zofia Starikiewicz, Na celowniku, Exit, New Art in Poland, Warszawa
2007 Bożena Czubak, Zanikanie obrazów, Obieg, CSW Warszawa
2007 Critical Art, Faculty of the Cornell Univerity Department of Art, Cornell University, Ithaca, NY, USA 
2007 Marek Bartelik, Poza, On the Polishness of Polish Contemporary Art, Real Art Ways
2006 Polyphony of Images, Published by Polish Cultural Institute 2006, New York, NY, USA
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