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Wystawa Ewa Partum. Moja galeria jest ideą  powstała 

z potrzeby dopowiedzenia kilku zdań do narracji na temat sztuki 

Ewy Partum oraz prowadzonej przez artystkę Galerii Adres w Łodzi 

(1972-1977). Prezentując, po raz pierwszy w całości od 1977 roku, 

Archiwum Galerii Adres wystawa w Galerii Studio w Warszawie 

łączy problematykę instytucjonalizacji sztuki i instytucji archiwum 

z problematyką praktyki artystycznej w poszerzonym polu – rozpisanej 

na różne dziedziny aktywności, takie jak produkcja sztuki konceptualnej, 

projektowanie wydawnictw, organizacja wystaw i dystrybucja informacji 

o sztuce1. Wystawa pozwala zrekonstruować Galerię Adres jako nie 

tylko niezwykle ważne miejsce namysłu nad sztuką konceptualną 

w Polsce w pierwszej połowie lat 70., ale również jako jedno z ogniw 

międzynarodowej wymiany artystycznej kwestionującej zimnowojenny 

podział świata. Infrastruktura Galerii Adres umożliwiła Ewie Partum 

nie tylko udział w tworzeniu globalnego dyskursu konceptualnego, 

ale także kompleksowe opracowanie wizualnego kodu własnej sztuki 

konceptualnej: poczynając od komunikatów i broszur, na publikacjach, 

wystawach i pracach artystycznych kończąc.

W skład Archiwum Galerii Adres wchodzą publikacje samej 

galerii oraz przysłane katalogi innych artystów, korespondencja, prace na 

papierze, scenariusze filmowe, niepublikowane rękopisy i maszynopisy, 

tłumaczenia oraz dokumentacja fotograficzna i filmowa. Na wystawie 

w Galerii Studio archiwum to zostało użyte jako narzędzie pozwalające 

zaprezentować proces pracy nad językiem sztuki konceptualnej.

1 Należy podkreślić, że Archiwum Galerii Adres nie zachowało się w całości, część materiałów zaginęła w 1982 roku.

Wczesna praktyka artystyczna Ewy Partum postrzegana jest 

często przez pryzmat jej późniejszych feministycznych postulatów. Na 

tym aspekcie koncentrowały się także wcześniejsze międzynarodowe 

grupowe wystawy, w których uczestniczyła Ewa Partum. Niniejsza 

wystawa prezentuje konceptualne początki tej feministycznej 

aktywności. Z drugiej strony, czy może być coś bardziej feministycznego 

niż prowadzanie własnej instytucji, kontrolowanie kanałów dystrybucji, 

metod produkcji i komunikacji sztuki w sytuacji, kiedy są one 

zmonopolizowane przez państwo i „męską awangardę”? Ponadto, jeżeli 

wcześniejsze interpretacje wpisywały praktykę artystyczną Ewy Partum 

w strukturę narracyjną opartą o ideę postępu, zapomnienia i powrotu, 

koncentrując się na nowatorstwie strategii i taktyk  artystycznych 

wykorzystywanych przez nią od połowy lat 60. i przywróceniu tej 

twórczości do historii sztuki poprzez wystawy retrospektywne, to 

wystawa Moja galeria jest ideą koncentruje się przede wszystkim 

na sposobach trwania tej praktyki: pokazuje jej niewielki wycinek 

w kontekście artystycznego systemu tworzonego przez artystkę.

Galeria Adres prowadzona w Łodzi przez Ewę Partum wraz 

z międzynarodowym zespołem współpracowników (w 1972 roku byli 

to Ewa Zając i Roland Paret, w latach 1973-77 Kader Lagtaâ i Marek 

Żychski) była galerią, w której w miejsce obiektów sztuki produkowana 

i  prezentowana była informacja oraz dokumentacja działań 

artystycznych. 

Karolina Majewska-Güde

Archiwum Galerii Adres 
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W pierwszej części wystawy, zlokalizowanej w przestrzeni 

korytarza Galerii Studio, poznajemy historię Galerii Adres jako 

interwencji w siedzibę łódzkiego oddziału Związku Polskich Artystów 

Plastyków; galerii pomyślanej jako „pole działania artystycznego”  

nastawionej na krytykę wartości i estetyk reprezentowanych przez 

Związek. Galeria Adres, podobnie jak wiele ówcześnie powstałych 

galerii autorskich, funkcjonowała w siedzibie oficjalnej instytucji 

kulturalnej. Celem artystów, którzy sytuowali swoje galerie w klubach 

studenckich lub innych państwowych organizacjach artystycznych, było 

zazwyczaj wykorzystywanie istniejących obiektów i infrastruktury, ale 

bez wchodzenia w dialog z goszczącą instytucją. Ewa Partum natomiast 

uczyniła usytuowanie Galerii Adres punktem wyjścia do swoich akcji. Ich 

prowokacyjny i krytyczny charakter spowodował, że po roku działalności 

galeria została usunięta z dotychczasowej siedziby.

W Klubie ZPAP, w niewielkiej czarnej przestrzeni „pod 

schodami”, w latach 1972-73 Ewa Partum prezentowała swoje akcje 

(Obecność) i projekty artystyczne (Wieża Eiffla. Obecność wysokości), 

organizowała spotkania z teoretykami sztuki konceptualnej np. wykład 

Andrzeja Kostołowskiego o Art & Language (1972) oraz aranżowała 

wystawy artystów polskich (Włodzimierz Borowski, Jan Świdziński, 

Krzysztof Wodiczko, Andrzej Dłużniewski, Zbigniew Warpechowski) 

i zagranicznych (Jochen Gerz, Klaus Groh, Timm Ulrichs, Maurice 

Roquet). Pierwszym artystycznym działaniem zrealizowanym przez 

Galerię Adres była akcja Pole działania artystycznego, w ramach której 

Ewa Partum opakowała wiszące na ścianie portrety członków ZPAP 

oraz zamieściła następujący komentarz: „Pole działania artystycznego 

/ Zamiast reprezentacji i reprezentowania (wzajemnej adoracji samych 

siebie) / wymaga działania artystycznego w szerszym sensie”. W ramach 

2 Alexander Starre, Organic Book Design from Dwiggins to Danielewski: The Metamedial Aesthetic of Embodied Literature in American Trade Publishing   
 w: Annette Gilbert (red.) Publishing as Artistic Practice, Sternberg Press 2016, s. 80.

wystawy Moja galeria jest ideą artystka odtworzyła i zaktualizowała tę 

pracę umieszczając banner na zewnątrz Galerii Studio, odnosząc się tym 

razem do funkcji sztuki współczesnej w przestrzeni i sferze publicznej.  

 

Istotną częścią aktywności Ewy Partum, konceptualnie 

zintegrowaną z jej praktyką artystyczną, było projektowanie 

i publikowanie broszur, katalogów i plakatów, które informowały 

o działalności Galerii Adres. Projektowanie graficzne to według 

Alexandra Starre’a „brakujące ogniwo pomiędzy sztukami wizualnymi 

i literaturą”2. W twórczości Ewy Partum, wywodzącej się z obszaru 

znajdującego się pomiędzy tekstem i obrazem, projektowanie było 

kolejnym polem, dającym możliwość współistnienia obydwu metod 

komunikacji. W pierwszej części wystawy zobaczyć można publikacje 

towarzyszące działaniom zrealizowanym w Galerii Adres w latach 1972-

1973, w tym jeden z najważniejszych polskich tekstów teoretycznych 

dotyczących konceptualizmu, Tezy o sztuce Andrzeja Kostołowskiego 

(1972). 

W dzisiejszej „epoce dostępu”, w której partycypacja 

i  korzystanie z  kultury ograniczone są prawami autorskimi 

i innymi barierami ekonomicznymi, trudno uzmysłowić sobie znaczenie  

artystek-wydawczyń / artystów-wydawców w socjalistycznej Polsce. 

Publikowanie jest działaniem nastawionym na tworzenie sfery 

publicznej, co oznacza nie tylko budowanie społeczności odbiorów, ale 

także sieci międzyludzkich relacji. W sytuacji państwowego monopolu na 

kulturę była to nie tylko postawa kontestatorska, ale przede wszystkim 

kulturotwórcza. Jak podkreśla Anne Moeglin-Delcroix, publikowanie jako 

praktyka artystyczna nie zostało wymyślone w latach 60. i 70. XX wieku, 

ale właśnie wówczas zintensyfikowała się jakość i ilość artystycznych 

Ewa Partum, dokumentacja fotograficzna akcji Change, Galeria Adres, Łódź, 1974
Ewa Partum, photographic documentation, action Change, Galeria Adres, Łódź, 1974

Ewa Partum, Manifest założycielski Galerii Adres, Łódź, 1971/1972
Ewa Partum, Founding Manifesto of Galeria Adres, Łódź, 1971/1972
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publikacji, co uczyniło z książki jedno z najważniejszych mediów 

sztuki3. W przypadku artystycznej działalności Ewy Partum mamy do 

czynienia nie tylko z zainteresowaniem niezależną praktyką wydawniczą 

(self-publishing) jako taką, ale także z zainteresowaniem książką jako 

obiektem reinterpretowanym w ramach sztuki konceptualnej, czego 

przykładem są m.in. books by ewa tworzone od 1973 roku. Innego 

rodzaju przejście pomiędzy działalnością w polu sztuki konceptualnej 

i użytkowej wiąże się z pracą Ewy Partum w branży filmowej jako 

scenografki, co z kolei wpłynęło na realizowane przez nią akcje 

artystyczne, takie jak Change (1974), w której artystka wykorzystała 

metody filmowej charakteryzacji. Dokumentacja tej akcji prezentowana 

jest w kolejnej przestrzeni galerii.

Druga część wystawy poświęcona jest Galerii Adres z lat 1973-

1977, kiedy działała ona w mieszkaniu artystki w Łodzi. Archiwum galerii 

z tego okresu ujęte zostało w dwie konceptualne ramy. Pierwszą tworzy 

manifest moja galeria jest domem (1973), który był dyskursywnym 

usytuowaniem galerii we własnym mieszkaniu. Drugą ramą jest 

zrekonstruowana mapa kontaktów Galerii Adres, wskazująca na jej 

geograficzne aspiracje i zasięg. 

W tej części wystawy, oprócz korespondencji i nadesłanych 

materiałów, takich jak broszury,  katalogi ,  prace mail-artu, 

zaprezentowane są także realizacje Ewy Partum: seria dokamerowych 

akcji Gimnastyka konceptualna (1972), books by ewa (od 1973), 

poems by ewa (od 1971) oraz dokumentacja filmowa i fotograficzna 

3  Anne Moeglin-Delcroix, Some Preliminary Observations toward a Study of the Varieties of Artist Publishers in the Sixties and Seventies w: Annette   
  Gilbert (red.) Publishing as Artistic Practice, Sternberg Press 2016, s. 41.
4  Hervé Fischer, Art et communication marginale. Tampons d’artistes / Art and Marginal Communication. Rubber Art, Stamp Activity / Kunst und 
 Randkommunikation: Künstlers Stempelmarken, S.I. Balland 1974.

akcji Change. Ta część wystawy traktuje sztukę poczty jako strukturę 

formatywną dla twórczości Ewy Partum. Mail-artowa sieć pełniła nie 

tylko funkcje informacyjne, ale także warunkowała formuły i materialność 

prac: płaska i papierowa sztuka mogła być łatwo dystrybuowana 

pozainstytucjonalnymi kanałami i dostarczana bezpośrednio do 

odbiorcy. W pierwszych teoretycznych publikacjach dotyczących 

sztuki poczty dużą uwagę przykładano do teorii komunikacji. Namysł 

nad komunikacją jako sztuką i sztuką jako komunikacją był także 

charakterystyczny dla konceptualnej twórczości Ewy Partum, czego 

przykładem są jej realizacje Wieża Eiffla. Obecność wysokości (1972), 

Gimnastyka konceptualna, books by ewa i Jeżeli chcesz coś powiedzieć, 

mów językiem języka (1974).

 

 Większość artystów sieci mail-artu, z którymi współpracowała 

Galeria Adres w latach 70., wymieniona jest w klasycznej publikacji 

Hervé Fischera Art et communication marginale: tampons d’artistes 

z 1974 roku4. Byli to Ben Vautier, Robin Crozier, Ken Friedman, Jochen 

Gerz, Klaus Groh, J.H. Kocman, Robert Rehfeldt, Endre Tót, Timm 

Ulrichs, Jiří Valoch, Wolf Vostell. W latach 70. Galeria Adres utrzymywała 

kontakty ze wszystkimi globalnymi graczami i ośrodkami aktywności 

mail-artowej, takimi jak Klaus Groh (International Artist Cooperation), 

Ken Friedman (Fluxus West), Dick Higgins (Something Else Press), Guy 

Schraenen (Archive for Small Press & Communication), Jorge Glusberg 

(Centro de Arte y Comunicación), Ulises Carrión (Other Books and 

So), Richard Demarco, Richard Kostelanetz i wielu innych. Istotnym 

elementem ekspozycji jest mapa międzynarodowych kontaktów Galerii 

Ewa Partum, book by ewa: jeżeli chcesz coś powiedzieć mów językiem języka, publikacja wydana we współpracy z International Artist Cooperation Klausa Groha, 1974   
Ewa Partum, book by ewa: if you want to say something, speak in the language of the language, published in collaboration with Klaus Groh’s International Artist Cooperation, 1974  
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Ewa Partum, Gimnastyka konceptualna, akcja dokamerowa, Galeria Adres, Łódź, 1972 
Ewa Partum, Conceptual Gymnastics, camera action, Galeria Adres, Łódź, 1972

Adres, która wisiała w Galerii Adres i obecnie odtworzona została przez 

artystkę. Jeżeli NET Jarosława Kozłowskiego i inne międzynarodowe 

inicjatywy mail-artowe powstające w latach 60. XX wieku i rozwijające 

się w kolejnej dekadzie, z reguły funkcjonowały, odtwarzając 

zdecentralizowany model relacji, Galeria Adres działała w inny sposób. 

Manifest założycielski NET-u (1971) podkreślał otwartość sieci, pluralizm, 

zdecentralizowany charakter i brak autorstwa. Rekapitulując założenia 

mail-artu, jednocześnie tworzył i aktywizował następne odgałęzienie 

mail-artowskiego kłącza. Galeria Adres natomiast wykorzystywała 

strategię negocjowania pozycji w istniejącej już sieci. Mapa wizualizuje 

tę strategię, którą określić można jako podwójne centralizowanie. Galeria 

Adres znajduje się tu w centrum wymiany, „prowincjonalizując” nie tylko 

Zachód, ale także inne, lokalne czy regionalne, instytucje i inicjatywy. 

Usytuowanie galerii – rzeczywiste i dyskursywne – w mieszkaniu artystki, 

stanowi drugi poziom tej dośrodkowej taktyki. 

Sieć mail-artu wyrastająca z ruchu kontestatorskiego, pod 

koniec lat 70. zaczynała tracić swój impet. Ulises Carrión komentował 

inflację systemu w znanej pracy I-want-to-be-in-your-catalogue-no-

matter-what-the-theme-of-your-project-is (1982). W 1977 roku Ewa 

Partum po raz kolejny podjęła wysiłek zaktywizowania międzynarodowej 

wymiany, organizując Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Filmowy, 

który był także próbą negocjowania pozycji Galerii Adres w krajobrazie 

artystycznym Łodzi, zdominowanym przez Warsztat Formy Filmowej. 

5 Dokumentacja Galerii Adres, TVP Łódź, 1972-73, film czarno-biały, 3’ 25’’.
6 Helmut Drexler, Hal Foster, On Collecting Critical Art. Helmut Drexler in Conversation with Hal Foster, w: Sabine Folie, Georia Holz, Ilse Lafer (red.),  
 A Book about Collecting and Exhibiting Conceptual Art after Conceptual Art, Verlag der Buchhandlung Walther König 2013, s. 255. 
7 Made by me – nieprzekazywalność przekazu, 1978. Tekst wygłoszony przez Ewę Partum na międzynarodowym sympozjum Nowa sztuka 
 w poszukiwaniu wartości, Galeria Maximal Art Grzegorza Dziamskiego, Jankowice (23-25 kwietnia 1978).

Galeria Adres powstała w momencie intensywnego ruchu 

galeryjnego w Polsce, kiedy na marginesach oficjalnego życia 

artystycznego mnożyły się galerie autorskie. Był to także czas 

przewartościowania idei instytucji oraz refleksji nad relacją pomiędzy 

nowymi formami sztuki i sposobami jej dystrybucji i prezentacji. Ewa 

Partum, tworząc swoją galerię, zaproponowała coś bardziej złożonego 

od antyinstytucjonalnej retoryki. Coś, co wydaje się propozycją 

bardzo aktualną, a co można określić jako formę krytycznego, 

teoretycznego, ale zarazem pragmatycznego zawłaszczenia 

instytucji galerii przez własną praktykę artystyczną w taki sposób, 

że wchodzą one ze sobą w dialektyczny związek. W dokumentacji 

f i lmowej  z  przełomu 1972 i  1973 roku Ewa Partum mówi:  

„Aktualne działania artystyczne są niepodatne na swą prezentację. 

(…) Nie zawsze pozwala to jednak ominąć instytucje. Dlatego też 

w swojej działalności artystycznej postanowiłam zastosować metody 

działania instytucji, jaką jest galeria sztuki i włączyć ją do swoich akcji.”5  

Wypowiedź artystki współbrzmi z pojęciem autorstwa opisanym 

przez Helmuta Draxlera jako ulokowanym w słowie „jak” – jak pracuje 

się z materiałem, ale również „w jaki sposób wykorzystać można 

zróżnicowane warstwy instytucjonalne we własnej praktyce.”6 

Galeria Adres stała się kolejnym medium artystycznym, 

pozwalającym Ewie Partum tworzyć sztukę konceptualną, rozumianą 

jako komunikacja idei sztuki poprzez tworzenie i przekazywanie 

„informacji o jej istnieniu” 7.
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The exhibition Ewa Partum. My Gallery Is an Idea seeks to 
complement and unpack the historical narrative concerning Ewa 
Partum’s artistic practice and, most of all, Galeria Adres (Address 
Gallery), run by the artist in Łódź (1972–1977). The exhibition at Galeria 
Studio in Warsaw presents a complete archive of Galeria Adres for 
the first time since 1977.1 The show addresses the questions of the 
institutionalisation of art and the institution of the archive alongside the 
problematic of artistic practice in the expanded field, examining various 
activities, such as the production of Conceptual Art, publication design, 
organisation of exhibitions and dissemination of information about art. 
The exhibition positions Galeria Adres not only as a key site of reflection 
on Conceptual Art in Poland in the first half of the 1970s, but also as 
a major hub of international artistic exchange network, which ran across 
the Cold War division of the world. Not only did the infrastructure of 
Galeria Adres enable Partum to participate in the formation of the global 
conceptual discourse, but also to comprehensively develop her own 
visual code of Conceptual Art through announcements and brochures, 
publications, exhibitions and artistic pieces. 

The archive of Galeria Adres comprises the gallery’s 
own publications as well as catalogues sent in by other artists, 
mail correspondence, works on paper, film scripts, unpublished 
manuscripts and typescripts, translations as well as photographic 
and film documentation. The exhibition at Galeria Studio relies on this 
archival content to represent the process of developing the language of 
Conceptual Art.

Ewa Partum’s early artistic practice has often been perceived 
through the prism of her later feminist postulates. That was the aspect 
of her artistic work on which several international group exhibitions 
concentrated in the past. This show, in turn, aims rather to present the 
Conceptual roots of Ewa Partum’s feminist activity. At the same time, 
can there be anything more feminist than running one’s own institution, 
controlling the channels of distribution, methods of production and 
dissemination of art in a system monopolised by the state and the 
“male avant-garde”? What is more, previous interpretations situated 
Ewa Partum’s art within a narrative structure founded on the dynamic of 
progress, forgetting and revival, focussing on the innovativeness of artistic 
strategies and tactics implemented by her since the mid-1960s as well as 
on reclaiming her body of work for art history through retrospective shows. 
The exhibition My Gallery Is an Idea, however, concentrates on the ways in 
which her practice continues to last by demonstrating its small section in 
the context of the art system created and sustained by the artist herself.

Ewa Partum ran Galeria Adres in Łódź alongside an international 
team of collaborators (Ewa Zając and Roland Paret in the year 1972; 
Kader Lagtaâ and Marek Żychski between 1973 and 1977). The gallery 
was devised as an institution that produced and showcased information 
about art and documentation of artistic actions instead of displaying 
artworks.

The first section of the exhibition, located in the Galeria Studio 
corridor, presents the history of Galeria Adres as an intervention 
in the seat of the Łódź branch of the Association of Polish Artists 

1 Notably, the Archive of Galeria Adres has not been preserved in its entirety, in 1982 part of the materials went missing.
2 Alexander Starre, “Organic Book Design from Dwiggins to Danielewski: The Metamedial Aesthetic of Embodied Literature in American Trade 
 Publishing,” in Publishing as Artistic Practice, ed. Annette Gilbert (Berlin: Sternberg Press, 2016), 80.

and Designers (ZPAP); a gallery devised as a “field of artistic action” 
oriented towards the critique of values and aesthetics represented by 
the Association. Akin to many other independent art galleries in the 
1970s, Galeria Adres was affiliated with an official cultural institution. 
The artists who situated their galleries in student clubs or other state-
owned artistic organisations usually wanted to tap into existing facilities 
and infrastructure, yet they avoided entering into dialogue with their host 
institutions. Ewa Partum, in turn, adopted a different strategy as she 
turned the location of Galeria Adres into an entry point for her activities. 
Due to the provocative and critical character of her artistic actions, the 
gallery was evicted from the ZPAP premises after one year. 

In the years 1972–1973, in a small black space “under the 
stairs” at the ZPAP venue, Ewa Partum presented her own artistic 
actions (Presence) and artistic projects (Eiffel Tower. The Presence of 
the Height), hosted art meetings with Conceptual Art theoreticians and 
practitioners (for instance Andrzej Kostołowski’s lecture about Art & 
Language) and organised exhibitions of Polish (Włodzimierz Borowski, 
Jan Świdziński, Krzysztof Wodiczko, Andrzej Dłużniewski, Zbigniew 
Warpechowski) and international (Jochen Gerz, Klaus Groh, Timm 
Ulrichs, Maurice Roquet) artists. The first artistic project carried out by 
Galeria Adres was The Field of Artistic Action. Ewa Partum wrapped 
portraits of ZPAP members which were hanging in the ZPAP Club and 
added the following commentary “The field of artistic action / Instead 
of representing and representation (the mutual adoration of each other), 
requires an action in a broader sense”. For the exhibition My Gallery 
Is an Idea, the artist re-created and updated that piece in the form of 
an outdoor banner, thus addressing the function of art in the public 
space and in the public sphere. Conceptually integrated with her artistic 
practice, a major part of Ewa Partum’s work consisted in designing 
and self-publishing brochures, catalogues and posters to disseminate 
information about activities pursued by Galeria Adres. According to 
Alexander Starre, graphic design is “a missing link between visual arts 
and literature”.2 In Ewa Partum’s artistic practice, which originates from 
the borderland of image and text, graphic design provided yet another 
possibility for visual and verbal communication to co-exist. The first 
section of the exhibition features publications that accompanied the 
activities of Galeria Adres in the years 1972–1973, including one of 
the seminal texts of Polish Conceptual Art: Theses on Art by Andrzej 
Kostołowski (1972).

In the realm of today’s “access economy”, when participation 
in culture is constrained primarily by copyright and other economic 
barriers, the significance of artists-publishers in socialist Poland may be 
difficult to comprehend. The goal of publishing activity always consists 
in building the public sphere, which means not only developing an actual 
public, but also creating a network of interpersonal relations. With the 
state acting as a monopolist in the field of culture, self-publishing not 
only manifested an attitude of contestation, but also became a culture-
forming activity. Anne Moeglin-Delcroix emphasises that although 
publishing as an artistic practice was not invented in the 1960s and 
1970s, it was the period that saw a marked increase in the quality and 
number of artistic publications, thus turning the book into one of the 

Karolina Majewska-Güde

Galeria Adres Archive
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most important artistic media.3 Ewa Partum’s practice reflects both the 
artist’s interest in self-publishing as such and in the book as an object 
reinterpreted within Conceptual Art (for instance in books by ewa, since 
1973). Another link between activities in the fields of Conceptual Art 
and applied arts runs through Ewa Partum’s work in the film industry. 
Her experience as a set designer resonates in her artistic actions, such 
as Change (1974), in which the artist employed professional film make-
up methods. Documentation of this action is presented further in the 
gallery space. 

The second section of the exhibition concentrates on the history 
of Galeria Adres between 1973 and 1977, when it operated from the 
artist’s apartment. The gallery archive from that period sits within two 
conceptual frames. The first one is outlined by the artist’s manifesto 
my gallery is a home (1973) which positioned the gallery discursively in 
Ewa Partum’s home. The second – by a reconstructed map of the artistic 
connections of Galeria Adres, bearing testimony to its geographical 
aspirations and reach.

 Apart from mail correspondence and materials sent to the 
gallery by fellow artists, such as brochures, catalogues and various 
Mail Art pieces and projects, this part of the exhibition also presents 
Ewa Partum’s own works. They include actions-for-camera Conceptual 
Gymnastics (1972) and books by ewa (since 1973), poems by ewa 
(since 1971) as well as film and photographic documentation of the 
already mentioned action Change. This section of the show frames Mail 
Art as a formative structure of Ewa Partum’s practice. Not only did the 
Mail Art network serve information functions, but it also conditioned 
the formats and materiality of the artworks: art created on flat sheets 
of paper could be easily disseminated via extra-institutional channels 
and reach the viewer directly. Early theoretical publications devoted to 
Mail Art concentrated heavily on communication theory. Reflection on 
communication as art and art as communication was also significant in 
Ewa Partum’s Conceptual practice, as can be seen in the projects Eiffel 
Tower. The Presence of the Height (1972), Conceptual Gymnastics, 
books by ewa, and  If  You Want to Say Something – Speak in the 
Language of the Language (1974).

 Most of the Mail Art practitioners with whom Galeria Adres 
collaborated in the 1970s were mentioned in Hervé  Fischer’s 
seminal publication Art et communication marginale. Tampons 
d’artistes (1974):4 Ben Vautier, Robin Crozier, Ken Friedman, 
Jochen Gerz, Klaus Groh, J.H. Kocman, Robert Rehfeldt, Endre Tót, 
Timm Ulrichs, Jiří Valoch, Wolf Vostell. In the 1970s, Galeria Adres 
maintained contacts with all significant global players in the Mail 
Art network, such as: Klaus Groh (International Artist Cooperation), 
Ken Friedman (Fluxus West), Dick Higgins (Something Else Press), 
Guy Schraenen (Archive for Small Press & Communication), 
Jorge Glusberg (Centro de Arte y Comunicación), Ulises Carrión 
(Other Books and So), Richard Demarco, Richard Kostelanetz 
and many others. An important feature of the Warsaw exhibition  

3 Anne Moeglin-Delcroix, “Some Preliminary Observations toward a Study of the Varieties of Artist Publishers in the Sixties and Seventies,” in Publishing   
 as Artistic Practice, ed. Annette Gilbert (Berlin: Sternberg Press, 2016), 41.
4 Hervé Fischer, Art et communication marginale.Tampons d’artistes / Art and Marginal Communication: Rubber Art, Stamp Activity / Kunst und 
 Randkommunikation: Künstlers Stempelmarken (Paris: S.I. Balland 1974).
5 Dokumentacja Galerii Adres (Documentation of Galeria Adres), TVP Łódź, 1972-73, 3’ 25’’.
6 Helmut Drexler, Hal Foster: “On Collecting Critical Art. Helmut Drexler in Conversation with Hal Foster,” in A Book about Collecting and Exhibiting    
 Conceptual Art after Conceptual Art, ed. Sabine Folie, Georia Holz, Ilse Lafer (Cologne: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2013), 255. 
7 Made by me – nieprzekazywalność przekazu (Made by Me – Non-Transmitability of the Message), 1978. Paper delivered by Ewa Partum at the 
 international symposium A New Art in the Pursuit of Qualities, Grzegorz Dziamski’s Maximal Art Gallery, Jankowice (April 23-25, 1978).

is the map of international connections of Galeria Adres, reconstructed 
by Ewa Partum for the needs of this show. If Jarosław Kozłowski’s NET 
and other similar international Mail Art initiatives set up in the 1960s 
and developed in the next decade replicated a decentralised model 
of relations, Galeria Adres relied on a different strategy. The founding 
manifesto of NET (1971) underlined the openness of the network, its 
plurality, decentralised character and the lack of authorship. Following 
Mail Art protocols, NET created and activated yet another branch of the 
Mail Art rhizome. Galeria Adres, in turn, negotiated its position within an 
already existing network. The map visualises this strategy, which can be 
defined in terms of double centralisation. Here, Galeria Adres occupies 
a place in the centre of transnational exchange, ”provincializing” not only 
the West, but also other local and regional institutions and initiatives. 
The gallery’s actual and discursive situatedness in the artist’s apartment 
represents yet another level of this centripetal tactic. 

With its roots in contestation movements, the Mail Art network 
began to lose its momentum towards the end of the 1970s. Ulises 
Carrión commented on the devaluation of the system in his famous 
piece: I-want-to-be-in-your-catalogue-no-matter-what-the-theme-of-
your-project-is (1982). In 1977, Ewa Partum made another attempt to 
activate international exchange by organising the First International Film 
Festival, which was also supposed to negotiate the position of Galeria 
Adres within the cultural landscape of Łódź, dominated at the time by 
the Workshop of the Film Form. 

Galeria Adres was founded in an era of intensive gallery 
movement in Poland, when a plethora of artists’ own galleries began to 
emerge on the margins of official artistic life. The same period witnessed 
a re-evaluation of the idea of the art institution and reflection on the 
relations between new art forms and the ways to distribute and present 
them. Through Galeria Adres, Ewa Partum proposed something more 
complex than a mere rhetoric of institutional critique. This something, 
which seems extremely topical, can be defined as a critical, theoretical 
but, at the same, pragmatic appropriation of the gallery institution by her 
own artistic practice in order to establish a dialectical relation between 
the two. In a film documentation Ewa Partum explains “Current forms 
of artistic actions are not prone to presentation. ... Still, it is not always 
possible to bypass an institution. For that reason, in my activity as an 
artist, I decided to use the working methods of an art institution, such 
as the art gallery, and incorporate it into my actions”.5  This statement 
resonates with Helmut Draxler’s notion of authorship, which “is only to 
be found with the ‘how’: how you deal with material, how you make use 
of it …. But also, how you work within institutional structures, how you 
can make use of the different institutional layers”.6 

Galeria Adres became yet another artistic medium that enabled 
Ewa Partum to develop Conceptual Art understood as communicating 
the idea of art by creating and distributing “information about its 
existence”.7

7

https://en.wikipedia.org/wiki/Archive_for_Small_Press_%26_Communication
https://en.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Arte_y_Comunicaci%C3%B3n


Ewa Partum podczas pracy nad Kinem Tautologicznym, Galeria Adres, Łódź, 1973
Ewa Partum at work on Tautological Cinema, Galeria Adres, Łódź, 1973
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Berenika Partum

Pierwszy Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy, wrzesień 
1977, Łódź 
film jako idea, film jako film, film jako sztuka

 W 1977 roku Ewa Partum zainicjowała Pierwszy Międzynarodowy 

Festiwal Filmowy film jako idea, film jako film, film jako sztuka, 

wydarzenie, w którym udział wzięło dwudziestu międzynarodowych 

artystów. Był to pierwszy festiwal filmowy w Galerii Adres, która 

znajdowała się wówczas w mieszkaniu artystki przy ul. Rybnej 7d 

w Łodzi. Na liście uczestników znaleźli się artyści reprezentujący ruch 

Fluxus, poezję konkretną, sztukę konceptualną, a przede wszystkim 

mail-art. Byli to: Robert Filliou, Ben Vautier, Richard Kostelanetz, Pierre 

Garnier, Muriel Olesen, Gérald Minkoff, Robin Crozier, Eric Andersen,  

Maurizio Nannucci, Jochen Gerz, Ewa Partum, Christian Wapler, 

Zbigniew Warpechowski, Józef Robakowski, Somogyi György, Guglielmo 

Achille Cavellini, Piotr Olszański, Roger Cutforth, Marek Żychski i Marek 

Konieczny.

 Większość artystów, którzy byli w kontakcie z Galerią Adres, 

od połowy lat 60. pracowała w dziedzinie nowych mediów. Film stał 

się wtedy narzędziem i polem artystycznego eksperymentu, będąc też 

jedyną formą zapisu sztuki efemerycznej. Także Ewa Partum poprzez 

film poszukiwała sposobów przełamania tradycyjnych podziałów na 

dyscypliny sztuki, czego przykładem są jej prace z następnej dekady, 

jak Poezja Aktywna (Active Poetry, 1971), Drawing TV (1976), czy 

Kino Tautologiczne (1973-1974). Są to zapisy filmowe, złożone 

z krótkich sekwencji w formacie 8mm, w których medium filmu zostaje 

przeanalizowane przez artystkę przy pomocy jego własnych środków 

formalnych. 

 Wiele prac, które powstały jako odpowiedź na zaproszenie 

do udziału w festiwalu w 1977 roku, nie było realizacjami na taśmie 

celuloidowej, ale należącymi do dziedziny mail-artu instrukcjami 

działania lub zapisami procesu artystycznego. Bazując na przesłanych 

listownie wytycznych, Ewa Partum oraz osoby zaangażowane w działalność 

Galerii Adres, zrealizowały konkretne prace w miejscu festiwalu, czyli 

w Łodzi. Krótkie scenariusze przesyłane przez artystów, często pisane na 

maszynie, stanowią dzisiaj istotną część zachowanego archiwum galerii 

i zostały zaprezentowane na wystawie w Galerii Studio w części poświęconej 

Pierwszemu Międzynarodowemu Festiwalowi Filmowemu z września 1977 

roku. Znajdziemy tam również inne materiały, jak listy i katalogi, które 

zawierają analizy i przemyślenia artystów na temat medium filmowego.

 Fenomen mail-artu wiązał się między innymi z potrzebą 

wymiany myśli na temat nowych działań artystycznych, odchodzących 

od modelu dominującego m.in. na akademiach. Działo się to w wielu 

miejscach na świecie, również w Polsce. Był też związany z potrzebą 

stworzenia aktywnej sieci wymiany kontaktów ponad podziałami 

politycznymi. W latach 80. kontekst i powód powstania mail-artu zaczął 

powoli zanikać. W wyniku technicznej ewolucji zmianie uległo także inne 

popularne w latach 70. medium – film, który był stopniowo wypierany 

przez technikę wideo. 

 

                Z okazji warszawskiej wystawy nawiązaliśmy do idei Pierwszego 

Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, ogłaszając otwarty nabór 

filmowy pod powtórzonym hasłem z 1977 roku: film jako idea, film jako 

film, film jako sztuka, i w ten sposób zapraszając do udziału artystów. 

Pytania, które im zadaliśmy, nie są tak odległe od tych, które nurtowały 

artystów w latach 60. i 70. XX wieku. Pytanie „Co sztuka może zrobić 

dla społeczeństwa?” było wówczas dla artystów często punktem wyjścia 

i powodem inicjowania praktyk o charakterze społecznym i politycznym. 

Nasze brzmiało podobnie: jak w sztuce odbijają się współczesne 

problemy polityczne i społeczne, takie jak życie na terenach pogranicza, 

migracja, ograniczenia wolności światopoglądowej? Interesowały nas 

szczególnie propozycje, które nie tylko reprezentują historię migracji, 

ale problematyzują medium filmu w odniesieniu do współczesnych 

warunków pokonywania realnych i mentalnych granic.

 Na towarzyszący wystawie otwarty nabór filmowy nadeszło 

około stu propozycji. Jego wynikiem jest przestrzeń na wystawie, 

która, jako teoretyczna kontynuacja Galerii Adres, ukazuje aktualne 

wątki podejmowane przez artystów przy użyciu filmu wideo.  

W wyborze prac na wystawie staraliśmy się ukazać jak najszersze ich 

spektrum.
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Berenika Partum

 In 1977, Ewa Partum initiated the First International Film 

Festival – film as idea, film as film, film as art, an event that gathered 

twenty participating international artists. It was the first film festival 

at Galeria Adres (Address Gallery), located at the time at the artist’s 

apartment in 7d Rybna St. in Łódź. The list of participants primarily 

includes representatives of Fluxus, Concrete Poetry, Conceptual Art, and 

above all Mail Art: Robert Filliou, Ben Vautier, Richard Kostelanetz, Pierre 

Garnier, Muriel Olesen, Gérald Minkoff, Robin Crozier, Eric Andersen,  

Maurizio Nannucci, Jochen Gerz, Ewa Partum, Christian Wapler, Zbigniew 

Warpechowski, Józef Robakowski, Somogyi György, Guglielmo Achille 

Cavellini, Piotr Olszański, Roger Cutforth, Marek Żychski and Marek 

Konieczny.

 Most of the artists who maintained contact with Galeria Adres 

had been working in the field of new media since the mid-1960s. It was 

then that film became a tool and a territory of artistic experimentation, 

while also providing the only available form of recording ephemeral art. 

Ewa Partum also used film to seek ways to break traditional divisions 

into art disciplines, as exemplified by her pieces from the following 

decade Active Poetry (1971), Drawing TV (1976), and Tautological 

Cinema (1973–1974). These are 8mm film records comprising short 

sequences in which the medium of film becomes analysed by the artist 

through the prism of its own formal means. 

The First International Film 
Festival, September 1977, Łódź
film as idea, film as film, film as art

Jochen Gerz, Wydruki Atmosferyczne, akcja na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi w ramach wystawy Dokumentacja Aktualnej Sztuki Europejskiej zorganizowanej przez Galerię Adres, 1973
Jochen Gerz, Atmospheric Prints, action realised on Piotrkowska St. in Łódź as a part of the exhibition Documentation of Recent European Art organised by Galeria Adres in 1973
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 Many works created in response to the invitation to participate 

in the 1977 festival did not rely on film stock, but instead adopted the 

form of Mail Art activity instructions or records of artistic processes. On 

the basis of guidelines sent in by post, Ewa Partum and other individuals 

involved in the activity of Galeria Adres, produced specific works on the 

festival site in Łódź. Short scripts delivered by artists, often typescripted, 

nowadays form an important part of the gallery’s preserved archive and 

are presented at the exhibition at Galeria Studio in the section devoted 

to the First International Film Festival in September 1977. The same 

section also comprises other materials, such as letters and catalogues 

that convey artists’ analyses and reflection on the medium of film.

 Among other reasons, the Mail Art phenomenon grew out of 

the need to exchange thoughts on new artistic activities which departed 

from the model that enjoyed a dominant status, for instance, at art 

academies. That change was happening in many places worldwide, 

including Poland. Mail Art was also underpinned by the pursuit of 

creating an active network for exchanging contacts over and beyond 

political divisions. In the 1980s, the context and reasons for the 

development of Mail Art slowly began to disappear. Technological 

evolution also entailed changes with regard to another medium popular 

in the 1970s: film, which was gradually superseded by video.

 On the occasion of the Warsaw exhibition, we addressed the 

idea of the First International Film Festival by launching an open call for 

films under the same motto as in 1977: film as idea, film as film, film as 

art – we invited artists to participate. The questions we asked them are 

not so far-removed from those that occupied the minds of artists in the 

1960s and 1970s. In those decades, the question “What can art do for 

the society?” often provided artists with a starting point and a reason 

to initiate practices that demonstrated a social and political edge. Our 

question was similar: “How does art reflect contemporary political 

and social problems, such as life on borderland territories, migration, 

curtailment of the freedom of worldview?”. We were particularly 

interested in those submissions that not only represented the history 

of migration, but also problematised the medium of film in terms of the 

contemporary conditions of crossing real and mental borders.

 The call for films that accompanies the exhibition attracted 100 

submissions. Its effects can be seen in the space within the exhibition 

which, as a theoretical continuation of Galeria Adres, depicts current 

topics addressed by artists with the use of video. The selection of works 

on display aims to depict the broadest possible spectrum of problems 

dealt with in the submitted pieces.

Artyści wyróżnieni w ramach otwartego naboru filmowego 

film jako idea, film jako film, film jako sztuka: 

Artists distinguished in the open call for films  

film as idea, film as film, film as art:

Freja Andersson 

Laure Catugier 

Izabela Chamczyk 

Kamila Kuc 

Gabriela Löffel 

Elene Mikaberidze 

Douglas Park 

Sharon Paz 

Anna Raczynski 

Stefano Romano 

Roberto Santaguida 

Luise Schröder 

Buhlebezwe Siwani 

Oliwia Thomas 

Marcella Vanzo

przez jury w składzie: 

by the jury comprising: 

Ewa Partum, Berenika Partum, Karolina Majewska-Güde

Lista uczestników Pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego film jako film, 
film jako idea, film jako sztuka, Galeria Adres Łódź, 1977  
List of participants of the First International Film Festival film as idea, film as film, film 
as art, Galeria Adres, Łódź, 1977 
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ewa partum. moja galeria jest ideą
archiwum galerii adres 

Galeria Studio
Pałac Kultury i Nauki 
Plac Defilad 1, Warszawa

Otwarcie wystawy: 
7 marca 2019 godz. 19:00 

Wystawa czynna: 
8 marca – 2 czerwca 2019 

Spotkanie z artystką i oprowadzanie 
po wystawie: 
8 marca 2019 godz. 16:00 – 19:00

ewa partum. my gallery is an idea 
galeria adres archive 

Galeria Studio 
Palace of Culture and Science 
Plac Defilad 1, Warsaw 

Opening: 
March 7, 2019, 7:00 PM

Exhibition: 
March 8 – June 2, 2019 

Artist talk and curatorial tour: 
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Karolina Majewska-Güde

Koordynatorka programu filmowego: 
Berenika Partum 

Projekt wystawy:  
Studio Matosek/Niezgoda

Produkcja wystawy: 
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Monika Rejman 
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Ewa Partum przed plakatem wystawy Être ensemble/Być Razem Maurice Roqueta, 
zorganizowanej przez Galerię Adres, Łódź, 1974
Ewa Partum in front of the poster of the exhibition Être ensemble/Being Together 
by Maurice Roquet organised by Galeria Adres, Łódź, 1974 
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