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AXEL FEUSS



 THE TRUE WORLD – UNATTAINABLE? 

The title of the exhibition Seeing Is (Not) Believing aims at an inner contradiction. In the focus of the artistic investigations, 
interventions, and presentations of Roland Schefferski are images in the form of private and publicly disseminated photo-
graphs, press shots, photos on advertising products, posters, in books, newspapers, and magazines, in public collections, 
as well as ephemeral silhouettes of people and those that seem to have been captured for all time through artistic interven-
tions, and, more recently, mirror images. They are visual media that we fundamentally believe because they are taken from 
reality, spontaneously recorded from reality, burned in a physical process through a lens onto a photographic plate, a nega-
tive film, or into an electronic memory, or reproduced in real time. And yet we know through press and advertising photogra-
phy that the very best-known examples we have stored as icons of collective memory have been posed, retouched, edited 
together, made, or misused for propaganda purposes, placed in alien foreign contexts, or otherwise distorted. We believe 
what we see and know at the same moment that we cannot blindly trust what we see. The French philosopher Yves Michaud 
(*1944) wrote in 2002 in his Critique of Gullibility: “We are aware that what we see in magazines or on our TV screens is not 
reality, but a series of signs, generated technologically and controlled by humans, that exists in a problematic relationship 
to reality. Yet we are loathe to believe this, and are quick to accept at face value whatever the media put in front of us.” This 
is equally true of private photography, which lives essentially from the deliberately chosen detail, in other words, hides what 
is disturbing, and then finds its way into the public domain when the producer lets it out of his hands, for whatever reason.
 Mass and publicly disseminated images have thus posed the question of truth since their historical first appear-
ance, and in larger, if not world-shattering contexts. This is already true for the earliest testimonies, mostly drastic religious 
or martial illustrations in the pamphlets of the 15th and 16th centuries, as well as for the later, often repeated depictions of 
volcanic eruptions, earthquakes, and shipwrecks, which never lack drama, as well as for the reportage drawings reproduced 
in wood engraving in the illustrated journals of the 19th century, which above all had to follow artistic criteria. Finally, this is 
true of the first war photographs from the American-Mexican War, the Crimean War, the American War of Secession and 
the German-Danish War, which were always taken during combat pauses, for the recording of World War I battles that were 
recreated for photographs and film, and even more so for the supposedly authentic pictorial icons of World War II, which have 
burned themselves into the collective memory of entire nations, such as the photograph of the tearing down of the Schlag-
baum during the German invasion of Poland; Joe Rosenthal‘s photograph of the raising of the American flag on the Pacific 
island of Iwo Jima, or; the raising of the Soviet flag on the Reichstag in Berlin, all of which were carefully staged or re-en-
acted. “Pictures”, says historian Gerhard Paul (*1951) in the introduction to his two-volume pictorial atlas of the 20th century, 
“are not simple reflections of historical reality”. Rather, they are “cultural encodings and medial transformations whose most 
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notable features are cropping and perspective”. Like a veil, the visual reality lies over the external reality. “Images”, Paul 
says, “are not only the medium with and in which politics, culture, and advertising are made, but also the stuff in which our 
image of the past is formed, history is created”.3

 It is therefore not surprising that in the book accompanying the exhibition Art and Press. Art. Truth. Reality. (2012) 
in Berlin‘s Martin-Gropius-Bau, three articles alone deal with truth. The philosopher and cultural scientist Peter Sloterdijk 
(*1947), who links people‘s search for truth with the “passion for the real” and the expected arrival of a “realm of the real” so 
closely that “truth” and “real” become synonymous,4 refers here to the equally famous and comprehensive history of ideas 
of the “true”, which Friedrich Nietzsche (1844–1900) outlined in 1889 on no more than one manuscript page under the title 
How the “True World” Finally Became a Fable.5 For Nietzsche, the search for the “true world” assumed the recognition of 
a false one and found its beginning in Plato‘s “Allegory of the Cave”, in which people are trapped in a false world made 
from the shadows of passing objects, from which they can free themselves only through study and wisdom. The following 
Christian age, which considered the “true world” in the present as unattainable and promised it to “the wise, the pious, the 
virtuous” for the last day, was followed by Immanuel Kant‘s Categorical Imperative, according to Nietzsche‘s chronology, on 
the basis of which the “true world” was only accessible to man as a morally acting being. But also from the following phase, 
positivism with the realization of the scientific facts and the empirically given, Nietzsche only asked the question again with 
the immediately given answer: “The true world – unreachable? Unmatched in any case. And as unreached also unknown. 
Consequently, also not comforting, redeeming, obliging”. As an “idea that is no longer useful for anything”, the only thing 
that remained for him was the goal of the “Übermensch/superhuman”, “incipit Zarathustra”, which in the interpretation of the 
philosopher Florian Roth (*1967) represents “no world at all, no truth, but only the plurality of human perspectives”.6 In the 
20th century, according to Sloterdijk, the “activation of the real in the sense of a progressive increase of causes” awaited 
humanity, and thus in “great politics” the phase of supposedly “good crimes ... with Lenin and Stalin no different than with 
Hitler and Mao Zedong”.
 If one does not lose sight of the press image, the visual media, in these considerations, there is also no sufficient 
reason in the history of Philosophy of Being that would link the image with the real and the “true world”. Rather, it has 
always served to cement the respective world concepts and only offers us interpretive possibilities for deciphering them 
in retrospect. And yet we continue to value press products, news broadcasts and, more recently, the Internet, as virtually 
unchallenged sources for learning about the “real world”. Sloterdijk‘s realization that, unlike for Plato, the arts belong today 
to the sphere of the philosophers, to thinking, to the “expansion of the truth zone” in which the “giant war for being is fought 
out”, sounds conciliatory.
 Of course, the historical world concepts listed by Nietzsche, as well as the criminal events of the 20th century, are 
not ticked off and forgotten for us today but are either still alive or part of our educational canon, and in any case part of 
our historical-cultural memory. Schefferski deals with them intensively, usually in groups of works with related titles that can 
span several years or even two decades, also incorporating, quoting, or modifying older works. His Drawings in the Sand, 
made in 1991, seem like an echo of Plato‘s “Allegory of the Cave”; photographed outline drawings of human figures, inscri-
bed on a beach recently washed over by water and strewn with shells, seaweed and stones, and half covered by the shadow 
of the same person. The shadow as an image of an apparent reality is contrasted with the artistic action as an appropriation 
of reality, as a progress of knowledge, similar to the “Allegory of the Cave” as a path from the realm of shadows into the 
sphere of the intelligible world. While for Plato the sun, daylight, represents the goal of the cognitive process, for Schef-
ferski another light phenomenon, photography, records the philosophical-artistic process for subsequent times: perhaps 
sharpened by focusing on the emptiness of the outline drawing and the “inevitable omissions” it contains, as happens in 
the recording and presentation of histories, as Elena Gavrisch7 suggests, perhaps obscured by thinking of the blanked-

                  
9



out world beyond the narrowly defined section of the photograph to which the remnants of nature refer. The early pho-
tographers knew that photography does not capture something, but rather, brings it forth; producers of hundreds of thousands 
of business card portraits who not only photographed their clients and their relatives, but also staged them in front of painted 
staffage and with props. Marcel Proust saw in the photographically sharpened gaze the recognition, freed from all sentimen-
tality, of the transience of a person. In his photographs of Paris, Brassaï showed people who during the night emerged from 
their shadows and disappeared into them again, and wrote: “My ambition has always been to make visible some aspect of 
the city as we encounter it every day, as if we were just discovering it for the first time.”8  Susan Sontag perceived photogra-
phy as a kind of memento mori: “To photograph is to participate in the mortality, vulnerability, and mutability of other people 
(or things). Precisely by picking out that one moment and freezing it, all photographs bear witness to the inexorable passage 
of time.”9 Two of these aspects are reflected today in current selfie photography: the almost constantly renewed staging of 
one‘s own person, and the attempt manifested therein to stop the “inexorable passage of time” with all possible force.
 Schefferski opted for a different approach. He recorded the outline drawings of people and objects as embroi-
deries on fabrics and garments, which he presented in 1993 under the title The Lovers in showcases, and in 1996 with 
outlines of the Apennine Peninsula on the Italian national colours with the title Verde, Bianco e Rosso under a glass 
dome. In 1996 and 2004, he showed such ensembles on coat hooks and hangers. He presented curtains with the em-
broidered outlines of two lovers, who moved away from each other when the fabric panels were opened, in installa-
tions with imaginary living spaces, for example in 1993 in the exhibition Habseligkeiten (Belongings) at the Weber Gal-
lery in Munster; in 1994 under the title Wiedergewonnen aus dem Gedächtnis (Recovered from Memory) in the com-
pletely arranged room of the Concept Museum Gallery founded in Berlin by Chinese artists, and in the same year in the 
Berliner Zimmer (Berlin Room) in the group exhibition Schattensprung at the Center for Contemporary Art in Warsaw. 
The Lovers embroidered on garments can also be found as a floor installation (2004), in combination with an embroi-
dered tablecloth (2008), again on curtains (2019), and most recently, under the title Versuch (Attempt), on a tablecloth with 

Drawings in the Sand, 1991 Penthièvre
Rysunki na piasku, 1991 Penthièvre
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a photograph of a drawing in the sand from 1991 placed on it. He also positioned framed photographs of The Drawings 
in the Sand and of The Drawings in the Snow, each accompanied by their respective human shadows, on stacks of art
publications from his own collection in the 2013 installation Unity and Duality in the historic Glass House at the Friedrichs-
werder Cemetery in Berlin, where they represented, in the broadest sense, traces of life, of the artist‘s personal history, and, 
in connection with the place of presentation, of course,  transience. 
 Shadows, ephemeral human silhouettes in the sand and snow, captured in photography and embroidery, are traces 
of human existence that, while not revealing stories, evoke experiences and insights from our memory and cause us to inves-
tigate the “real world.” They appeal to the fates of individuals or the bond of two lovers who may separate for only the course 
of one day and then reunite, and whose lives we reconstruct from our experience and imagination. According to Beata Frydry-
czak,10 Schefferski‘s works are about the reciprocal intertwining of life and art, their mutual access and influence, the blurring of 
their boundaries without violating them, while they both, life and art, each for themselves, also exist beyond their boundaries. In 
fact, Schefferski‘s art is a means of the Philosophy of Being and, in Sloterdijk‘s sense, serves the “expansion of the truth zone”.
 The artist realized a closer interweaving of art and everyday life in a series of works also spanning two 
decades under the title The Berliners, in which silhouettes of people living in Berlin were embroidered on jackets and 
coats that museum visitors could temporarily exchange for their own garments at the cloakroom and wear while vis-
iting an ongoing exhibition. Drawn and embroidered between 1996 and 2000 the silhouettes of Stella, Kai, Karsten, Rougu, 
Madelon, Oswaldo, Heide and Alicja could be seen in Warsaw in 2000, on visitors to the exhibition Artpool Berlin at the 
Center for Contemporary Art in the Ujazdowski Castle. Conceived by the artist as an “emotional message”, as a delicate 
gestural marking, the result was a symbolic and dynamic interaction between the sitters, who, in reality, live far away, are 
as marginal as they are unexpected and do not change their function. Schefferski is interested in the idea of locating mental 
and emotional processes in the border area between everyday life and art, thereby setting in motion strands of communi-
cation. The project was continued in 2009 as part of the large cultural-historical exhibition We Berliners! at the Maerkisches
Museum and Ephraim-Palais in Berlin, and in 2012 at the National Museum in Krakow. In 2018–19 it accompanied the
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Versuch (Attempt), 2019 Berlin
Versuch (Próba), 2019 Berlin



exhibition The Flâneur. From Impressionism to the Present at the Kunstmuseum Bonn, and most recently, in 2019, a group 
exhibition celebrating the 100th anniversary of the Bauhaus at the Galerie Bernau, near Berlin, which included the artist‘s 
earlier embroidered works. Visitors could also wear the embroidered jackets outside the exhibition. The participatory con-
cept based on “movement and dynamics” thus became a form of art in public space.11 
 The fourth stage of Nietzsche‘s history of the Philosophy of Being, a “first yawn of reason”, namely the “cockcrow 
of positivism”, is still highly alive today. Set in motion by August Comte (1798–1857), the theological and the metaphysical 
were supplanted by the “scientific or positive stage”.12 This concentrated in the exploration of the “true world” on the positive 
facts, the empirically given and provable in the sense of an exact science.13 A consequence of positivism during Nietzsche‘s 
lifetime was the development of museums, which, on the basis of their collections, wanted to make the historical course of 
art studies, the course of history, the cultural history of man, the best testimonies of antiquity and the arts and crafts, visible 
to everyone on the basis of works of art and realia, on the basis of the positive, the empirically given, and thus represented 
nothing less than the “true world”.14

 A reverberation of this theory, which still characterizes the majority of our museums today, can be found in 
Schefferski‘s interiors that have been brought to life or recreated, such as the Berlin Room (1994), in which objects of 
everyday life, such as furniture, lamps, and photographs, but also altered or newly created realia,15 such as the curtains 
embroidered with portraits, refer to fictitious inhabitants. It was also alive in ensembles and installations such as the 1997 
exhibition Ausgelöschte Bilder (Erased Images) at the Berlin antique and junk store David Kirby, in which the artist showed 
numerous objects that referred to the Nazi era or the history of the GDR. Then in the exhibition Fragmentaryczność Pamięci 
(Fragmentation of Memory) 1998 at an antique store in Gdansk, in which relics of Polish history such as a fragmented bank-
note were on display, as well as in the exhibition Geschehnisse, die ungenannt bleiben (Events That Remain Unnamed)  
in 2000 in the Museum Ostdeutsche Galerie in Regensburg, in which original objects from Nazi Germany, as well as from 
socialist Poland and the GDR, refer to the bourgeoisie of the respective states as responsible for their mutual crises and 
political developments.16

 In Berlin and in Gdansk, viewers were, according to Peter Funken, “hardly aware of it, less in his own present” than 
in the respective “continuum of history”.17 Christoph Rasch saw “the historical paradoxes, their odysseys and their irony” 
as Schefferski‘s general theme, prompting visitors to trace the stories and historical events hidden in the objects.18  His en-
sembles and installations of historical objects, however, are clearly different from museum concepts: the realia used by the 
artist are not outstanding exhibits of immense historical, ethnological, or artistic value; they are not scientifically analyzed or 
coherently coordinated, but take more or less at random from everyday life. They are orphaned cultural assets that have lost 
their original contexts through the course of history, but still convey historical information and emotional values. As building 
blocks of the cultural memory of several generations, these realia – especially when mixed with alienated and newly created 
objects – only point to historical processes, that the viewers can and should reconstruct from their experiences and memory.
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Berliners, 2000–2019, Madelon – Jacket with embroidered shadow outline, worn by visitors to the 2018/2019 exhibition The Flâneur. From 
Impressionism to the Present at the Kunstmuseum Bonn. Right: Photograph by Lee Friedlander in the background. 

On the following right page in the backgrounds: Photograph by Jeff Wall, bottom: Photographs by UMBO
Berlińczycy, 2000–2019, Madelon – marynarka z wyszytym obrysem cienia, noszona przez osoby zwiedzające wystawę Flâneur.

Od impresjonizmu do współczesności w Kunstmuseum Bonn, 2018/2019. Po prawej: w tle fotografia Lee Friedlandera.   
 Na następnych stronach: na górze, po prawej: w tle fotografia Jeffa Walla, na dole po prawej: w tle fotografie autorstwa UMBO
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 Images play a central role in these exhibitions, environments, and installations. Since 1993, the artist has been 
firing historical photographs, mostly cityscapes and urban scenes, onto porcelain discs, which he then stores in water-filled 
glass containers. Under the title Wiedergewonnen aus dem Gedächtnis (Recovered from Memory), he showed these newly 
created, supposedly historical mariage to which he gave the generic term Sediments, in the Berlin Apartment Gallery. Simi-
lar to preparations preserved in formaldehyde, they presented the history and stories of the absent residents made perma-
nently durable. Since 1997, the group of Sediments also includes photographs of a family, which he fired on faience, broke, 
deposited the individual parts in water vessels and showed in the Berlin antique store. Similar works were shown in 2000 
under the title Danzigerinnen (Danzig Women) in the Regensburg exhibition Geschehnisse, die ungenannt bleiben, (Events 
That Remain Unnamed) while color portraits of young people were shown in 2007 under the title Sediment I and Sediment II 
in the exhibition Empty Images at the Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdansk. In Regensburg and Gdansk, the filled 
vessels were placed under old kitchen washstands. While historical realia such as furniture and clothing emphasized more 
general or historical-political contexts, the fragmented photographs focused the view on individual fates.
 With the Ausgelöschte Bilder (Erased Images), first framed in 1997 and exhibited as a wall ensemble in the 
Berlin antique shop, Schefferski began a new series of works, which he continues to pursue under modified man-
ifestations and titles such as Empty Images, Behind Images, Lost Pictures, Cut Outs, and Breaking News. In a 
first series, he cut out photographs bought at flea markets from Berlin in the 1930s and 1940s to such an extent that 
only a narrow margin remained. In the exhibition, these works stood for the repression that has taken place in recent 
decades in relation to the Nazi era. Visitors were invited to investigate what images from this period have been pre-
served in their own memory. For the Gdansk exhibition Fragmentaryczność Pamięci (Fragmentation of Memory), he 
worked with photographs showing the city of Gdansk and its inhabitants at the beginning of the last century. The “era-
sure” of the relevant images into marginal fragments was intended to confront Polish visitors with their city‘s German past. 
Schefferski‘s work thus appeals to the collective memory, which has been officially controlled by the respective nations and 
programmed towards the erasure of certain historical events, and which the cultural memory of individuals can counteract: 
“Even if a building is demolished, its foundation remains, the image of its facade remains in a photo album, in construction 
documents remains the story of its development”, Marianna Michałowska theorized. “So there always remains a shadow, a 
last stone, a drawing that keeps our memory alive.”19

 Since 2000, the artist has created a series of works under the generic term Empty Images. On the occasion of the 
Warsaw Berlin-Days held that year, he developed an action with 50 billboards set up in the Polish capital, on which, in turn, 
only the edges of typical poster photos of official Berlin advertising were to be seen. Under the motto Stwórz sobie własny 
obraz Berlina (Make Your Own Picture of Berlin), he invited the residents of Warsaw to engage with their image of Germans, 
presumably shaped by clichés, on the basis of the “blank” posters. This action also dealt with people‘s visual memory, which 
is shaped both by publicly disseminated visual media stored in collective memory and by individual experiences of cultural 
memory. In any case, says Schefferski in conversation with Annabell Burger, in our assessment of other people we do not 
confront the real people, but primarily visual ideas. The Warsaw poster action served to “enable the correction of these 
falsified images by perceiving reality [...] If we do not check the falsified images, we enable their persistence through our 
passive attitude”.20  This work also reflected, as Michael Haerdter formulated, a “dialectic of art and life that plays out its 
opposition in the work or pushes it towards synthesis; of course, there is also the fact that this art seeks the viewer as an 
active partner whose, imagination and thinking along are to be immediately activated”.21
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 In the Empty Images series, the artist created works with front and inside pages of daily newspapers Los Angeles
Times, Berliner Zeitung, and Bild, from which he cut out images in order to point out the manipulative character of visual
media. Here, too, a narrow margin was left in each case to the viewer to reconstruct the missing motifs. Using largely arbi-
trary print media, the artist made it clear that images disseminated en masse not only complement the texts concerning 
them, but also amplify them, trivialize them, or steer them in a particular direction. Until the exhibitions entitled Empty Ima-
ges in 2007 in Gdansk and in the Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn, where Erased Images and the glass jars with 
broken shards of photos were on display, the artist also created works in which he uncovered deeper newspaper pages 
underneath cut-out images and confronted them with the text of the front covers. Works based on this concept were the 
focus of the 2012 exhibition Financial Time(s) at the Collegium Polonicum in Słubice, where appropriately worked issues of 
the newspaper of the same name were exhibited in object frames on walls covered with newspaper pages.
 Mirosława Moszkowicz compares Schefferski‘s approach to the “deconstruction” method of the French philosopher 
Jacques Derrida (1930–2004), who examined texts for contradictions and paradoxes by critically questioning and breaking 
them down into their components and structures. Schefferski‘s works, she says, are attempts to “tear off the masks and 
layers that we are led to believe by the world media, which has gained power over our seeing and thinking, over our memory 
and our imaginations”.22  His kind of “deconstruction”, however, is limited to an almost-simple process that can be under-
stood by anyone. The cutting out of images allows viewers to analyse for themselves, reconstruct, or replace what is missing 
in a creative way. Or questioning the artistic process, namely the preoccupation with the function of the image.
 Like photographed and embroidered shadows, the realia from a still living past, the preserved, broken, and miss-
ing photographs of places and people, Schefferski‘s “empty images” generated from print media also search for the “real 
world”, as the artist asks the question of the truth behind the flood of images that we perceive today as an expression of 
reality. Whether the “true world” continues to be “unattainable” remains questionable even after the wars, dictatorships and 
technical developments of the 20th century, which Nietzsche could not have foreseen. In any case, Schefferski‘s work on 
the “erased” and “empty image” opens the perspective on a stage of the Philosophy of Being that Nietzsche could only 
anticipate: the spiritual overcoming of the “unattainable” truth through the diversity of memories, experiences, and opinions.
Or as Roth puts it, the “plurality of human perspectives”.
 Schefferski dealt with the search for the “true world” for what memories and information were consciously “erased”, 
lost, or preserved after the wars, crimes, political developments, and influences of the 20th century in another series of 
installations in which he questioned museum concepts and image-specific aspects with regard to their mutual relationships. 
In 2003, under the title Inwentaryzacja – Bestandsaufnahme (Inventory), he showed an installation of 336 cultural-historical 
objects of German origin behind a glass wall in the Lubusz Land Museum in Zielona Góra, formerly Grünberg. The objects 
compiled from the museum‘s storeroom, such as dishes, cutlery, irons, guild chests and tools, as well as works of art such 
as porcelain figurines, sculptures, and paintings, came from the predecessor institution, the Grünberg Museum of Local 
History. Or, they had come to the State Museum in other ways after the end of the Second World War. What at first appeared 
to be a display depot, as is common in museums for less valuable cultural objects, turned out to be a three-dimensional 
image created by the artist, a diorama, in essence, due to the lack of scientific and historical order. Also in the figurative 
sense, Schefferski was concerned with the image the Poles have of the Germans and what memories and reflections the 
objects triggered in them. His “inventory” was not concerned with an inventory of the objects, but rather with their presence 
in the cultural memory of the viewers. The aim was to engage them with the common German-Polish history.23  
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Berliner Zeitung, Freitag, 14. September 2001 from the Empty Images series 
Praca z cyklu Empty Images: „Berliner Zeitung”, Freitag, 14. September 2001
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Berliner Zeitung, Montag, 8. Oktober 2001 from the Empty Images series
Praca z cyklu Empty Images: „Berliner Zeitung”, Montag, 8. Oktober 2001
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 The artist worked with historical photographs in 2009 in his installation ReKonstruktion (ReConstruction) in the 
newly restored Pomona Temple below the Belvedere on the Pfingstberg in Potsdam, a building designed by the architect 
Karl Friedrich Schinkel (1781–1841). While the artist symbolically took possession of the building with a nameplate, a door-
bell and pieces of furniture, among others, an apparently just-abandoned bed, he showed footage of the facility destroyed 
during World War II in a slide projection, thus restoring a seemingly forgotten historical continuum. In the interior, he con-
fronted the restoration of the exterior architecture with the reconstruction of historical memory.
 Pictures, partly handed down, partly lost, that have been almost completely erased from the collective memory 
were at the center of the installation Z życia Europejczyków (From the Lives of Europeans), which Schefferski showed in 
2012 at the Lubusz Land Museum in Zielona Góra. The subject of his work was a bundle of 1200 slides showing motifs from 
the everyday life and culture of the Jews. They came from the Jewish Museum in Berlin, which was closed down by the 
Nazis in 1938, and had been transferred to the museum in Zielona Góra after the Second World War. In a first campaign, 
the artist enclosed enlargements of the photographic motifs in books on normal loan in the municipal libraries of Frankfurt 
(Oder), Guben, Słubice, Szczecin, Zielona Góra and Zittau. The action was intended as an offer to users to familiarize them-
selves with pictorial motifs of Jewish culture and history, which today have almost completely disappeared from the cultural 
memory of Central Europeans. In his two-part installation in the Lubusz Land Museum, he placed 1200 empty glass plates 
on a glass shelf mounted all around under the ceiling, which – just as large as the original slides – represented the handed 
down collection, but above all pointed to the absence of the corresponding images in cultural memory. In the second room 
he presented a slide show of the preserved pictorial motifs and informed about their history.24

 In all three installations – Inventory, ReKonstruktion, and From the Lives of Europeans – Schefferski is concerned 
with restoring cultural memory that has been erased in a planned way, or negligently lost, and that manifests itself in images. 
In doing so, he followed the findings of psychologists and neuroscientists, according to which the human brain processes 
environmental stimuli primarily in visual and only then in linguistic form. The cultural scientist Aleida Asmann (*1947) ob-
serves that photography has a special function in the shaping of the memory. It has the effect of a trace left by man in the 
sand or clay, and we therefore attribute greater authenticity to it than to other visual media such as paintings, drawings, or 
graphics. “In photography, too, we speak of a ‘trace’ into which reality has immediately imprinted itself. Photography thus 
produces not only an ‘image’ but also an ‘imprint’ of reality, which inscribes itself, as it were, as shadow writing in the silver 
salts of the photographic plate.”25 All the more, photography raises the question of its expressiveness regarding the “real 
world” and its presence in cultural memory.
 Similar to Gerhard Paul‘s focus on the manipulative effect of visual media on collective memory, media philosopher 
and communication scientist Vilém Flusser (1920–1991) concluded that it was wrong “to want to see ‘frozen events’ in ima-
ges”.26 The decoding of images arises in close connection with the viewer‘s imaginative power: “Images point – mostly – to 
something in space-time ‘out there’, which they are supposed to make imaginable to us as abstractions [...]. This specific 
ability to abstract surfaces from space-time and project them back into space-time shall be called ‘imagination’. It is the 
prerequisite for making and deciphering images.” According to Flusser, images “replace incidents with facts and translate 
them into scenes”. They are at best “mediations between the world and man. Man ‘exists’, that is, the world is not directly 
accessible to him, so that images are supposed to make it imaginable to him. [...] Instead of imagining the world, they adjust 
it, until man finally begins to live according to the images he has created”.
 The technically generated flood of images in our world today even lead to “magically restructuring our ‘reality’ 
and inverting it into a global picture scenario”. The consequence is a forgetting. “Man forgets that it was he who crea-
ted the images in order to orientate himself in the world by them. He can no longer decipher them and from now on 
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lives according to his own images: Imagination has turned into hallucination.” Schefferski‘s artistic strategy of “erased”,
missing, and “empty images” works with the various approaches to image criticism, whether they refer to the manipulative 
character of images, to images as “traces” in cultural memory, or to image media as two-dimensional encodings that now 
completely obscure the view of the “true world”.
 The artist achieved a more pointed form of media criticism in individual objects, including cut-out newspaper pages 
and carrier bags, in which he juxtaposed images and texts from print media in a surprising way, and which were on display 
in 2015 in the UP Gallery in Berlin, the gallery of the University of Arts in Poznań. These included works from the Empty 
Images series, in which a border and a white area remained after cutting: From a page of the Bild newspaper, which aroused 
the curiosity of viewers with the headline “Polski Berlin – 120,000 Poles live in our city”, the artist cut out portraits of sup-
posedly typical Polish professions, including the cleaning lady, the tiler, the entrepreneur, the “car thief”, and the image of 
the Polish “go-go girl” in order to question not only the attitudes of the newspaper editors, but also those of the readers 
and viewers of his work. A rectangular cut-out plastic bag from Playboy magazine lacked the expected cover girl, revealing 
only the silver interior. Those who expected more from the Playmate of the Month September 2010 in the Polish edition of 
Playboy were disappointed by the artist, because again, to see was only a fragment of the edge; empty inside. In all three 
cases, he unmasked not only the all-too-familiar visual media, but also the sensationalist appetities of readers. 
 As part of the Behind Images series, Schefferski cut out reproductions of artworks by renowned painters Gerhard 
Richter and Neo Rauch from front pages of the daily newspaper Die Welt to expose the incessantly recurring car adverti-
sing in deeper layers. He contrasted an inside page of the Süddeutsche Zeitung headlined “Living and Working in Berlin” 
with obituaries underneath and ads from auction houses. In 2015, he contrasted a full-page black mourning ad by Bild 
newspaper for the “Victims of Flight 4U9529”, an Airbus plane deliberately brought down by the pilot in the French Alps, with 
an almost identical The New York Times page advertising an International Luxury Conference, next to which the German 
tabloid‘s gimmicky mourning ad looked all the more obscene. Behind the cut-out window of an advertising bag with the cover 
of the newspaper Welt Kompakt, the artist exposed the issue of the newspaper stored inside, in order to contrast its headline 
with the imprint of the plastic bag.
 In these works, Schefferski disturbs the relationship between text and image. Both, it becomes clear, no longer 
exist as independent carriers of information and explainers of the “real world”, but in mutual influence. Texts, Flusser says, 
“explain though the images in order to explain them away, but the images also illustrate the texts in order to make them 
imaginable. [...] In this dialectical process, conceptual and imaginative thinking mutually reinforce each other - that is, the 
images become more and more conceptual, the texts more and more imaginative.” The users of modern media are there-
fore increasingly challenged, as Schefferski also points out through the contrast of different text and images, to also analyze 
the different levels of meaning in their search for truth. For a long time, according to Flusser, “the hierarchy of codes has 
been overturned [...] from behind. Texts, originally a metacode of images, can themselves have images as their metacode.”
 Looking at the history of the press, this is not a new phenomenon. As early as the beginning of the 19th century, in 
the course of technical development and advancing literacy, daily newspapers were media that interested and influenced 
not only the middle classes but also broader segments of the population. In 1812, the high-speed press was invented, fol-
lowed by the rotary press in 1845. In 1848, the Frankfurt National Assembly enshrined freedom of the press for the first time 
in the Paulskirche constitution. In 1871, 88 percent of the population could read and write, compared with only ten percent 
100 years earlier. In the late Biedermeier period, newspaper reading had become a mass movement, as illustrated by the 
painting Das Lesekabinett (The Reading Cabinet) by the Dresden painter Heinrich Lukas Arnold (1815–1854) from 1840.27  



 Artists were quick to recognize that being “absorbed in reading news and opinions” not only brought a “special 
experience of time”,28 as seen in Arnold‘s painting, but that political capital could be made through the selection of newspa-
pers depicted in their works. In a caricature also published in 1840, the painter Honoré Daumier (1808–1879), for example, 
showed two bourgeois newspaper readers delving into Le Charivari, the satirical and most critical newspaper of the French 
July Monarchy, and put the words “Oh elle est délicieuse” (Oh, the joke is delicious) in their mouths. Paul Cézanne (1839–
1906) portrayed his father in a painting in 1866 reading the newspaper L‘Évènement, in which Émile Zola had campaigned 
for modern art, although Cézanne‘s father was a lifelong subscriber to the conservative newspaper Le Siècle. That same 
year, Pierre Auguste Renoir (1841–1919) painted a coffeehouse party of artists with a copy of the same newspaper in front 
of them, presumably discussing one of Zola‘s articles. According to art historian Robert Fleck (*1957), artists already al-
lowed a “new relationship between language and image to emerge”29 in these works. 
 Since then, artists have dealt with the press in painting and graphic art, and from the 20th century in other tech-
niques. With the rise of the daily press during industrialization, the newspaper became a common motif in genre painting 
and a popular requisite for portraits. Picasso used tear-outs from newspapers for his early papiers collés, Braque for his 
picture collages. Hausmann, Höch and Schwitters develop Dadaist collages with newspaper images and texts into a com-
mon design principle, which the Futurists and Surrealists also continued to use. Since the 1960s, so many artists have 
consistently dealt critically with the daily press, from Yves Klein to Andy Warhol, Gerhard Richter, Joseph Beuys, Robert 
Rauschenberg, Gloria Friedmann, Melissa Gordon, Marine Hugonnier to Robert Longo, that it is not possible to report on 
the numerous different concepts. The exhibitions Covering the Real. Art and the Press Image from Warhol to Tillmans 2005 
at the Kunstmuseum Basel30 and Art and Press 2012 in Berlin have dealt with the topic in detail.
 Comparable to Schefferski‘s works is at most the Happening of the False Photos that the U.S. artist Allan Kaprow 
(1927–2006) staged in 1981 in the Hamburg weekly newspaper Die Zeit. Together with the editorial staff, he placed the 
same photographs – among them a man at a coroner‘s inquest – with different articles in a newspaper edition, while four 
different departments invented unrelated captions. Readers‘ reactions were sobering. In the main picture editors and editors 
of other newspapers and even Hamburg University merely recognized a scandalous editorial blunder. A week later, Kaprow 
was given the opportunity to explain the action in an interview: “I use the mechanism of the obvious (almost a reductio ad 
absurdum) to find out something else. Die Zeit conveys its point of view and opinions in part through the selection, place-
ment, and captioning of photographs. Most readers don‘t even consciously notice that. [...] I wanted to draw attention to the 
connection between image and text. Maybe this will help the reader to critically examine all the images that are around him 
every day in this way.”31  
 Schefferski‘s strategy of “empty images” seems less confusing in comparison. He does not invent new, possibly 
grotesque contexts to point out the problematic relationship between press image and text, but analyzes and deconstructs 
media images whose selection is obviously subject to mechanisms of commerce, political opinions, aesthetic effect, older 
contexts from cultural memory, or simply from personal preferences. Through their absence, he stimulates the viewers to 
reflect and, in the sense of the Philosophy of Being, gives them back the possibility of recognition of the “true world”.
 Schefferski also relied on the viewer‘s reflection in the installation ich bin fremd (I am a Stranger), shown in 2020 on 
the occasion of Spektrale 9 in Luckau in Brandenburg, in which he replaced the “empty images” with mirrors. Responding to the 
question of what image we form of refugees and migrants, he confronted the viewers with their own mirror image, in which the 
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Right: Bild Berlin, 12. Januar 2006 from the Empty Images series
Po prawej: „Bild Berlin”, 12. Januar 2006 praca z cyklu Empty Images 
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written line “I am a stranger” appeared written on their chest. The mirror was held up to the viewers in a figurative sense. “We 
encounter the stranger not only in the outside world, but also within ourselves,” the artist explained about the installation, 
quoting the psychoanalyst Julia Kristeva (*1941): “The stranger arises when the consciousness of my difference appears 
in me, and it ceases to exist when we all recognize ourselves as strangers [...] to trace the strangeness in ourselves, that 
is perhaps the only way not to pursue it outside.”32 Schefferski has thus finally passed on to us the question of whether the 
“true world” is really unattainable. The answer lies in ourselves, in the reflection of our ego in relation to the world, whose 
flood of images only pretends to be the truth, and which requires constant questioning and analysis.
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AXEL FEUSS



Tytuł wystawy Seeing Is (Not) Believing ma ukazywać swoją sprzeczność. W centrum artystycznych poszukiwań, interwen-
cji i prezentacji Rolanda Schefferskiego znajdują się obrazy w postaci prywatnych i rozpowszechnianych publicznie fotogra-
fii, fotografii prasowych. Znajdują się one na: produktach reklamowych, plakatach, w książkach, gazetach i czasopismach, 
w kolekcjach publicznych. Są to także utrwalone poprzez interwencje artystyczne efemeryczne sylwetki ludzi, a ostatnio 
również lustrzane odbicia1.To media wizualne, którym wierzymy, ponieważ są zaczerpnięte z rzeczywistości i spontanicznie 
utrwalone, zapisane w procesie mechanicznej rejestracji przez soczewkę obiektywu na kliszy fotograficznej, negatywie 
filmu lub w pamięci elektronicznej, albo odtworzone w czasie rzeczywistym. Wiemy przecież o fotografii prasowej i rekla-
mowej, że te jej najbardziej znane przykłady, zachowane jako ikony pamięci zbiorowej, zostały upozowane, wyretuszowa-
ne, zmontowane, wykonane lub nadużywane w celach propagandowych, umieszczane w obcych kontekstach lub w inny 
sposób fałszowane. Wierzymy w to, co widzimy i jednocześnie w tym samym momencie wiemy, że nie możemy ślepo ufać 
temu, co widzimy. Francuski filozof Yves Michaud (*1944) napisał w swojej Krytyce łatwowierności w 2002 roku: „Wiemy, 
że to, co widzimy w czasopismach lub na ekranie telewizyjnym, nie jest rzeczywistością, lecz stworzonymi przez człowieka 
znakami pochodzenia technicznego, które znajdują się w problematycznej relacji do tego co rzeczywiście istnieje. A prze-
cież nie chcemy dać temu wiary i aż nazbyt chętnie jesteśmy gotowi przyjąć to, co pokazują nam media za dobrą monetę”2. 
Dotyczy to również fotografii prywatnej, która dużym stopniu korzysta ze świadomie wybranego kadru, czyli ukrywa to, co 
przeszkadza, a potem, gdy autor z jakiegokolwiek powodu ją udostępnia, trafia do publicznego obiegu. 

 Masowo i publicznie rozpowszechniane obrazy już od momentu pojawienia się w historii, zadają pytanie 
o prawdę i to w szerszych światopoglądowych kontekstach. Odnosi się to do najwcześniejszych przykładów, głównie 
drastycznych ilustracji w religijnych lub wojennych ulotkach z XV i XVI wieku, jak i do późniejszych, wielokrotnie po-
wtarzanych przedstawień: erupcji wulkanów, trzęsień ziemi i zatapiania statków. Nigdy nie brakuje im dramatyzmu, po-
dobnie jak w przypadku rysunków reportażowych reprodukowanych w formie drzeworytów w czasopismach ilustrowa-
nych XIX wieku, które musiały spełniać przede wszystkim kryteria artystyczne. Dotyczy to również pierwszych zdjęć 
z wojny amerykańsko-meksykańskiej, wojny krymskiej, wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki i niemiec-
ko-duńskiej, powstających w przerwach w bitwie, ujęć z bitew pierwszej wojny światowej, które były inscenizowane na 
potrzeby fotografii i filmu, a tym bardziej rzekomo autentycznych ikon obrazowych drugiej wojny światowej. Utrwali-
ły się one w zbiorowej pamięci całych narodów, jak zdjęcie złamania szlabanu podczas niemieckiego napadu na Pol-
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skę, zdjęcie Joego Rosenthala przedstawiające podniesienie amerykańskiej flagi na wyspie Iwo Jima na Pacyfiku  
czy zawieszenie radzieckiej flagi na berlińskim Reichstagu. Wszystkie były starannie inscenizowane lub upozowane. Jak 
twierdzi historyk Gerhard Paul (*1951) we wstępie do swojego dwutomowego atlasu obrazów XX wieku: „Obrazy nie są 
zwykłym odzwierciedleniem rzeczywistości historycznej”. Są raczej: „kodami kulturowymi i medialnymi transformacjami, 
których najważniejszymi cechami są kadr i perspektywa”. Realność wizualna zakrywa jak welon mgły rzeczywistość ze-
wnętrzną. „Obrazy są” – mówi Paul – „nie tylko środkiem przekazu, za pomocą którego i w którym tworzona jest polityka, 
kultura i reklama, lecz także materią, w której tworzony jest nasz obraz przeszłości i powstaje historia”3. 

Nie powinno więc dziwić, że w publikacji towarzyszącej wystawie Sztuka i prasa. Sztuka. Prawda. Rzeczywistość 
w 2012 roku w Martin-Gropius-Bau w Berlinie aż trzy artykuły poświęcone są prawdzie. Filozof i kulturoznawca Peter Slo-
terdijk (*1947) tak ściśle połączył poszukiwanie prawdy przez ludzi z „pasją do rzeczywistości” i oczekiwanym nadejściem 
„królestwa rzeczywistości”, że „prawda” i „rzeczywistość” stają się synonimami4. Odnosi się on przy tym do równie słynnej, 
co kompleksowej historii idei „prawdziwości”, którą Fryderyk Nietzsche (1844–1900) naszkicował w 1889 roku na jednej 
tylko stronie rękopisu zatytułowanego Jak „prawdziwy świat” stał się ostatecznie bajką5. Dla Nietzschego poszukiwanie 
„prawdziwego świata” zakładało poznanie fałszywego (świata) i znalazło początek w „alegorii jaskini” Platona. W niej ludzie 
są uwięzieni w fałszywym świecie cieni. Wyzwolić się z niego mogą jedynie poprzez studia i mądrość. Późniejsza epoka 
chrześcijańska, kiedy „prawdziwy świat” uważano w teraźniejszości za niedostępny, obiecywała go na dzień sądu ostatecz-
nego „mądrym, pobożnym, cnotliwym”. Po niej, według rachuby Nietzschego, nastąpił imperatyw kategoryczny Immanuela 
Kanta, na jego podstawie „prawdziwy świat” otworzył się tylko człowiekowi jako istocie moralnej. Ale także w następnej 
fazie, w pozytywizmie z urzeczywistnieniem faktów naukowych i tego, co empirycznie dane, nasunęło się Nietzschemu 
ponownie pytanie z natychmiastową odpowiedzią: „Świat prawdziwy – nieosiągalny? W każdym razie nieosiągnięty. I jako 
nieosiągnięty, też nieznany. Wobec tego też nie pocieszający, zbawiający, zobowiązujący”. Jako: „idea, która do niczego 
więcej jest użyteczna” pozostał dla Nietzschego tylko „nadczłowiek”, „incipit Zarathustra”, w interpretacji filozofa Floriana 
Rotha (*1967) nie przedstawia „w ogóle żadnego świata, żadnej prawdy, lecz tylko wielość ludzkich perspektyw”6. W XX 
wieku, według Sloterdijka, czekała na ludzkość „aktywacja rzeczywistego w sensie postępującego wzrostu przyczyn”, a za-
tem w „wielkiej polityce” faza rzekomo „dobrych zbrodni… u Lenina i Stalina, nie inaczej jak u Hitlera i Mao Zedonga”.

Jeśli w tych rozważaniach nie traci się z oczu prasowego obrazu, mediów wizualnych, tak w historii filozofii bytu nie 
znajdzie się wystarczającego powodu, który połączyłby obraz z tym, co realne i z „prawdziwym światem”. O wiele bardziej 
służyło to do cementowania odpowiednich koncepcji świata i jedynie z perspektywy czasu oferuje nam możliwości interpre-
tacji do ich odszyfrowania. A mimo to nadal uważamy komunikaty prasowe, wiadomości i od pewnego czasu Internet, jako 
niemal niekwestionowane źródła zdobywania informacji o „prawdziwym świecie”. Pojednawczo brzmi przy tym przekonanie 
Sloterdijka, że inaczej niż dla Platona, dziś do sfery filozofów, myślenia, „poszerzania strefy prawdy”, w której toczona jest 
„wojna gigantów o byt”, należy sztuka.

Oczywiście wymienione przez Nietzschego historyczne koncepcje świata, podobnie jak kryminalne wydarzenia XX 
wieku, nie są przez nas – dzisiaj żyjących – odpuszczone czy zapomniane, lecz albo są wciąż żywe, albo są częścią na-
szego kanonu edukacyjnego, a w każdym razie są składnikiem naszej pamięci historyczno-kulturowej. Roland Schefferski 
zajmuje się nimi intensywnie, głównie w cyklach prac o pokrewnych tytułach, których powstawanie rozciągać się może 
nawet na dwie dekady. Zawierają one starsze prace, cytują je lub modyfikują. Powstałe w 1991 roku Rysunki na piasku, to 
sfotografowane obrysy postaci ludzkich, w połowie zasłonięte przez cień tej samej osoby. Naniesione na chwilę wcześniej 
zalany wodą, pokryty muszlami, wodorostami i kamieniami nadmorski piasek, działają jak echo „alegorii jaskini” Platona. Do 
cienia jako obrazu pozornej rzeczywistości odnosi się działanie artystyczne będące zawłaszczaniem rzeczywistości, postę-
pem wiedzy, podobnie jak w „alegorii jaskini” – droga z królestwa cieni do sfery duchowo pojmowanego świata. Podczas gdy 



u Platona cel procesu poznawczego stanowi słońce, światło dzienne, u Schefferskiego inny fenomen świetlny, fotografia, 
utrwala na przyszłe czasy filozoficzno-artystyczny proces. Może bardziej wyraźna, gdy skupia się na pustce rysunkowego 
obrysu i na zawartych w nim „nieuniknionych pominięciach“, jakie zdarzają się przy zapisywaniu i prezentowaniu historii, jak 
uważa Elena Gavrisch7. Być może uczyniona niejasną, gdy myśli się o ukrytym świecie poza ograniczonym fragmentem 
fotografii, wskazuje na resztki natury. 

 Wcześni fotografowie, producenci setek tysięcy portretów wizytówkowych, którzy nie tylko fotografowali swoich 
zleceniodawców i ich bliskich, ale inscenizowali ich przed malowanymi sztafażami i rekwizytami, wiedzieli że fotografia nie 
utrwala czegoś, lecz stwarza. Marcel Proust w wyostrzonym fotograficznie spojrzeniu rozpoznał wyzwoloną od wszelkiego 
sentymentalizmu przemijalność osoby. Na swoich zdjęciach z Paryża Brassaï pokazał ludzi, wyłaniających się w nocy ze 
swoich cieni, a potem znów w nich znikających i napisał: „Moją ambicją zawsze było tak uwidocznić aspekt miasta, z którym 
spotykamy się na co dzień, jakbyśmy właśnie odkrywali je po raz pierwszy”8. Susan Sontag uważała fotografię za „rodzaj 
memento mori”: „Fotografowanie oznacza uczestniczyć w śmiertelności, bezbronności i zmienności innych ludzi (lub rzeczy). 
To właśnie poprzez to, że wybierają jedną chwilę i pozwalają jej się zatrzymać, wszystkie fotografie poświadczają nieubła-
gany upływ czasu”9. Dwa z tych aspektów znajdują do dziś swoje odzwierciedlenie w aktualnej fotografii selfie: wręcz bez 
przerwy odnawiana inscenizacja własnej osoby i przejawiająca się w niej próba powstrzymania „bezlitosnego upływu czasu” 
za wszelką cenę.
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 Schefferski zdecydował się pójść najpierw inną drogą. Utrwalił obrysy osób i przedmiotów jako hafty na tkaninach 
i ubraniach, które w 1993 roku pod tytułem Kochankowie zaprezentował w szklanej witrynie, a w 1996 roku obrysy półwyspu 
apenińskiego z tytułem Verde, Bianco e Rosso na tkaninie o włoskich barwach narodowych umieścił pod szklanym kloszem. 
W latach 1996 i 2004 pokazywał takie cykle prac na garderobianych hakach i na wieszakach. Zasłony z wyhaftowanymi ob-
rysami cieni dwojga kochanków, którzy po rozsunięciu ich połówek oddalali się od siebie, pokazał w instalacjach kreujących 
wyimaginowane wnętrza, jak w 1993 roku na wystawie Habseligkeiten w Galerie Weber w Munster, w 1994 roku pod tytułem 
Odzyskane z pamięci w całkowicie zmienionym wnętrzu założonej w Berlinie przez chińskich artystów galerii Koncept Mu-
seum oraz w tym samym roku w Pokoju Berlińskim na wystawie zbiorowej Schattensprung w Centrum Sztuki Współczesnej 
w Warszawie. Wyhaftowani na odzieży Kochankowie zaaranżowani są też jako instalacja na podłodze (2004), w połączeniu 
z haftowanym obrusem (2008) i ponownie na zasłonach (2019), a ostatnio pod tytułem Próba, w kombinacji z nakrytym obru-
sem stołem, ze stojącym na nim zdjęciem Rysunki na piasku z 1991 roku. Oprawione w ramki fotografie rysunków na piasku 
i rysunków na śniegu, którym każdorazowo towarzyszył cień człowieka, umieścił również na stosach publikacji artystycznych 
z własnych zbiorów w instalacji Jedność i Dwoistość (2013) w zabytkowym Glashaus na cmentarzu Friedrichswerder w Ber-
linie, gdzie reprezentowały one w najszerszym rozumieniu ślady życia, osobistą historię artysty, a w nawiązaniu do miejsca 
prezentacji, oczywiście także przemijanie.
 Cienie, ulotne sylwetki ludzkie na piasku i na śniegu, utrwalone za pomocą fotografii i haftu, są śladami ludzkiego 
bytu, wprawdzie nie ujawniają żadnych historii, ale przywołują przeżycia i spostrzeżenia z naszej pamięci i skłaniają do zba-
dania „prawdziwego świata”. Odwołują się do losu jednostek lub związku dwojga kochanków, którzy być może rozstają się 
tylko na jeden dzień, a potem ponownie się spotykają, a przebieg ich życia rekonstruujemy z naszego doświadczenia i wy-
obraźni. Zdaniem Beaty Frydryczak10, we wspomnianych pracach chodzi Schefferskiemu o przenikanie się życia i sztuki, ich 
wzajemny dostęp i wpływ, zacieranie granic między nimi bez ich naruszania, podczas gdy zarówno życie, jak i sztuka, istnieją 
każde dla siebie, także poza swoimi granicami. Rzeczywiście sztuka Schefferskiego jest środkiem filozofii bytu i w sensie 
Sloterdijka służy „poszerzaniu strefy prawdy”.
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Po lewej: instalacja Olga, 2004 
Po prawej: Unity and Duality, 1983, zdjęcie dokumentujące akcję 
artystyczną Rysunki na śniegu, Zamek Książ, 1983–1985

Left: Olga, 2004, installation
Right: Unity and Duality, 1983 photo documenting the artistic action 
Drawings in the Snow, 1983–1985 Książ Castle



 Bliższe przeplatanie się sztuki i życia codziennego artysta osiągnął w obejmującym również dwie dekady cyklu 
prac pod tytułem Die Berliner – Berlińczycy. Na kurtkach, marynarkach i płaszczach wyhaftowane zostały narysowane przez 
niego sylwetki realnych ludzi mieszkających w Berlinie. Muzealna publiczność mogła w szatni otrzymać je w zamian za 
własne ubrania i nosić podczas zwiedzania wystawy. Rysowane w latach 1996–2000 i wyhaftowane na ubraniach sylwetki 
Stelli, Kaja, Karstena, Rougu, Madelon, Oswaldo, Heide i Alicji z Berlina można było zobaczyć w 2000 roku w Warszawie na 
wystawie Artpool Berlin w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Wykoncypowane przez artystę jako „komunikat 
emocjonalny”, delikatne zaznaczenie gestu, zaowocowało symboliczną i dynamiczną interakcją między żyjącymi daleko od 
siebie w rzeczywistości sportretowanymi mieszkańcami Berlina a osobami noszącymi ich wizerunki. Interwencje Scheffer-
skiego, haftowanie sylwetek na elementach garderoby, są równie marginalne, co nieoczekiwane i nie zmieniają ich funkcji. 
Zainteresowany jest on ideą umiejscowienia procesów intelektualnych i emocjonalnych na pograniczu życia codziennego 
i sztuki, a poprzez to zainicjowania procesu komunikacji.

 Akcja była kontynuowana w 2009 roku w ramach dużej wystawy kulturalno-historycznej Wir Berliner! – My Berliń-
czycy! w Märkisches Museum i Ephraim-Palais w Berlinie, w 2012 roku w Muzeum Narodowym w Krakowie. W latach 2018–
2019 towarzyszyła wystawie Der Flaneur. Od impresjonizmu do współczesności w Kunstmuseum Bonn i ostatnio w 2019 
roku wystawie z okazji 100-lecia Bauhausu w Galerie Bernau, na której można było również zobaczyć różne wyszywane, 
wcześniejsze prace artysty. Zwiedzający mogli nosić haftowane kurtki i marynarki również poza wystawą. „Partycypacyjna, 
oparta na ruchu i dynamice koncepcja stała się formą sztuki w przestrzeni publicznej”11. 

Czwarte stadium historii filozofii bytu Nietzschego, „pierwsze ziewanie rozsądku” czy też „pianie pozytywizmu”, jest do 
dzisiaj bardzo żywe. Zainicjowane przez Augusta Comte‘a (1798–1857), teologiczne i metafizyczne stadium, zostało wyparte 
przez „stadium naukowe lub pozytywne” (Comte)12. Przy badaniu „prawdziwego świata” koncentrowało się ono na pozytyw-
nych faktach, na tym, co empirycznie dane i do udowodnienia w sensie nauki ścisłej13. Jednym ze skutków pozytywizmu – za 
życia Nietzschego – był między innymi rozwój muzeów, które na podstawie swoich zbiorów chciały każdemu unaocznić histo-
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Berlińczycy, 2000–2019 
Po lewej: Stella – marynarka z wyszytym obrysem cienia, noszona 

przez osoby zwiedzające Muzeum Narodowe w Krakowie 2012
W tle: obraz Andrzeja Wróblewskiego Rozstrzelanie,  

Po prawej: Stella (fragment)

Berliners, 2000–2019
 Left: Stella – Jacket with embroidered shadow outline, worn by 

visitors to the National Museum in Krakow 2012 
In the background: Shooting by Andrzej Wróblewski 

Right: Stella (Fragment)

Na następnych stronach: Berlińczycy, 2000–2019 na wystawie Flâneur. Od impresjonizmu do współczesności w Kunstmuseum Bonn, 2018/2019
W tle: Stambuł, fotoinstalacja Beata Streuliego 

On the following pages: Berliners 2000–2019 at the 2018/2019 exhibition The Flâneur. From Impressionism to the Present at the Kunstmuseum Bonn 
 In the background: Istanbul photo installation by Beat Streuli
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ryczny przebieg nauk o sztuce, bieg historii, kulturową historię ludzkości, najlepsze dowody starożytności i sztuki użytkowej 
na podstawie dzieł sztuki oraz realiów, a więc na podstawie tego, co pozytywne, co jest dane empirycznie, aby tym samym 
przedstawić „prawdziwy świat”14.

 Echo tej teorii, która do dziś kształtuje większość naszych muzeów, można odnaleźć w przywołanych do życia lub 
odtworzonych wnętrzach Schefferskiego, takich jak Berliner Zimmer (1994), w nich mniej lub bardziej historyczne przedmioty 
życia codziennego: meble, lampy i eksponowane fotografie, ale także zmienione lub nowo stworzone realia, przykładowo za-
słony z wyszytymi na nich portretami, wskazują na fikcyjnych mieszkańców. Żywa była ona też w zespołach i instalacjach, jak 
w przypadku wystawy Obrazy wymazane z pamięci (1997) w berlińskim sklepie z antykami i ze starzyzną Davida Kirby’ego, 
gdzie artysta pokazał liczne obiekty odnoszące się do czasów narodowego socjalizmu, czy też do historii NRD. Następnie 
na wystawie Fragmentaryczność pamięci w 1998 roku w sklepie z antykami w Gdańsku, można było tam zobaczyć przed-
stawione w niekonwencjonalny sposób relikty polskiej historii jak banknot z wyciętymi elementami, a także na wystawie Wy-
darzenia, które pozostają nienazwane w 2000 roku w Muzeum Ostdeutsche Galerie w Ratyzbonie, częściowo pozostawione 
w oryginale, częściowo zmienione obiekty z Polski, nazistowskich Niemiec i NRD wskazywały na mieszczaństwo każdego 
z tych krajów jako odpowiedzialne za wzajemne kryzysy i wydarzenia polityczne15. 

 W Berlinie i Gdańsku, zdaniem Petera Funkena, widz odnajdował się „prawie nie zdając sobie z tego sprawy, mniej 
we własnej teraźniejszości”, a bardziej w każdorazowym „kontinuum historycznym”16. Christoph Rasch postrzegał „historycz-
ne paradoksy, ich tułaczki i ich ironię” jako główny temat podejmowany przez Schefferskiego, skłaniający zwiedzających do 
prześledzenia ukrytych w przedmiotach historii i procesów historycznych17. Jego zespoły i instalacje z obiektów historycznych 
różnią się jednak znacznie od koncepcji muzealnych: realia, którymi się posługuje, nie są wyróżniającymi się eksponatami 
o ogromnej wartości historycznej, etnologicznej czy artystycznej, przeanalizowanymi naukowo albo spójnie skoordynowa-
nymi, ale mniej lub bardziej przypadkowo zaczerpniętymi z życia codziennego. Są one osieroconymi dobrami kultury, które 
na przestrzeni dziejów utraciły swój pierwotny kontekst, ale nadal przekazują informacje historyczne i wartości emocjonal-
ne. Jako budulce pamięci kulturowej, przeważnie kilku pokoleń – zwłaszcza zmieszane z niekonwencjonalnie zmienionymi 
i nowopowstałymi obiektami – wskazują jedynie na procesy historyczne, które odbiorcy mogą i powinni zrekonstruować na 
podstawie swoich doświadczeń.

 W tych wystawach, environments i instalacjach kluczową rolę odegrały obrazy. Od 1993 roku artysta wykorzystuje 
fotografie wypalone na porcelanowych płytkach, głównie pejzaże miejskie i sceny miejskie, umieszcza je w wypełnionych 
wodą szklanych pojemnikach. Pod tytułem Odzyskane z pamięci pokazał te nowo stworzone, domniemane historyczne 
zestawienia, nadał im ogólne określenie Osady. W berlińskiej galerii założonej w przestrzeni mieszkalnej, gdzie podobnie 
jak preparaty zakonserwowane w formaldehydzie, ukazywały one utrwaloną historię i opowieści nieobecnych mieszkańców. 
Od 1997 roku do serii Osadów należą także zdjęcia anonimowej rodziny, wypalone na fajansie, a następnie rozbite, a ich 
poszczególne części zdeponował autor w szklanych pojemnikach na preparaty i pokazał w berlińskim antykwariacie. Podob-
na praca pod tytułem Gdańszczanki (1999) znalazła się w 2000 roku na wystawie Wydarzenia, które pozostają nienazwane 
w Ratyzbonie, natomiast kolorowe portrety młodych ludzi w można było zobaczyć również w 2007 roku pod tytułem Osad I  
i Osad II (1999/2000) na wystawie Empty Images w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku. W Ratyzbonie i Gdań-
sku napełnione wodą szklane pojemniki były umieszczone pod starymi kuchennymi stołami. Podczas gdy przedmioty, takie 
jak meble i ubrania, odnosiły się do bardziej ogólnych, historyczno-politycznych kontekstów, fragmentaryczne fotografie 
skoncentrowały się na losach indywidualnych.

 W 1997 roku, oprawionymi w ramy fotografiami wystawionymi w berlińskim sklepie z antykami jako kompo-
zycja ścienna Obrazy wymazane z pamięci, Schefferski rozpoczął nową serię prac, którą w modyfikowanych formach 
i pod zmiennymi tytułami, takimi jak Empty Images, Behind Images, Lost Pictures, Cut Outs i Financial Time(s) kontynu-
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ował aż do dziś. W pierwszej serii wyciął zawartość kupionych na targu staroci fotografii z Berlina lat 30. i 40. XX wie-
ku tak, że pozostał po nich tylko wąski margines. Na wystawie w Berlinie prace te symbolizowały proces wyparcia z pa-
mięci, który w odniesieniu do epoki nazistowskiej nastąpił w minionych dziesięcioleciach. Zwiedzający zostali zachęceni 
do zbadania, jakie obrazy z tego okresu zachowały się w ich pamięci. Przy gdańskiej wystawie Fragmentaryczność pa-
mięci pracował z fotografiami przedstawiającymi Gdańsk i jego mieszkańców na początku ubiegłego wieku. „Zredukowa-
nie” omawianych obrazów do marginalnych fragmentów miało na celu skonfrontowanie polskiej publiczności z niemiecką 
przeszłością ich miasta. Prace Schefferskiego odwołują się więc do pamięci zbiorowej, oficjalnie kontrolowanej i stero-
wanej przez poszczególne narody w celu wymazywania pewnych procesów historycznych, czemu może przeciwdziałać 
indywidualna, kulturowa pamięć jednostek: „Nawet jeśli budynek zostanie wyburzony, jego fundament pozostaje, zdjęcie 
jego elewacji pozostaje w albumie fotograficznym, historia jego powstania w dokumentach budowlanych” – analizowała 
Marianna Michałowska: „A więc zawsze pozostaje cień, ostatni kamień, rysunek, który podtrzymuje nasze wspomnienia”18.

Od 2000 roku artysta tworzył cykl prac pod ogólnym tytułem Empty Images. Z okazji warszawskich Dni Berlina, któ-
re miały miejsce we wspomnianym roku, opracował akcję z pięćdziesięcioma billboardami ustawionymi w polskiej stolicy, 
można było na nich zobaczyć wyłącznie krawędzie zdjęć wykorzystanych w plakatach oficjalnej niemieckiej reklamy Berlina. 
Pod hasłem Stwórz sobie własny obraz Berlina zaprosił mieszkańców Warszawy do sprawdzenia za pomocą „pustych” 

Rodzina, 1997 praca z cyklu Osady na wystawie Empty Images w Centrum Sztuki Współczesnej w Gdańsku, 2007

A Family, 1997 from the Sediments series in the 2007 exhibition Empty Images at the Center for Contemporary Art in Gdansk
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plakatów, własnych przypuszczalnie stereotypowych wyobrażeń, dotyczących Niemców. Także ta kampania zajmowała się 
pamięcią wizualną ludzi, kształtowaną zarówno przez publicznie rozpowszechniane i przechowywane w pamięci zbioro-
wej media wizualne, jak i przez indywidualne doświadczenia pamięci kulturowej. W każdym razie, jak twierdzi Schefferski 
w rozmowie z Annabell Burger, w naszej ocenie innych ludzi nie mamy do czynienia z prawdziwymi ludźmi, ale przede 
wszystkim z wyobrażeniami o nich. Warszawska kampania plakatowa służyła „umożliwieniu skorygowania tych zafałszo-
wanych obrazów poprzez postrzeganie rzeczywistości [...] Jeśli nie sprawdzimy zafałszowanych obrazów, nasza bierna 
postawa umożliwia ich dalsze istnienie”19. Praca ta odzwierciedla również, jak ujął to Michael Haerdter: „dialektykę sztuki 
i życia, która rozgrywa w dziele ich przeciwieństwo lub nalega na ich syntezę; oczywiście dochodzi do tego, że sztuka ta 
poszukuje widza jako aktywnego partnera, którego wyobraźnia i myślenie powinny zostać bezpośrednio aktywowane”20.

 W cyklu Empty Images powstały prace z tytułowymi i wewnętrznymi stronami dzienników „Los Angeles Times“, 
„Berliner Zeitung“ i „Bild“, artysta wycinał z nich fotografie, aby ogólnie zwrócić uwagę na manipulacyjny charakter mediów 
wizualnych. Tutaj również pozostawał wąski margines, aby skierować wolę rekonstruowania i siłę wyobraźni widza na pro-
blem, jakich motywów może tam brakować. Wykorzystując w dużej mierze dowolne media drukowane, artysta zaznaczał, że 
szeroko rozpowszechniane obrazy nie tylko uzupełniają ilustrowane przez nie teksty, lecz także mogą je wzmacniać, osłabiać 
lub nadawać im określone znaczenie. Aż do wystaw pod tytułem Empty Images 2007 w Gdańsku i w Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie, gdzie można było zobaczyć także wcześniejsze Obrazy wymazane z pamięci oraz szklane pojemniki z odłamka-
mi potłuczonych zdjęć, powstały poza tym prace, w których artysta wycinając fotografie z gazet, odsłonił znajdujące się pod 
nimi strony i skonfrontował je z tekstem na pierwszych stronach. W 2012 roku prace wykonane na tej zasadzie znalazły się 
w centrum wystawy Financial Time(s) w Collegium Polonicum w Słubicach, odpowiednio opracowane egzemplarze gazety 
o tej samej nazwie były wyeksponowane w gablotach zawieszonych na ścianach wytapetowanych stronami tej gazety.

 Mirosława Moszkowicz porównała podejście Schefferskiego do metody „dekonstrukcji” francuskiego filozofa Jacques’a  
Derridy (1930–2004), który teksty poprzez krytyczne kwestionowanie i rozkładanie na ich części składowe i struktury badał 
pod kątem sprzeczności i paradoksów. Prace Schefferskiego są próbami „zerwania masek i warstw, którymi mamią nas 
światowe media, które przejęły władzę nad naszym widzeniem i myśleniem, nad naszymi wspomnieniami i naszymi wy-
obrażeniami”21. Jednak rodzaj „dekonstrukcji”, proponowany przez Schefferskiego ogranicza się do prostego, dla każdego 
zrozumiałego procesu, do wycinania obrazów, za jego pomocą chce nakłonić widza do analizy, rekonstrukcji lub kreatywnego 
uzupełnienia tego, czego brakuje, ale też do problematyzowania i badania procesu artystycznego, mianowicie do zastano-
wienia się nad funkcją obrazu.
 Po fotografowanych i wyszywanych cieniach, pozostałościach z wciąż żywej przeszłości, zakonserwowanych, po-
tłuczonych i zaginionych fotografiach miejsc i ludzi, również „puste obrazy” Schefferskiego, generowane z mediów druko-
wanych, poszukują „prawdziwego świata”, poprzez postawienie przez artystę pytanie o prawdę, kryjącą się za zalewem 
obrazami, obecnie odbieranymy jako wyraz rzeczywistości. To czy „prawdziwy świat” po wojnach, dyktaturach i rozwoju tech-
nicznym XX wieku, których Nietzsche nie mógł przewidzieć, jest nadal „niedostępny” pozostaje wątpliwe. W każdym razie 
prace Schefferskiego o „wymazanym” i „pustym obrazie” otwierają perspektywę na etap filozofii bytu, Nietzsche mógł go tylko 
przeczuwać: duchowe przezwyciężenie „nieosiągalnej” prawdy poprzez różnorodność wspomnień, doświadczeń i opinii, czy 
też jak formułuje to Roth: „różnorodność ludzkich perspektyw”.
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Po lewej i na następnej stronach: instalacja Financial Time(s), Kolekcja Sztuki Współczesnej Collegium Polonicum, 2013

Left and on the following pages: Installation Financial Time(s) 2013 Collegium Polonicum Contemporary Art Collection





Inwentaryzacja, 2003 Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Inventory, 2003 Lubusz Land Museum in Zielona Góra
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 Poszukiwaniem „prawdziwego świata”, czyli tego, co po wojnach, zbrodniach, wydarzeniach politycznych i wpły-
wach XX wieku zostało ze wspomnień i informacji świadomie „wymazane”, utracone lub zachowane, zajmował się Schef-
ferski pod kątem ich wzajemnych relacji w kolejnym cyklu instalacji, w którym kwestionował koncepcje muzealne i aspekty 
związane z obrazem. W 2003 roku w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, dawnym Grünbergu pokazał za prze-
szkloną ścianą instalację pod tytułem Inwentaryzacja – Bestandsaufnahme składającą się z 336 obiektów kulturowo-histo-
rycznych pochodzenia niemieckiego. Prawdziwe przedmioty zgromadzone w muzealnym magazynie, takie jak: naczynia, 
sztućce, żelazka, skrzynie cechowe i narzędzia, a także dzieła sztuki, na przykład porcelanowe figurki, rzeźby i obrazy, 
pochodziły z poprzedniej instytucji, Muzeum Historii Miasta Grünberg (Heimatmuseum von Grünberg) lub też w inny spo-
sób trafiły do Muzeum Ziemi Lubuskiej po zakończeniu drugiej wojny światowej. To, co początkowo wyglądało jak poka-
zowy magazyn, jak to jest zazwyczaj praktykowane w muzeach w przypadku mniej wartościowych dóbr kultury, okazało 
się ze względu na brak naukowego i historycznego porządku, stworzonym przez artystę trójwymiarowym obrazem, diora-
mą. Również w sensie przenośnym chodziło Schefferskiemu o to, jaki obraz Niemców mają Polacy oraz jakie wspomnie-
nia i refleksje wyzwalają w nich pokazywane przedmioty. Jego Inwentaryzacja nie miała na celu inwentaryzacji obiektów, 
lecz dotyczyła ich obecności w pamięci kulturowej widza. Miała na celu odniesienie się do ich polsko-niemieckiej historii22.
 Z historycznymi fotografiami pracował Schefferski w 2009 roku w instalacji ReKonstruktion w świeżo odrestaurowa-
nej świątyni Pomony pod Belwederem na Pfingstberg w Poczdamie, budowli autorstwa architekta Karla Friedricha Schinkla 
(1781–1841). Podczas gdy artysta symbolicznie „objął w posiadanie“ tę budowlę za pomocą tabliczki z własnym nazwiskiem, 
dzwonkiem do drzwi i meblami, jak na przykład łóżkiem, które wyglądało na dopiero co opuszczone, pokazał w projekcji slajdowej 
zdjęcia dokumentujące zniszczenie tej budowli podczas drugiej wojny światowej, odtwarzając w ten sposób pozornie zapomnia-
ne kontinuum historii. Odbudowę jej architektury zewnętrznej skonfrontował we wnętrzu z rekonstrukcją pamięci historycznej.
 Częściowo zachowane, częściowo utracone i niemal całkowicie wymazane z pamięci zbiorowej obrazy znalazły się 
w centrum instalacji Z życia Europejczyków, którą Schefferski pokazał w 2012 roku w zielonogórskim Muzeum Ziemi Lubu-
skiej. Tematem jego pracy był zbiór 1200 z pierwotnie 3000 szklanych diapozytywów przedstawiających między innymi moty-
wy z życia codziennego i kultury Żydów. Pochodziły one z rozwiązanego w 1938 roku przez narodowych socjalistów Muzeum 
Żydowskiego w Berlinie, po drugiej wojnie światowej trafiły do muzeum w Zielonej Górze. W poprzedzającej tę wystawę akcji, 
artysta umieścił dużą liczbę kopii fotografii w książkach dostępnych do normalnego wypożyczania w bibliotekach miejskich we 
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Po prawej: praca z cyklu Behind Images „Welt Kompakt”, 2015

Right: Welt Kompakt, 2015 from the Behind Images series
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Frankfurcie nad Odrą, Guben, Słubicach, Szczecinie, Zielonej Górze i Zittau. Akcja była pomyślana jako oferta dla użytkowni-
ków bibliotek i miała na celu zapoznanie ich z obrazami kultury i historii Żydów, które dziś niemal całkowicie zniknęły z pamięci 
kulturowej mieszkańców Europy Środkowej. W swojej dwuczęściowej instalacji w Muzeum Ziemi Lubuskiej umieścił na zamon-
towanej dookoła sufitu szklanej półce 1200 pustych szklanych płytek, o dokładnie tych samych rozmiarach co oryginalne dia-
pozytywy. Reprezentowały one częściowo zachowaną kolekcję, ale przede wszystkim wskazywały na brak odpowiednich ob-
razów w pamięci kulturowej. W drugiej sali pokazał projekcję slajdów z zachowanych motywami wraz z informacją o ich historii23.

 We wszystkich trzech instalacjach Inwentaryzacja, ReKonstruktion i Z życia Europejczyków Schefferski zajmował 
się przywróceniem pamięci kulturowej, która została celowo wymazana lub nieumyślnie utracona i przejawia się w obrazach. 
Podążył za rozpoznaniem psychologów i neurobiologów, że ludzki mózg przetwarza bodźce środowiskowe przede wszystkim 
w formie wizualnej, a dopiero potem w formie językowej. Kulturoznawczyni Aleida Asmann (*1947) wskazała, że fotografia 
pełni szczególną funkcję w kształtowaniu pamięci. Oddziałuje jak ślad pozostawiony przez człowieka na piasku lub w glinie 
i stąd przypisujemy jej większą autentyczność niż innym mediom wizualnym, takim jak obrazy, rysunki czy grafika: „Również 
w przypadku fotografii mówimy o »śladzie«, w którym bezpośrednio utrwaliła się rzeczywistość. Fotografia tworzy więc nie 
tylko »obraz«, ale także »odcisk« rzeczywistości, która jak cieniowe pismo niejako wpisuje się w sole srebra płyty fotograficz-
nej”24.Tym bardziej w przypadku fotografii narzuca się pytanie o jej siłę wypowiedzi w odniesieniu do „prawdziwego świata” 
i jej obecności w pamięci kulturowej.

 Podobnie jak Gerhard Paul, skupiający się na manipulacyjnym wpływie mediów wizualnych na pamięć zbiorową, 
filozof mediów i badacz komunikacji Vilém Flusser (1920–1991) doszedł do wniosku, że niewłaściwym jest „chcieć zobaczyć 
»zamrożone wydarzenia« w obrazach”25. Rozszyfrowanie obrazów powstaje w ścisłym związku z wyobraźnią widza: „Obrazy 
wskazują – przeważnie – na coś w czasoprzestrzeni »tam na zewnątrz«, co one nam jako abstrakcje […] powinny czy-
nić wyobrażalnym. Tę specyficzną zdolność do abstrahowania powierzchni z czasoprzestrzeni i rzutowania ich z powrotem 
w czasoprzestrzeń należy nazwać »wyobraźnią«. Ona jest warunkiem koniecznym do wytworzenia i rozszyfrowania obra-
zów”. Obrazy według Flussera zastępują „wydarzenia stanami rzeczy i przekładają je na sceny”. W najlepszym przypadku są 
„mediacjami między światem a człowiekiem. Człowiek »egzystuje«, to znaczy świat nie jest dla niego bezpośrednio dostępny, 
więc obrazy powinny mu umożliwić jego wyobrażenie. […] Zamiast przedstawiać świat, czynią go niedostępnym, aż w końcu 
człowiek zaczyna żyć w funkcji stworzonych przez siebie obrazów”

Według Flussera, technicznie generowana powódź obrazów naszego dzisiejszego świata prowadzi nawet do ma-
gicznej restrukturyzacji „naszej rzeczywistości ” i przekształcenia jej w globalny wizualny scenariusz. Rezultatem jest „zapo-
minanie”: „Człowiek zapomina, że to on był tym który stworzył obrazy, aby się poprzez nie orientować w świecie. Nie może 
już ich rozszyfrować i odtąd żyje w funkcji swoich własnych obrazów: Wyobraźnia zamieniła się w halucynację.“ Artystyczna 
strategia Schefferskiego „wymazanych”, brakujących i „pustych obrazów” wykorzystuje różne krytyczne podejścia wobec ob-
razu, niezależnie od tego, czy odnoszą się one do manipulacyjnego charakteru obrazów, do obrazów jako „śladów” w pamięci 
kulturowej, czy do obrazowych mediów jako dwuwymiarowych kodowań, które w międzyczasie całkowicie przesłoniły widok 
„prawdziwego świata”.
 Zaostrzoną formę krytyki mediów artysta osiągnął w pojedynczych obiektach, między innymi w wycinanych stronach 
gazet i torbach reklamowych, w zaskakujący sposób zestawił w ten sposób obrazy z tekstami pochodzącymi z mediów druko-
wanych. Można je było zobaczyć w 2015 roku w Berlinie w krótko istniejącej galerii poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego –  
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UP Gallery. Zaliczały się do nich prace z cyklu Empty Images, po wycięciu motywów obrazów pozostały po nich obwód-
ka i biała powierzchnia: ze strony gazety „Bild“, która wzbudzała ciekawość widza nagłówkiem Polski Berlin – w naszym 
mieście mieszka 120 000 Polaków, artysta wyciął portrety rzekomo typowych polskich grup zawodowych, w tym sprzą-
taczki, kaflarza, przedsiębiorcy, „włamywacza samochodowego” i wizerunku polskiej „go-go girl”, nie tylko po to, by za-
kwestionować stereotypy rządzące wyobraźnią zespołu redakcyjnego gazety, ale także czytelników i odbiorców jego twór-
czości. Prostokątna, wycięta plastikowa torba magazynu „Playboy“ zamiast oczekiwanej dziewczyny z okładki ujawniła 
jedynie jej srebrne wnętrze. I ten, kto oczekiwałby więcej w polskiej edycji „Playboya“ Playmate miesiąca września 2010 
roku, był zawiedziony, bo ponownie można było zobaczyć tylko pustą powierzchnię otoczoną fragmentem krawędzi zdjęcia. 
We wszystkich trzech przypadkach zdemaskował nie tylko dobrze znane media wizualne, ale także głód sensacji widza.

 W ramach cyklu Behind Images Schefferski wyciął z pierwszych stron gazety codziennej „Die Welt“ z 5 października 
2012 i z 28 października 2013 reprodukcje dzieł sztuki znanych malarzy Gerharda Richtera i Neo Raucha, aby wyekspono-
wać w głębszych jej warstwach nieustannie powracające reklamy samochodów. Wewnętrzną stronę „Süddeutsche Zeitung“ 
z nagłówkiem Życie i praca w Berlinie skonfrontował ze znajdującymi się pod nią nekrologami i z reklamami domów aukcyj-
nych na następnej stronie. W 2015 roku skonfrontował całostronicowy czarny nekrolog w gazecie „Bild“ poświęcony Ofiarom 
lotu 4U9529 rozbitego celowo przez pilota w Alpach samolotu Airbus z prawie identyczną stroną w „New York Times“, która 
reklamowała International Luxory Conference i w zestawieniu z wzbudzającym sensację nekrologiem niemieckiego brukow-
ca, była jeszcze bardziej obsceniczna. W wycięciu torby reklamowej z nadrukowaną okładką gazety „Welt Kompakt“ artysta 
wyeksponował włożony do niej egzemplarz gazety, aby skonfrontować nagłówek z nadrukiem na plastikowej torebce.

 W pracach tych Schefferski zakłóca relację między tekstem a obrazem. Jasne staje się, że oba od czasu wynale-
zienia masowo rozpowszechnianych mediów drukowanych nie istnieją już więcej jako niezależne nośniki informacji i każde 
z nich z osobna, jako objaśnienie „prawdziwego świata”, lecz tylko we wzajemnym oddziaływaniu. Teksty, mówi Flusser, 
„objaśniają wprawdzie obrazy, aby je zniweczyć, ale obrazy ilustrują także teksty, aby uczynić je wyobrażalnymi. […] W tym 
dialektycznym procesie abstrakcyjne i imaginatywne myślenie wzmacniają się nawzajem – to znaczy, że obrazy stają się 
coraz bardziej abstrakcyjne, a teksty coraz bardziej imaginatywne”. Od użytkowników nowoczesnych mediów, na co przez 
konfrontację różnych poziomów tekstu i obrazu wskazuje też Schefferski, wymaga się zatem, aby w poszukiwaniu prawdy 
analizowali różne poziomy znaczenia. Bo, według Flussera, już dawno temu: „podstępnie [...] została obalona hierarchia 
kodów. Teksty, będące pierwotnie meta kodem obrazów, mogą same zawierać obrazy meta kodu” .

 Jeśli spojrzeć na historię prasy, nie jest to nowy fenomen. Już od początku XIX wieku gazety codzienne stały się 
w toku rozwoju technicznego i rosnącej alfabetyzacji mediami, które zaczęły interesować i wpływać nie tylko na burżuazję, 
ale także na szersze grupy ludności. Szybkobieżna prasa została wynaleziona w 1812 roku, a maszyna rotacyjna w 1845 
roku. W 1848 roku Zgromadzenie Narodowe we Frankfurcie po raz pierwszy usankcjonowało wolność prasy w konstytucji 
Paulskirche. W 1871 roku 88 procent populacji potrafiło czytać i pisać, podczas gdy sto lat wcześniej – zaledwie 10 procent. 
W późnym okresie biedermeieru czytanie gazet stało się masowym zajęciem mniej lub bardziej wykształconych klas, jak 
około 1840 roku dokumentuje to obraz Gabinet czytelniczy drezdeńskiego malarza Heinricha Lukasa Arnolda (1815–1854)26.
 Artyści szybko zdali sobie sprawę, że „zaabsorbowanie czytaniem wiadomości i opinii” przyniosło nie tylko „szcze-
gólne doświadczenie czasu”27, jak to widać na obrazie Arnolda, lecz że kapitał polityczny można zbić poprzez wybór gazet 
przedstawionych w ich pracach. Na przykład malarz Honoré Daumier (1808–1879) w karykaturze opublikowanej również 

Po prawej: praca z cyklu Behind Images „Die Welt”, Mittwoch, 30. Oktober 2013

Right: Die Welt, Mittwoch, 30. Oktober 2013 from the Behind Images series
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w 1840 roku pokazał dwóch mieszczańskich czytelników gazet zajętych lekturą satyrycznej i najbardziej dysydenckiej gazety 
francuskiej monarchii lipcowej, „Le Charivari“, i „włożył“ w ich usta słowa „Oh elle est délicieuse” (Oh ten żart jest pyszny). 
Paul Cézanne (1839–1906) sportretował w 1866 roku swojego ojca, czytającego gazetę „L‘Évènement“, w której Émile 
Zola opowiadał się za sztuką współczesną, pomimo iż ojciec Cézanne‘a przez całe życie prenumerował konserwatywną 
gazetę „Le Siècle“. W tym samym roku Pierre Auguste Renoir (1841–1919) namalował kawiarniane towarzystwo artystów, 
przed nimi leżał egzemplarz tej samej gazety i prawdopodobnie dyskutowali o jednym z artykułów Zoli. Zdaniem historyka 
sztuki Roberta Flecka (*1957) już w tych pracach artyści umożliwili powstanie „nowej relacji między językiem a obrazem”28.
 Od tego czasu artystki i artyści zajmowali się prasą w malarstwie i grafice, a od XX wieku także w innych technikach. 
Wraz z triumfem prasy codziennej w okresie industrializacji gazeta stała się popularnym motywem w malarstwie gatunkowym 
i popularnym rekwizytem portretów. Picasso wykorzystał wycinki gazet do swoich wczesnych papiers collés, a Braque do 
swoich obrazowych kolaży. Dadaiści, Hausmann, Höch i Schwitters poprzez kolaże z obrazów i tekstów z gazet stworzyli 
wspólną zasadę projektowania, którą później stosowali futuryści i surrealiści. Od lat 60. liczni artyści konsekwentnie i kry-
tycznie zajmują się prasą codzienną, od Yvesa Kleina po Andy‘ego Warhola, Gerharda Richtera, Josepha Beuysa, Roberta 
Rauschenberga, Glorię Friedmann, Melissę Gordon, Marine Hugonnier po Roberta Longo i wielu innych. Nie sposób w tym 
miejscu opisać tak wielu różnych koncepcji. Wystawy Covering the Real. Art. And Press Pictures from Warhol till Tillmans 
w 2005 w Kunstmuseum Basel29 oraz Art and Press 2012 w Berlinie szczegółowo omawiały ten temat.

Porównywalnym z pracami Schefferskiego jest co najwyżej Happening of the Wrong Photos, który w 1981 roku amery-
kański artysta Allan Kaprow (1927–2006) zrealizował w hamburskim tygodniku „Die Zeit“. Przy współpracy z redakcją umieścił 
w różnych artykułach jednego z numerów tej gazety zawsze te same zdjęcia, w tym mężczyznę przy obdukcji zwłok, podczas 
gdy cztery różne działy gazet wymyśliły do nich podpisy, które nie były związane z konkretnym zdjęciem. Reakcje czytelników 
były na tyle rozczarowujące, że większość, w tym redaktorzy zdjęć i wydawcy innych gazet, a nawet osoby z uniwersytetu 
w Hamburgu, dostrzegła jedynie skandaliczną pomyłkę zespołu redakcyjnego. Tydzień później Kaprow miał możliwość wyja-
śnienia tej akcji w wywiadzie: „Używam mechanizmu oczywistości (prawie reductio ad absurdum), by stwierdzić coś innego. 
»Die Zeit« przekazuje swój punkt widzenia i poglądy częściowo poprzez wybór, umieszczenie i opis fotografii. Większość 
czytelników nie jest tego świadoma. […] Chciałem zwrócić uwagę na związek między obrazem a tekstem. Być może pomoże 
to czytelnikowi w ten sposób krytycznie przyjrzeć się wszystkim tym obrazom, które są codziennie wokół niego”30. 

Strategia „pustych obrazów” Schefferskiego wydaje się w porównaniu mniej zagmatwana: nie wymyśla on żadnych 
nowych, być może groteskowo wyglądających powiązań, aby wskazać na problematyczną relację między obrazem praso-
wym a tekstem, lecz analizuje i dekonstruuje obrazy medialne, których dobór podlega oczywiście mechanizmom komercji, 
opiniom politycznym, działaniu estetycznemu, związkom z pamięcią kulturową lub po prostu osobistym preferencjom. Elimi-
nując obrazy pobudza widza do refleksji i w sensie filozofii bytu przywraca mu możliwość rozpoznania „prawdziwego świata”.

Na refleksję widza Schefferski postawił także w instalacji ich bin fremd (jestem obcy), pokazanej z okazji Spek-
trale 9 w Luckau w 2020 roku, w której „pusty obraz” zastąpił lustrami. Na pytanie, jaki mamy obraz uchodźców i mi-
grantów, skonfrontował widzów z ich własnym lustrzanym odbiciem, odwrócony napis ich bin fremd pojawiał się na 
ich własnym ubraniu. W sensie przenośnym widzowie zostali zmuszeni do przyjrzenia się w lustrze sobie samym. 
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Po prawej: praca z cyklu Empty Images „Playboy”, May 2006  
Na następnej stronie: fragment instalacji ich bin fremd (jestem obcy) 2020, Spektrale 9 Luckau, Brandenburgia, 2020

Right: Playboy, 2006 from the Empty Images series
Next page: ich bin fremd (I am a Stranger) 2020, detail Spektrale 9 Luckau, Brandenburg, 2020
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„Z obcym spotykamy się nie tylko w świecie zewnętrznym, ale i w nas samych” – wyjaśniał artysta i cytował psycho-
analityczkę Julię Kristevę (*1941): „Obcy powstaje, gdy pojawia się we mnie świadomość mojej odmienności, a przestaje 
istnieć, gdy wszyscy rozpoznamy się jako obcy [...] wytropienie w nas obcości, to chyba jedyny sposób, aby nie prześladować 
jej na zewnątrz”31. Pytanie, czy „prawdziwy świat” jest naprawdę nieosiągalny, Schefferski ostatecznie zadaje nam. Odpo-
wiedź możemy znaleźć w sobie, w autorefleksji,  relacji naszego ja do świata na zewnątrz, w którym zalew obrazów jedynie 
mami nas prawdą i wymaga ciągłego kwestionowania i analizowania.
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THE STRENGTH OF IMAGES OR THE BIAS OF PERCEPTION

ReKonstruktion (2009), Pomona Temple in Potsdam

Detail of the installation using projected photographs documenting the destruction of this historic building during and after the Second World War

ReKonstruktion, Świątynia Pomony w Poczdamie, 2009 

Fragment instalacji z użyciem projekcji zdjęć dokumentujących zniszczenia tej zabytkowej budowli w czasie i po drugiej wojnie światowej
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Annabell Burger: For many years you’ve engaged intensively with the subject of the influence of images. What sig-
nificance do images have in contemporary society from an artistic point of view? How do you assess their function 
as a medium of communication?   

Roland Schefferski: We deal with images in a broad sense in everyday life as part of communication. This raises the ques-
tion of what influence images have on our perception of reality. Currently, there are countless media images that attempt to 
simulate neutral reflections of real life. On the Internet and especially in social media images are staged and dramatized, 
pretending to be objective and neutral. When combined with appropriate narratives, with quotes or comments taken out of 
context, they give the impression of being authentic. However, this is often a kind of trap that we can fall into due to a lack of 
attentiveness. Such images fail to capture the complexity of reality and go beyond reference to it. In order to find unadulter-
ated reality, it is necessary to examine what kind of reactions the images evoke in us and what kind of influence they have 
in shaping our opinions. The everyday life of most people is by no means free from political or religious indoctrination, which 
also is carried out by means of images. Especially in times of so-called alternative facts and the increased presence of fake 
news on the Internet, it is necessary to look at them critically and verify them.

What role does the production of images play in your creative process?

An artistic practice based on the creation of ever-new images is important from a historical point of view. It documents our 
cultural development. In my work, the conventional production of images does not play a significant role. Images do occupy 
an important place in my creative process, but not in the sense of their direct creation. Instead of producing only new ones, I 
use pre-existing images, including media images. By investigating photographic images in print media, I turn my attention to 
the processes of visual communication inherent in today‘s mediated society. I am interested in what is behind these images 
and whether they are free from manipulation. For me, the key question is whether images, including photographs in print 
media, facilitate or impede access to reality. Interestingly, we are under the illusion that they make it easier for us to make 
the real visible.

When you talk about manipulation, does this refer to the exposure of so-called fake pictures?
There are fake pictures among the manipulated images. But it is not these kinds of images that intrigue me. For there are 
more subtle ways in which print media can influence us. This can be achieved through the appropriate juxtaposition of press 
texts and photographs, or the lack thereof.

Thus, your artistic interest is in the interplay between text and image in mass media and their power to influence 
the viewer‘s individual, subjective and critical view?

The conscious juxtaposition of image and text is an important component of all newspapers. To be more precise, the choice 
and placement of photographs is decisive. It is not always easy to recognize such sophisticated methods of visual commu-
nication. To draw the viewer‘s attention and encourage reflection, I deconstruct existing constellations of image and text.

Left: Detail of the 1997 installation Images Erased from Memory. On the following pages: 2007 installation Images Erased from Memory, 
Center for Contemporary Art in Gdansk
Po lewej: fragment instalacji Obrazy wymazane z pamięci, 1997, na następnych stronach: instalacja Obrazy wymazane z pamięci, 2007
Centrum Sztuki Współczesnej w Gdańsku





Back in 2001, in the Empty Images series of works, you dealt with photographs on the front pages of newspapers. 
The photographs printed there were removed except for a narrow margin. What remained was an empty surface 
surrounded by a frame. A process of deconstruction to enable a completely new way of perception.

In Empty Images, I transformed subjectively selected newspaper pages intuitively. I cut out the pictures and left only a 
narrow edge each time. As a consciously chosen trace, this edge allows me to point to an image that no longer exists. This 
simple-but-radical gesture of removing the contents of the photographs from the newspaper pages strengthens the viewer’s 
attentiveness.

Images and information constantly reach us. Do the voids that recur in your works refer to the collective loss of 
critical gaze?

This emptiness can be seen as my reaction to the ubiquitous flood of images. We are influenced by images that are pro-
duced at an increasingly rapid pace. At least in an artistic sense, it seems important to me not to contribute to their overpro-
duction. In opposing it, I decided to take a step back, so to speak. The ever-increasing abundance of images is not neces-
sarily conducive to a reflective and self-determined approach to them. In other words, it is not conducive to the development 
of a skill that is referred to as visual competence. Due to the transformation of our society into a media-and-information 
society, it’s a skill that’s become extremely important. In an increasingly media-driven world, there is a danger that reality 
will be increasingly hidden. The instrumentalization of images leads to a reduction of rational perception that influences our 
judgments. As a result, it hinders the development of visual competence.

I find it interesting that you do not add a frame to the photographs as a formal element, but only allow it to emerge 
in the process of removing the image.

It was important to me not to remove images from newspapers without leaving a trace. It is significant to distinguish whether 
whole photos are missing or just parts of them. A narrow border is a meaningful detail, as is the void in such a frame.

You talk about the special significance of the frame in your works. Can you elaborate this significance?

The frame as a kind of remnant, as the last trace, points to a missing image that must be imagined. However, I don‘t think 
the frame has a stronger effect than an annoying void that arouses curiosity and raises questions. The frame I leave behind 
is a clue: this is where the image was.

So, the result is a deliberately created void that evokes a feeling of uncertainty. It is incorporated into the fragement 
of a frame that points to an image that no longer exists – a kind of last vestige of memory.

The resulting framed void can also be seen as a projection surface. It arouses curiosity while challenging the viewer to fill 
the void with their imagination.

How does something that is confined by a frame that no longer exists work?
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The empty surfaces left by the absence of newspaper photographs create a new language for the abstract visual structure 
of the newspaper. This reduction is an attempt to draw attention to the impossibility of making reality completely visible. At 
the same time, I concur with Polish author Mirosława Moszkowicz apt description of my work. She says that what I do is: “[...] 
neither a material produced by art, nor an effect of ‘purification’ of images, nor an area of aesthetic reflection”.1 She claims 
that the medium of the newspaper, with which I work artistically, is “[...] a sample taken from reality that has been subjected 
to subtle interventions in order to show the unclear situation between the images conveyed by the media or visual culture 
and our own ability to imagine, to tell our own human story”.2 The frame created by cutting out an image points to a process 
of removal. The frame cannot limit the absent image. Metaphorically speaking, it “opens” a new image. The disappearance 
of an image promotes the emergence of a new image. 

What meaning does the absent image take on?

The cut-out image is reduced to the function of a frame. Emphasizing what no longer exists encourages an attentive and 
critical perception of reality and stimulates the process of making it visible. 
 It makes a big difference whether one is dealing with an empty surface from the very beginning or with the empti-
ness that emerged only after the picture was removed. The only thing limited by the frame is the projection surface, which 
nevertheless allows for endless imagination. Through this artistic intervention, I attempt to point to another possibility of 
visual perception. 

In an early series called Images Erased from Memory, which you began in 1997, private photographs from the time 
of National Socialism were similarly cut out and to such an extent that only a delicate, narrow margin remained. 
A work that unequivocally refers to the process of social amnesia in post-war Germany. Can you say something 
more about it?

In the second half of the 1990s, I was invited to participate in the Faserstoff exhibition project. This project, organized by 
the Kuenstlerhaus Bethanien, was to take place on the site of the former Ravensbrueck concentration camp. Although 
this project could not take place, supposedly for financial reasons, I decided to implement the concept I’d prepared. I even 
found a suitable location, because Ravensbrueck was out of the question for me anyway. It was a second-hand and antique 
store in Kreuzberg, Berlin. This store offered many objects for sale, including some from the legacy of the former GDR. This 
“dumping ground” of German history was an ideal place to realize my concept. The store consisted of two rooms facing the 
street – the first dominated by East German memorabilia, the second by the bourgeois legacy of the history of federal West 
Berlin, as well as a small back room held less attractive items. In this store, I occasionally bought photographs from old 
private family albums dating from the pre-war and wartime periods.
 I tried artistically to express the process of repression of past events that occurred in Germany after World War II. 
After years of working on complex installations and environments, I decided on a simple, minimalist gesture. I cut out the 
contents of these black and white photographs except for a narrow frame and placed them in the darkly lit back room of the 
store. 

Inevitably, the notion of memory culture and how individuals and society deal with history comes to mind. Do you 
see a connection between the concept of memory culture and your work?
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From the Lives of Europeans, 2012, Lubusz Land Museum in Zielona Góra
Z życia Europejczyków, 2012 Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze,

In 1993, even before Images Erased from Memory, I made Recovered from Memory. I dedicated it to my grandfather, who, 
unfortunately, I never got to meet. It was the first work in which I consciously referred to the process of memory. At the time, 
I had not yet dealt intensively with the culture of memory, but a few titles like Recovered from Memory already indicated that 
memory was an important element of my work at the time.
 In another installation entitled Inventory (2003), shown at the Lubusz Land Museum in Zielona Góra, I referred to 
the collection of the former German Heimatmuseum (Museum of Local History). This installation consisted of two exhibition 
rooms. Upon entering the first, which was completely empty, the viewer‘s attention was drawn to the room behind, which 
at first glance seemed to be a painting. In fact, the painting was a rectangular opening in the wall connecting the two. The 
second room was brightly lit and almost completely filled with items from the collections of the former German Heimatmu-
seum. Since the first room was not illuminated, the visible part of this installation in the opening had an extremely pictorial 
effect — that of a monumental still-life. The tableau of items once owned by the former inhabitants of Zielona Góra became, 
in a sense, a painting. My installation, for which I used material traces, was not just an inventory of German remains, but 
also an inventory of the audience‘s thoughts and reflections. It intended to initiate a dialogue about this cultural heritage. 

Collective visual memory is a theme that runs through your work. Can you describe your approach?

I am interested equally both in images and in the mechanisms of how we perceive them. In the process of creating images 
and in the process of perception, we are dealing with the influence of both individual and collective experience. Both are 
influenced by mass media. The images they use may determine our collective visual memory. It is intriguing to observe what 
function they play in the collective visual memory and what effect they may have on us. 
 If I am not mistaken, collective visual memory initially arose in mono-ethnic societies and, later, multi-ethnic soci-
eties, that experienced similar socialization. Today, the collective visual memory that results from the Internet, television and 
the press is ever-changing, ever-expanding and on a global scale. How we perceive images – how we see them and how 
we interpret what we see – is crucial.
 What impact can such mediated images have on us and to what extent do they manipulate our worldview? I am 
interested in how much our individual perceptions are influenced by collective visual memory, which in turn shapes both our 
self-esteem and our worldview.

Despite a diversity of form that goes beyond the simplicity of the chosen of materials, a common feature running 
through your past works is a conscious interference in the surrounding reality that gives new meaning to the no-
tion of absence. 

By creating purposefully empty spaces, I offer the possibility of a new perception of images, and I point to the necessity of 
conscious and critical handling of them as carriers of meaning.
 I see more in the absence of images than in their presence. I express it artistically by using such a simple material 
as a newspaper. My work with other media can also be described as samples taken from reality. Depending on the concept, 
they use everyday objects, such as clothes, coins, or old photographs. This practice enables me to work outside the con-
ventional spaces of art and, through targeted interventions in the surrounding reality, to cross the border between the world 
of art and everyday life. 
 While still a student, I realized that the convention of exhibiting in traditional institutional spaces limited my artistic 
freedom. What interested me was whether my works could retain their artistic status outside the institutional setting.
 Working with media images is only one of many areas of my interest in the phenomenon of the image. I attempt to 
use images artistically in as many ways as possible.
 While absence is a main theme, I also use their presence. The intervention reKonstruktion (2009), like the instal-
lation From the Lives of Europeans (2012), deals with images repressed from memory or forgotten. In the objects and in-
stallations of the Sediments (1993–2001) series, as in the recent Brokening News (2022), I’ve destroyed the images used 
in the works.

When you talk about forgotten or destroyed images, what matters is not just the form the image takes, but rather 
the role it plays in mediating what remains hidden behind what has been revealed? 

Many years ago, I was entrusted with 1200 old glass slides from the former Jewish Museum in Berlin. Longin Dzieżyc, who 
is the curator of the old art collection at the Muzeum Ziemi Lubuskiej (the Lubusz Land Museum), where they are currently 
housed, asked me to use these old images in my artwork. In the two-room installation From the Lives of Europeans, 1200 
blank glass tiles imitated the original slides thanks to their being the same size. They were displayed in the first room, on 
glass shelves mounted to each wall. The original slides were shown as a projection in the second room. This installation was 
dedicated to Jewish culture. Our collective memory lacks images which can actually bring us closer to this culture.
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Left: Detail of the 2012 installation From the Lives of Europeans, 

Lubusz Land Museum in Zielona Góra

Right: Original glass diapositives from the collection of the pre-war Jewish 
Museum in Berlin, now in the collection of the Lubusz Land Museum in 
Zielona Góra

Po lewej: fragment instalacji Z życia Europejczyków, 

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, 2012

Po prawej: oryginalne szklane diapozytywy ze zbiorów przedwojennego 
Muzeum Żydowskiego w Berlinie, obecnie w zbiorach Muzeum Ziemi 
Lubuskiej w Zielonej Górze
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Missing images that have never been seen cannot be remembered. Such images can only be guessed at. I also referred to 
such images in the intervention ReKonstruktion at the Pomona Temple in Potsdam, which was based on an early work by 
noted architect Karl Friedrich Schinkel. I used a slide projection to draw visitors‘ attention to the unknown and partly forgot-
ten images of this building, which was destroyed down to its foundations. It seemed more important to me to illuminate the 
history of the destruction and reconstruction of this architectural masterpiece than to create a conventional exhibition. So, 
I refer to missing images in my work not only by cutting out their contents. 

You were born in Poland, but have lived in Berlin for many decades. It is well known that stereotypes persist that 
have a negative impact on relations between Germany and Poland. In 2000, during the Berlin Days in Warsaw, you 
intervened in a public space. This intervention played with the stereotype-laden sensitivity of subjective perception 
in relations between the neighboring countries. Could you explain this work?

 A major part of our interpersonal communication is through images. We carry countless images within us, including images 
that are representations of those we don‘t even know. These images come from collective visual memory, or at least are 
conditioned by it. It is actually these images, and not our fellow human beings, that confront us. To correct this, I invited 
Warsovians to create their own image of the German capital and its people. Here also I worked with cut-out media images. 
This time, 50 billboards were set up in the city as a campaign. 

Do you think media coverage is an important factor in how the two countries view each other? 

I have lived longer in Germany than in Poland and am quite familiar with both cultures. Poles and Germans have many 
positive traditions in their long history. Unfortunately, mutual perceptions are still overshadowed by past events. Especially 
the tragic ones from the Second World War. Burdened by resentment, mutual perceptions are still not free of negative judg-
ments. Media coverage plays a significant role in this.
 By making images visible and invisible, my work supports development of visual competence. This is a universal 
skill with applications far beyond  mutual German-Polish perception. My works make it very clear how visual communication 
actually exploits the potential inherent for manipulation of public opinion. 
 
Your installation I am a Stranger was shown as part of Spektrale 9 (2020) in Brandenburg. It was art in a public 
space, accessible to a wide audience. This work consisted of mirrors on which the phrase “I am a stranger” was 
engraved on them. Can you say something more about this work? 

Looking in the mirror, the viewer experienced an unexpected confrontation. Seeing himself in the mirror, he perceived a 
small inscription, which at first seemed to be written in an unknown language. After a while, he recognized that it was written 
on the mirror.  It even seemed that the inscription was on the viewer‘s clothing. I did this to reinforce the impression that the 
phrase “I am a stranger” referred to the viewer. Culturally, looking in a mirror provides an opportunity to get know ourselves 
better; the image helps us to recognize the mechanisms of our own behavior.
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This is extremely important work! I see this installation as an unambiguous offer for the viewer. As a proposal to 
look into one‘s inner self and start the process of personal reflection! To question one‘s own worldview! To see 
oneself as an outsider!

The way we relate to another person is determined by our perception of that person. Because of their “strangeness”, peo-
ple who, for example, do not match our own appearance, become a surface on which we project irrational attributes. The 
subtitle of the Spectrale 9 exhibition – “Refugees, a timeless enemy?” –  gets to the heart of it. We often adopt pre-existing 
images, sometimes based on prejudice and stereotypes, without attempting to create our own image of other people. If we 
don‘t check these falsified images, we enable their survival through our passive attitudes. 

Do personal experiences play a role in your creative process?

Even if I don‘t always address them in my artworks, my personal experiences undoubtedly have a significant impact. Some-
times, as in the installation Lost Pictures from 2017, I refer directly to personal experiences. The year this installation was 
created, I spent a few weeks in California and during a visit to one of the museums in San Francisco, I inadvertently deleted 

   
Palästina Modern (Palestine Modern), 2012, Collection of the Lubusz Land Museum in Zielona Góra

Palästina Modern (Palestyna Nowoczesna), 2012, w zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
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all the photos from my camera. These were photos I had taken during my first week in Los Angeles and San Francisco. 
I probably would have been able to restore them later with an appropriate program, but I decided to recover them by taking 
photos of the same subjects again. Fortunately, I had enough time for that. In the following weeks I managed to re-photo-
graph most of the motifs. But, of course, the deleted images could not be duplicated. Changes in lighting conditions, differ-
ent constellations of people and street situations made the original images unique. This experience caused me a certain 
longing for the lost images and made me realize that I could only recover them from memory.

Soon there will be exhibitions of your works both at the National Museum in Szczecin – Museum of Contemporary 
Art, and at the Kunsthalle in Rostock. Conceptually, these shows focus on works that reflect the problematic role 
of images in today‘s media. How are you addressing this theme? 

Our subjective perception is shaken by the daily immensity of news conveyed in the form of images. Images that provide
realistic representations of the world intermingle with those that are far from it. We often perceive the news as something 
that does not concern us directly. Disturbing news may penetrate our private sphere, but the events they inform us about

2020 Installation ich bin fremd (I am a Stranger) at Spektrale 9, Luckau, Brandenburg
Instalacja ich bin fremd (jestem obcy), 2020 Spektrale 9 w Luckau, Brandenburgia
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often take place in faraway places – in an external world that seemingly does not concern us. It is this dissonance, this 
disconnect, that I illuminate in the work In/Visibility (2022). In a subtle way, I confront the viewer with the question: Do the 
messages have any connection to us if they seem too distant? 
 This installation contains a direct visualization of the reality around us. It offers a completely new option, a new 
access, for expanding our perception. Newspaper photos replaced with mirrors that reflect both the surroundings and the 
viewers themselves trigger an interactive connection that brings dissonance to consciousness. By addressing the process 
of making the visible or invisible through images, I contribute to a more conscious approach to them. 

In addition to older works, the exhibitions will feature newly created works. One of them is the installation Broken-
ing News. How has your choice of material allowed you to illustrate your concept?

Brokening News highlights the impermanence of the rapid, unfiltered reception of images to which we are inevitably ex-
posed on a daily basis. I used images of significant events from the recent past printed on porcelain plates to realize it; 
breaking them and storing the shards in glass containers filled with water. The use of such a fragile material as porcelain as 
a medium for the images selected for this installation enabled their transformation.
 The title Brokening News is a reference to ‘breaking news’ – an English term meaning ongoing coverage of emerg-
ing events that often is streamed live over broadcast media. The images used in this work document the influx of immi-
grants to Europe, the storming of the U.S. Capitol, protester invasions of the Reichstag in Berlin, demonstrations in Hong 
Kong, Britain and Poland, the Black Lives Matter movement and the ongoing Covid-19 pandemic, among others. We are 
forced by this barrage of information to absorb images and events at breakneck speed. As a result, some images that are 
particularly poignant to us remain in our memory, while others fade away.

1 Mirosława Moszkowicz, Empty Images. Some Reflections on the Artistic Works of Roland Schefferski, in Roland Schefferski. Financial Time(s), exhibition 
catalog Collegium Polonicum, Słubice 2012, p. 49.

2 Ibid.

Left: Detail of the installation

Lost Pictures, 2017

Right: Installation 

Lost Pictures, 2017

KM 58 Berlin

Po lewej: fragment instalacji 
Lost Pictures 2017 

Po prawej: instalacja 
Lost Pictures, 2017 

KM 58 Berlin
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ANNABELL BURGER W ROZMOWIE Z ROLANDEM SCHEFFERSKIM



SIŁA OBRAZÓW LUB STRONNICZOŚĆ PERCEPCJI

Prace z cyklu Empty Images (2001), Freies Museum w Berlinie, 2011 

Works from the series Empty Images, (20019, shown at the Freies Museum in Berlin, 2011
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Annabell Burger: Od wielu lat intensywnie zajmuje się Pan tematem oddziaływania obrazów. Jakie znaczenie mają 
obrazy w dzisiejszym społeczeństwie z artystycznego punktu widzenia, jak ocenia Pan ich funkcję jako medium 
komunikacji? 

Roland Schefferski: Z obrazami w szerokim znaczeniu tego pojęcia mamy do czynienia w życiu codziennym jako częścią ko-
munikacji. W związku z tym nasuwa się pytanie, jaki wpływ mają obrazy na nasze postrzeganie rzeczywistości. Aktualnie ist-
nieją niezliczone ilości obrazów medialnych, które próbują symulować obrazy neutralnie ją odzwierciedlające. W Internecie, 
a przede wszystkim w mediach społecznościowych obrazy inscenizują i dramatyzują, udają obiektywizm i neutralność. W po-
łączeniu z odpowiednimi narracjami, z wyjętymi z kontekstu cytatami lub komentarzami, sprawiają wrażenie autentycznych. 
Często jest to jednak rodzaj pułapki, w którą możemy wpaść z braku uważności. Takie obrazy nie oddają złożoności rzeczy-
wistości i wykraczają poza odniesienie do niej. Aby móc znaleźć dostęp do niezafałszowanej rzeczywistości, niezbędnym jest 
zbadać, jakie reakcje obrazy w nas wywołują i jaki mają wpływ na kształtowanie naszych opinii. Życie codzienne większości 
ludzi nie jest bynajmniej wolne od politycznej czy religijnej indoktrynacji, która jest dokonywana także za pomocą obrazów. 
Szczególnie w czasach tak zwanych alternatywnych faktów i wzmożonej obecności fake news w Internecie, konieczne jest 
krytyczne spojrzenie na nie i ich weryfikacja.

Jaką rolę odgrywa w Pana procesie twórczym produkcja obrazów?

Praktyka artystyczna oparta na tworzeniu coraz to nowych obrazów jest ważna z historycznego punktu widzenia. Doku-
mentuje ona nasz rozwój kulturowy. W mojej twórczości konwencjonalna produkcja obrazów nie odgrywa znaczącej roli. 
Obrazy zajmują wprawdzie ważne miejsce w moim procesie twórczym, ale nie w sensie ich bezpośredniej kreacji. Zamiast 
produkować wyłącznie nowe, wykorzystuję już istniejące obrazy, także obrazy medialne. Kwestionując przede wszystkim 
obrazy fotograficzne w mediach drukowanych zwracam uwagę na procesy komunikacji wizualnej właściwe dla dzisiejszego 
społeczeństwa medialnego. Interesuje mnie to, co się za tymi obrazami kryje i czy są one wolne od manipulacji. Dla mnie 
kluczowe jest to, czy obrazy, w tym zdjęcia w mediach drukowanych, ułatwiają czy też utrudniają dostęp do rzeczywistości. 
Co ciekawe, ulegamy złudzeniu, że ułatwiają nam one uwidocznienie tego, co rzeczywiste.

Kiedy mówi Pan o manipulacji, czy dotyczy to ujawniania tak zwanych fake pictures?

Wśród manipulowanych obrazów znajdują się również fake pictures. Ale nie tego rodzaju obrazy mnie absorbują. Istnieją bo-
wiem bardziej subtelne możliwości, przy pomocy których media drukowane mogą wpływać na nas. Może to zostać osiągnięte 
już poprzez odpowiednie zestawienie tekstów i fotografii prasowych lub ich brak.

Zatem Pana artystyczne zainteresowania dotyczą wzajemnych relacji między tekstem i obrazem w środkach maso-
wego przekazu oraz ich siły oddziaływania na indywidualne, subiektywne i krytyczne spojrzenie odbiorcy.

Świadome zestawienie obrazu i tekstu jest ważną częścią składową wszystkich gazet. Mówiąc dokładniej, decydujące zna-
czenie w tym przypadku ma wybór i rozmieszczenie fotografii. Nie zawsze jest łatwo rozpoznać tak wyrafinowane metody 
wizualnego przekazu informacji. Aby zwrócić na to uwagę odbiorcy i zachęcić go do refleksji, dekonstruuję istniejące konste-
lacje obrazu i tekstu.

Już w 2001 roku w cyklu prac Empty Images zajmował się Pan fotografiami na pierwszych stronach gazet. Wydruko-
wane tam fotografie zostały przez Pana usunięte z wyjątkiem wąskiego marginesu. Pozostała otoczona ramą pusta 
powierzchnia. Proces dekonstrukcji, który ma umożliwić zupełnie nowy sposób odbioru?

W Empty Images subiektywnie wybrane strony gazet poddałem intuicyjnie transformacji. Wyciąłem z nich zdjęcia i każdora-
zowo zostawiłem po nich tylko wąską krawędź. Jako świadomie wybrany ślad, krawędź ta umożliwia mi wskazanie na obraz, 
którego już nie ma. Poprzez prosty, ale radykalny gest usunięcia zawartości fotografii ze stron gazet wzmocniona ma być 
uważność spojrzenia odbiorcy. 

Nieustannie docierają do nas obrazy i informacje. Powracająca w Pana pracach pustka nawiązuje do kolektywnej 
utraty krytycznego spojrzenia?

Pustkę tę można postrzegać jako moją reakcję na wszechobecny zalew obrazów. W coraz szybszym tempie produko-
wane obrazy wywierają na nas ogromny wpływ. Przynajmniej w sensie artystycznym wydaje mi się być istotnym, aby nie 
przyczyniać się do ich nadprodukcji. Przeciwstawiając się jej, postanowiłem zrobić niejako krok w tył. Stale rosnący natłok 
obrazów niekoniecznie sprzyja refleksyjnemu i samostanowiącemu podejściu do nich – innymi słowy nie sprzyja rozwojowi 
umiejętności, którą określa się jako kompetencję wizualną. Ze względu na transformację naszego społeczeństwa w spo-
łeczeństwo medialne i informacyjne stała się ona niezwykle ważna. W coraz częściej kształtowanym przez media świecie 
istnieje niebezpieczeństwo, że rzeczywistość będzie coraz bardziej ukrywana. Instrumentalizacja obrazów prowadzi do 
ograniczenia racjonalnego postrzegania i ma wpływ na kształtowanie naszych osądów. W rezultacie utrudnia ona rozwój 
kompetencji wizualnej.

Za interesujące uważam, że nie dodaje Pan ramy do zdjęć jako elementu formalnego, ale jedynie pozwala, by wyło-
niły się ona w procesie usuwania obrazu.

Istotne było dla mnie, aby nie usuwać zdjęć z gazet bez pozostawienia śladu. Należy rozróżniać, czy brakuje całych zdjęć, 
czy tylko ich części. Wąska obwódka ma duże znaczenie jako detal, podobnie jak pustka w takim kadrze.

Mówi Pan o szczególnym znaczeniu obramowania w Pana pracach. Czy może Pan tę wypowiedź skonkretyzować?

Rama jako swego rodzaju pozostałość, jako ostatni ślad, wskazuje na brakujący obraz, który musi być wyobrażony. Nie 
wydaje mi się jednak, żeby rama miała silniejsze działanie niż irytująca pustka, która wzbudza ciekawość i rodzi pytania. 
Pozostawiona przeze mnie rama jest wskazówką: w tym miejscu był obraz.

W wyniku tego procesu powstaje więc celowo stworzona pustka, wywołująca uczucie niepewności. Jest ona wkom-
ponowana w ramę, która fragmentarycznie wskazuje na nie istniejący już obraz – rodzaj ostatniego śladu pamięci.

Powstała w ten sposób obramowana pustka może być również postrzegana jako powierzchnia projekcyjna. Wzbudza cieka-
wość, a jednocześnie jest dla widza wyzwaniem do wypełnienia pustki własną wyobraźnią.



Praca z cyklu Empty Images: „Los Angeles Times”, Friday, August 4, 2000

Los Angeles Times, Friday, August 4, 2000, from the Empty Images series
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Jak zachowuje się coś, co jest ograniczone przez ramę, która już nie istnieje jako taka? 

Puste powierzchnie powstałe w wyniku nieobecności zdjęć prasowych zdają się tworzyć nowy język abstrakcyjnej struktu-
ry wizualnej gazety. Taka redukcja jest próbą zwrócenia uwagi na niemożność całkowitego uwidocznienia rzeczywistości. 
Jednocześnie chodzi mi o to, co trafnie ujęła polska autorka Mirosława Moszkowicz. Ona uważa, że to co robię to: „[…] ani 
materiał wytworzony przez sztukę, ani efekt »oczyszczania« obrazów, ani obszar estetycznej refleksji”.1 Twierdzi, że medium 
gazeta, z którym pracuję artystycznie, to „[…] próbka pobrana z rzeczywistości, która została poddana subtelnym interwen-
cjom, aby ukazać niejasną sytuację między przekazywanymi przez media lub kulturę wizualną obrazami a naszą własną 
zdolnością tworzenia wyobrażeń, opowiadania własnej ludzkiej historii”.2

 Rama powstająca w wyniku wycięcia obrazu wskazuje na proces usuwania. Ona nie może ograniczyć nieobecnego 
obrazu. Mówiąc metaforycznie, ona „otwiera” nowy obraz. Zniknięcie obrazu sprzyja pojawieniu się nowego obrazu.

Jakiego znaczenia nabiera nieistniejący już obraz?

Wycięty obraz zostaje niejako zredukowany do funkcji ramy. To zaakcentowanie tego, co już nie istnieje, zachęca do uważ-
nego i krytycznego postrzegania rzeczywistości i stymuluje proces jej uwidocznienia. 
 To spora różnica, czy od początku ma się do czynienia z pustą powierzchnią, czy z pustką, która powstała dopiero 
po usunięciu obrazu. Ograniczona przez ramę jest tylko powierzchnia projekcyjna, która jednak umożliwia nie kończącą się 
wyobraźnię. Poprzez tę artystyczną interwencję próbuję wskazać na inną możliwość wizualnej percepcji.

We wczesnym cyklu Obrazy wymazane z pamięci, który rozpoczął Pan już w 1997 roku prywatne zdjęcia z czasów 
narodowego socjalizmu zostały wycięte do tego stopnia, że podobnie pozostał tylko delikatny wąski margines. Dzie-
ło, które jednoznacznie odnosi się do procesu społecznej amnezji w powojennych Niemczech. Czy może Pan coś 
więcej o nim powiedzieć?

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych zostałem zaproszony do udziału w projekcie wystawowym Faserstoff. Ten organi-
zowany przez Kuenstlerhaus Bethanien projekt, miał odbyć się na terenie byłego obozu koncentracyjnego Ravensbrueck. 
Pomimo iż projekt ten podobno z powodów finansowych nie mógł się odbyć, postanowiłem zrealizować już przygotowaną 
przeze mnie koncepcję. Znalazłem nawet odpowiednie miejsce, ponieważ dla mnie Ravensbrueck i tak nie wchodził w ra-
chubę jako miejsce realizacji. Był to sklep z używanymi rzeczami i starociami, w berlińskiej dzielnicy Kreuzberg. W sklepie 
tym oferowano do sprzedaży wiele obiektów, w tym też ze spuścizny po byłym NRD. To „wysypisko” niemieckiej historii było 
idealnym miejscem do realizacji mojej koncepcji. Sklep składał się z dwóch pomieszczeń wychodzących na ulicę: w pierw-
szym dominowały enerdowskie pamiątki, w drugim mieszczańska spuścizna historii federalnego Berlina Zachodniego, a na 
niewielkim zapleczu przechowywane były mniej atrakcyjne przedmioty. W sklepie tym kupowałem sporadycznie zdjęcia ze 
starych prywatnych albumów rodzinnych pochodzących z czasów przedwojennych i wojennych.
 Starałem się artystycznie wyrazić proces wyparcia z pamięci minionych wydarzeń, który nastąpił w Niemczech po drugiej 
wojnie światowej. Po latach pracy nad złożonymi instalacjami i environments zdecydowałem się na prosty minimalistyczny gest. 
Wyciąłem zawartość tych czarno-białych fotografii z wyjątkiem wąskiej ramki i umieściłem je w ciemnym zapleczu sklepu. 
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Odzyskane z pamięci, 1993 fragment instalacji Pokój Berliński na wystawie Przeskoczenie cienia w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, 1994

Recovered from Memory (1993), detail of the 1994 installation Berlin Room at the exhibition Przeskoczenie cienia (Leap Over the Shadow) at the Center for 
Contemporary Art in Warsaw
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Nieuchronnie przychodzi mi na myśl pojęcie kultury pamięci i to jak jednostki i społeczeństwo radzą sobie z prze-
szłością i historią. Czy dostrzega Pan związek między pojęciem kultury pamięci a Pańską twórczością?

W 1993 roku, a więc jeszcze przed Obrazami wymazanymi z pamięci, powstała praca Odzyskane z pamięci. Zadedykowa-
łem ją mojemu dziadkowi, którego niestety nie mogłem poznać. Była to pierwsza praca, w której świadomie odniosłem się 
do procesu pamięci. W tym czasie nie zajmowałem się jeszcze intensywnie kulturą pamięci, ale już kilka tytułów jak właśnie 
Odzyskane z pamięci wskazywało, że pamięć była ważnym elementem moich ówczesnych prac.
 W innej instalacji zatytułowanej Inwentaryzacja (2003) w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odniosłem się 
z kolei do pozostałej w Polsce kolekcji byłego niemieckiego Heimatmuseum (Muzeum Historii Lokalnej). Instalacja ta obej-
mowała dwie sale wystawowe. Wchodząc do pierwszej, całkowicie pustej, uwaga widza skierowana była na tylną, która na 
pierwszy rzut oka sprawiała wrażenie obrazu. W rzeczywistości obrazem tym był łączący obie sale prostokątny otwór w ścia-
nie. Druga, oświetlona sala była prawie całkowicie wypełniona eksponatami ze zbiorów byłego niemieckiego Heimatmuseum. 
Ponieważ pierwsza sala nie była oświetlona, widoczna w otworze część tej instalacji miała niezwykle obrazowe działanie. Tak 
monumentalna martwa natura reprezentująca dawnych mieszkańców Zielonej Góry, stała się w pewnym sensie obrazem. 
Moja instalacja, do której użyłem materialnych śladów nie była zaledwie inwentaryzacją niemieckich pozostałości, ale także 
inwentaryzacją myśli i refleksji publiczności. Miała zainicjować dialog o tym dziedzictwie kulturowym.

Zajmuje się Pan zbiorową pamięcią wizualną. Można by nawet określić ją jako temat często przewijający się w Pana 
pracach.

Interesują mnie nie tylko obrazy, lecz w równym stopniu mechanizmy ich postrzegania. W procesie tworzenia obrazów 
i w procesie ich percepcji mamy do czynienia zarówno z oddziaływaniem doświadczeń indywidualnych, jak i zbiorowych. 
Na oba te procesy mają wpływ środki masowego przekazu. Używane przez nie obrazy mogą determinować naszą zbiorową 
pamięć wizualną. Intrygującym jest obserwować, jaką funkcję pełnią one w zbiorowej pamięci wizualnej i jaki wpływ na nas 
mogą one wywierać.
 O ile się nie mylę, zbiorowa pamięć wizualna obejmowała początkowo społeczeństwa mono etniczne, a później 
społeczeństwa wieloetniczne, które doświadczyły podobnej socjalizacji. W dzisiejszych czasach zbiorowa pamięć wizualna 
na skutek globalnego wpływu Internetu, telewizji, ale także prasy jest nieograniczona. A stale rozwijająca się sieć wizualna 
prowadzi do ciągłych zmian w tym zakresie. Kluczowe znaczenie ma to, jak postrzegamy obrazy, jak je widzimy i jak interpre-
tujemy to, co widzimy. 
 Jaki wpływ mogą mieć na nas generowane obrazy i w jakim stopniu poprzez manipulację kształtują one nasz świa-
topogląd. Interesuje mnie, jak bardzo na nasze indywidualne postrzeganie wpływa zbiorowa pamięć wizualna, która z kolei 
kształtuje zarówno naszą samoocenę, jak i nasz światopogląd.



Inwentaryzacja – Bestandsaufnahme, 2003 

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 

Inwentaryzacja – Bestandsaufnahme (Inventory), 2003

Lubusz Land Museum in Zielona Góra
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Po prawej: Z życia Europejczyków, 2012

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Right and the following pages: 
From the Lives of Europeans, 2012

Lubusz Land Museum in Zielona Góra
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Podczas oglądania Pana prac powstałych w minionych latach pomimo różnorodności formalnej, wykraczająca poza 
prostotę użycia materiałów, ujawnia się ich wspólna cecha – można by powiedzieć, że dokonuje Pan świadomej 
ingerencji w otaczającą nas rzeczywistość i pozwala na nadanie pojęciu nieobecności nowego znaczenia.

Tworzonymi celowo pustymi przestrzeniami stwarzam możliwość nowego postrzegania obrazów i wskazuję na konieczność 
świadomego oraz krytycznego obchodzenie się z nimi jako nośnikami znaczeń. Po nieobecności obrazów obiecuję sobie 
więcej niż po ich obecności. Wyrażam ją artystycznie, używając tak prostego materiału jak gazeta. Jako próbki pobrane 
z rzeczywistości można, obok prac z użyciem gazet, określić także moje prace z innymi mediami. W zależności od koncepcji 
powstawały one również poprzez użycie przedmiotów codziennego użytku, takich jak na przykład ubrania, monety, czy stare 
fotografie. Taka praktyka umożliwia mi artystyczną działalność również poza konwencjonalnymi przestrzeniami sztuki i po-
przez ukierunkowaną interwencję w otaczającą nas rzeczywistość, przekroczenie granicy między światem sztuki a życiem 
codziennym. 
 Jeszcze w czasie studiów zdałem sobie sprawę, że konwencja sztuki ograniczającej się do wystawiania w trady-
cyjnych przestrzeniach instytucjonalnych nie daje mi wystarczającej swobody. Uświadomienie sobie, że kontekst miejsca 
wystawy nie pozostaje bez wpływu na status wystawianych tam dzieł sztuki, spowodowało, że już wtedy interesowało mnie 
czy moje prace mogą zachować ten status także poza kontekstem instytucjonalnym.
 Praca z obrazami medialnymi jest tylko jednym z wielu obszarów mojego zainteresowania fenomenem obrazu. 
Podejmuję także inne próby artystycznego użycia obrazów w możliwie różnorodny sposób.
 Nieobecność jest rzeczywiście jednym z głównych wątków przewijających się w mojej twórczości. Wykorzystu-
ję, jednakże nie tylko nieobecne, ale także obecne obrazy. Interwencja ReKonstrukcja (2009), podobnie jak wypełniająca 
całe pomieszczenie instalacja Z życia Europejczyków (2012), dotyczyła wypartych z pamięci lub zapomnianych obrazów. 
W obiektach i instalacjach Osady, podobnie jak w najnowszej instalacji Brokening News (2022) są to zniszczone obrazy.

Kiedy mówi Pan o zapomnianych lub zniszczonych obrazach, to znaczenie ma nie jedynie forma jaką przybiera ob-
raz, ale raczej rola jaką on odgrywa w pośredniczeniu tego co pozostaje ukryte za tym co zostało ujawnione.

Wiele lat temu powierzono mi 1200 starych szklanych slajdów z dawnego Muzeum Żydowskiego w Berlinie. Longin Dzieżyc, 
kurator kolekcji sztuki dawnej Muzeum Ziemi Lubuskiej, w którym się one obecnie znajdują, poprosił mnie, o zajęcie się tymi 
starymi obrazami w mojej pracy artystycznej. W obejmującej dwie sale wystawowe instalacji Z życia Europejczyków (2012), 
1200 pustych, szklanych płytek imitowało oryginalne slajdy poprzez takie same rozmiary. Zostały one wystawione w pierw-
szym pomieszczeniu na otaczającej szklanej półce naściennej. Oryginalne slajdy zostały jako projekcja pokazane w drugim 
pomieszczeniu. Instalacja ta była poświęcona kulturze żydowskiej. W pamięci zbiorowej brakuje obrazów, które faktycznie 
mogą nam tę kulturę przybliżyć.
 Brakujących obrazów, których nigdy nie widziano, nie można sobie przypomnieć. Tego rodzaju obrazów można się 
tylko domyślać. Do takich obrazów odwołałem się też w interwencji ReKonstrukcja (2009) w Świątyni Pomony w Poczdamie, 
zrekonstruowanym wczesnym dziele Karla Friedricha Schinkla. Zdecydowałem się wykorzystać je tam w formie projekcji 
slajdów, aby zwrócić uwagę zwiedzających na nieznane i częściowo zapomniane obrazy tej zniszczonej aż do fundamentów 
budowli. Naświetlenie historii zniszczenia i odbudowy tego dzieła architektury wydało mi się być ważniejsze niż stworzenie 
konwencjonalnej wystawy. Do brakujących obrazów nawiązuję więc nie tylko poprzez wycinanie ich zawartości.



                  
84

Akcja billboardowa Stwórz sobie własny obraz Berlina, Warszawa, 2000

Billboard action Create Your Own Image of Berlin (2000), Warsaw
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Urodził się Pan w Polsce, ale mieszka od wielu dziesięcioleci w Berlinie. Wiadomo, że jeszcze do dziś m.in. stereo-
typy mają wciąż negatywny wpływ na stosunki między dwoma sąsiednimi krajami, Niemcami i Polską. W 2000 roku, 
podczas Dni Berlina w Warszawie, interweniował Pan w przestrzeni publicznej. Ta interwencja wręcz grała z obcią-
żoną stereotypami delikatnością subiektywnej percepcji w stosunkach między tymi dwoma krajami. Czy mógłby Pan 
objaśnić tę pracę bardziej szczegółowo?

Przeważająca część naszej międzyludzkiej komunikacji odbywa się za pomocą obrazów. Nosimy w sobie niezliczone obrazy, 
w tym obrazy będące wyobrażeniem o innych ludziach, których często nawet nie znamy. Obrazy te pochodzą ze zbiorowej pa-
mięci wizualnej lub przynajmniej są przez nią uwarunkowane. To właściwie te obrazy, a nie my, ludzie, konfrontowane są ze sobą. 
Aby umożliwić skorygowanie tak zafałszowanych obrazów poprzez doświadczenie rzeczywistości, zaprosiłem warszawiaków 
z okazji Dni Berlina w Warszawie do stworzenia własnego obrazu stolicy Niemiec i jej mieszkańców. Również w tym przypadku 
pracowałem z wyciętymi obrazami medialnymi. Tym razem w formie kampanii zostało ustawionych w mieście 50 billboardów.

Czy uważa Pan, że przekaz medialny jest istotnym czynnikiem wpływającym na wzajemne postrzeganie obu krajów?

W międzyczasie mieszkam dłużej w Niemczech niż w Polsce i dość dobrze znam obie kultury. Zarówno Polacy, jak i Niemcy 
mają w swojej długiej historii wiele pozytywnych tradycji. Niestety, wzajemne postrzeganie wciąż pozostaje w cieniu minionych 
wydarzeń. Zwłaszcza tych tragicznych z okresu drugiej wojny światowej. Nawet dzisiaj, obciążone urazami, wzajemne postrze-
ganie nie jest jeszcze wolne od negatywnych osądów. Niebagatelną rolę odgrywa przy tym rzeczywiście przekaz medialny.
 Wspierając kompetencję wizualną pracą artystyczną staram się przyczynić do świadomego obchodzenia się z ob-
razami poprzez tematyzowanie procesu uwidaczniania lub czynienia niewidzialnym. Jest to jednak uniwersalny proces, 
który wykracza daleko poza granice wzajemnego, niemiecko-polskiego postrzegania. Moje prace bardzo jasno pokazują, jak 
właściwie funkcjonuje komunikacja wizualna, jaki tkwi w niej potencjał manipulacji.

Pana instalacja jestem obcy została pokazana w ramach Spektrale 9 w 2020 roku w Brandenburgii. Była to sztuka 
w przestrzeni publicznej, dostępna dla szerokiego grona odbiorców. Praca ta składała się z luster, na których pi-
smem lustrzanym wygrawerowane było zdanie „jestem obcy”. Co Pan chciał wywołać tym u odbiorców?

Patrzący w lustro widz doznawał nieoczekiwanej konfrontacji z samym sobą. Widząc siebie w lustrze dostrzegał mały napis, 
początkowo wydający się być zapisanym w nieznanym języku. Po chwili rozpoznawał, że był on napisany pismem lustrza-
nym. Wydawało się wręcz, że napis ten znajduje się na ubraniu widza. Miało to wzmocnić wrażenie, że zdanie „jestem obcy” 
odnosi się do jego samego. Kulturowo lustro symbolizuje szansę na poznanie samego siebie. Ważne jest, abyśmy rozpozna-
jąc się w lustrzanym odbiciu mogli lepiej zrozumieć mechanizm naszego własnego zachowania.

Niezwykle istotna praca! Postrzegam tę instalację jako jednoznaczną ofertę dla widza. Jako propozycję zajrzenia 
do własnego wnętrza i rozpoczęcia procesu osobistej refleksji! Aby zakwestionować swój własny światopogląd! 
Postrzegać siebie jako obcego!

Sposób, w jaki odnosimy się do innej osoby, determinowany jest przez nasze postrzeganie tej osoby. Ze względu na swoją 
„obcość” ludzie, którzy np. nie odpowiadają naszemu własnemu wyglądowi, stają się powierzchnią projekcyjną dla irracjonal-
nych atrybucji. Sformułowany jako pytanie – Uchodźcy, ponadczasowy wróg? tytuł Spektrale 9 dociera do sedna.

Często przejmujemy już istniejące, czasem oparte na uprzedzeniach i stereotypach obrazy, nie podejmując próby stworzenia 
własnego obrazu innych ludzi. Jeśli nie sprawdzamy zafałszowanych obrazów, umożliwiamy poprzez naszą bierną postawę 
ich przetrwanie.

Czy osobiste doświadczenia odgrywają jakąś rolę w procesie powstawania Pana prac?

Moje osobiste doświadczenia, nawet jeśli nie zawsze zajmuję się nimi w mojej twórczości mają na nią niewątpliwie istotny 
wpływ. Czasami, jak w instalacji Lost Pictures (2017), odwołuję się bezpośrednio do osobistych przeżyć. W roku powstania 
tej instalacji spędziłem kilka tygodni w Kalifornii i podczas wizyty w jednym z muzeów w San Francisco przez nieuwagę ska-
sowałem z aparatu fotograficznego wszystkie zdjęcia. To były zdjęcia, które zrobiłem podczas pierwszego tygodnia mojego 
pobytu w Los Angeles i San Francisco. Prawdopodobnie udałoby mi się je później przywrócić odpowiednim programem, ale 
postanowiłem je odzyskać robiąc ponownie zdjęcia tych samych motywów. Na szczęście miałem na to wystarczająco dużo 
czasu. W kolejnych tygodniach udało mi się ponownie sfotografować większość motywów, ale oczywiście usuniętych zdjęć 
nie dało się powtórzyć. 



Po prawej: instalacja Lost Pictures, 2017 KM 58 Berlin

Right: Installation Lost Pictures (2017), KM 58 Berlin
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1 Mirosława Moszkowicz: Empty Images – Kilka refleksji w kontekście prac artystycznych Rolanda Schefferskiego, Financial Time(s) – Kolekcja Sztuki 
Współczesnej  Collegium Polonicum, katalog wystawy 2013, s. 49. 
2 Ibidem.

Zmienione warunki oświetleniowe, konstelacje ludzi i sytuacje uliczne sprawiły, że oryginalne obrazy były nie do odzyskania. 
To doświadczenie wywołało we mnie pewną tęsknotę za utraconymi obrazami i uświadomiło mi, że mogę je odzyskać tylko 
z pamięci.

Wkrótce będzie można oglądać wystawy Pana prac zarówno w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Sztuki 
Współczesnej, jak i w Kunsthalle w Rostocku. Koncepcyjnie koncentrują się one na pracach, które odzwierciedlają 
problematykę roli obrazów w dzisiejszym społeczeństwie medialnym.

Nasza subiektywna percepcja zostaje zachwiana poprzez codzienny ogrom wiadomości w formie obrazów. Bliskie rzeczywi-
stości, zróżnicowane obrazy przenikają się z obrazami oddalonymi od niej. Wiadomości odbieramy często jako coś, co nas 
bezpośrednio nie dotyczy. Niepokojące wiadomości przenikają wprawdzie do naszej sfery prywatnej, ale wydarzenia, o któ-
rych nas informują, często rozgrywają się w oddali, w świecie zewnętrznym, który tylko pozornie nas nie dotyczy. To właśnie 
ten dysonans, rozłączność, naświetlam w pracy Nie/Uwidocznienie (2022). W subtelny sposób konfrontuję widza z pytaniem: 
czy wiadomości nie mają związku z nami, jeśli wydają się być zbyt odległe?
 Instalacja ta ma być rozumiana jako bezpośrednia wizualizacja otaczającej nas rzeczywistości. Oferuje ona zupełnie 
nową opcję w naszej konfrontacji z tą rzeczywistością, nowy dostęp. Lustrzane powierzchnie, stworzone przez wycięcie zdjęć 
prasowych z gazet, odbijają zarówno otoczenie, jak i samych widzów. Ich lustrzana obecność wyzwala interaktywny impet, 
który tworzy pewne poczucie związku z rzeczywistością i w pierwszej kolejności wprowadza dysonans do świadomości. 
Zajmując się procesem czynienia widzialnym lub niewidzialnym poprzez obrazy, przyczyniam się do bardziej świadomego 
podejścia do nich.

Obok starszych prac, na wystawach prezentowane będą nowo powstałe dzieła. Jednym z nich jest instalacja Broke-
ning News.

Brokening News unaocznia nietrwałość szybkiego, niefiltrowanego odbioru obrazów, na które jesteśmy nieuchronnie na-
rażeni na co dzień. Do jej realizacji zostały użyte medialne obrazy istotnych wydarzeń z niedalekiej przeszłości. Utrwalone 
na porcelanowych płytach i potłuczone obrazy, przechowywane są w szklanych pojemnikach wypełnionych wodą. Użycie 
tak kruchego materiału, jakim jest porcelana jako nośnika wybranych do tej instalacji obrazów umożliwiło ich transformację.

Tytuł Brokening News jest nawiązaniem do breaking news – angielskiego terminu oznaczającego przekazywane na żywo 
ważne wiadomości z ostatniej chwili. Zdjęcia wykorzystane w tej pracy dokumentują m.in. napływ imigrantów do Europy, 
szturm na amerykański Kapitol, zajścia w Reichstagu w Berlinie, demonstracje w Hong Kongu, Wielkiej Brytanii i Polsce, ruch 
Black Lives Matter oraz trwającą pandemię Covid-19. Jesteśmy zmuszeni przez natłok informacji medialnych do przyswa-
jania obrazów i wydarzeń w karkołomnym tempie. W rezultacie, niektóre obrazy, które są dla nas szczególnie przejmujące, 
pozostają w naszej pamięci, podczas gdy inne zanikają.



BROKENING NEWS
BROKENING NEWS
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Above and on the following pages: Details from the 2022 installation Brokening News 

National Museum in Szczecin – Museum of Contemporary Art

Powyżej i na następnych stronach: fragmenty instalacji Brokening News, 2022
Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej
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Details from the 2022 installation Brokening News
National Museum in Szczecin – Museum of Contemporary Art
Z lewej i z prawej: fragmenty instalacji Brokening News, 2022

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej
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Left and right: Details from the 2022 installation Brokening News
On the following pages: Brokening News, 2022
National Museum in Szczecin – Museum of Contemporary Art
Z lewej i z prawej: 
fragmenty instalacji Brokening News, 2022
Na następnych stronach: Brokening News, 2022
Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej
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Details from the 2022 installation Brokening News

National Museum in Szczecin – Museum of Contemporary Art

Z lewej i z prawej: fragmenty instalacji Brokening News  
Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej, 2022
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Details from the 2022 installation Brokening News National Museum in Szczecin – Museum of Contemporary Art
Page 106: Detail from the 2022 installation In/Visibility National Museum in Szczecin – Museum of Contemporary Art

 Z lewej i z prawej: fragmenty instalacji Brokening News, 2022 Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej
Na stronie 106: fragment instalacji Nie/Uwidocznienie, 2022 Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej, 2022



MAGDALENA LEWOC
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Images are mediations between the world and human beings. Human beings “ex-ist” i.e., the world is not immediately ac-
cessible to them and therefore images are needed to make it comprehensible. However, as soon as this happens, images come 
between the world and human beings. They are supposed to be maps but they turn into screens […].

Vilém Flusser*

Since the 1990s, an intense dispute has arisen about images: their essence, communicative potential, and cognitive value. 
The temperature of these polemics is rising constantly and derives from the obvious, definitive transformation of the envi-
ronment in which we function. 
 The invention of photography and tools of mass reproduction saturated the world with images at a dizzying pace. 
The digital revolution of the 1980s, computerization and the networking of transmission lines only have intensified their pro-
duction and circulation on a scale previously unimaginable. We are drowning in a flood of images, and the awareness of the 
almost unlimited possibilities of digital modification and editing of images – including those created ex nihilo within a virtual 
realm – has devalued for good the reference relation between images and reality. Images have “betrayed” representation, 
confirming Baudrillard‘s vision of the march of simulacra from the realm of philosophical discourse to that of mainstream 
thinking. 
 In the 1990s, commensurate with exponential technological change, mediated images overtook language as the 
basis of knowledge production. As Richard Rorty wrote decades earlier of the so-called linguistic turn in the Humanities, this 
foundational shift is giving rise to “a new set of problems while the old ones begin to disappear”. This time around, it is not 
the word and various models of textuality that are the focus of philosophical considerations and critical disputes on art and 
other cultural forms. It is the image and visual experience.
 Theory of the image and analyses of image-based research methods formulated over last decades have remod-
eled the dominant discursive perception of the world and impetuously so. Rather than structuring their aspects in the fashion 
of language, the “reading” of images today emphasizes their separateness from the cultural phenomena that once gave 
them meaning. It grasps for the so-called iconic difference and iconic sense that constitute the differentia specifica of visual 
experience.

 IN/VISIBILITY – ABOUT MEDIA IMAGES  

Floor: Detail from the 2022 installation In/Visibility National Museum in Szczecin – Museum of Contemporary Art
Walls: Works from the Cut Outs series, The New York Times, 2021

Na podłodze: fragment instalacji Nie/Uwidocznienie, 2022 Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej
Na ścianach: prace z cyklu Cut Outs: „The New York Times”, 2021
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 In the context of Schefferski‘s latest projects – Nie/Uwidocznienie (In/Visibility) and Brokening News – prepared in 
2021 for exhibitions at the Museum of Contemporary Art – National Museum in Szczecin and Kunsthalle Rostock, it is worth 
taking a closer look at the second of the mentioned areas of reflection. Mediated reality constitutes an important anthropo-
logical and philosophical context for the artist‘s “photographic” realizations. As well as in works which focus on the analysis 
of “technical images,” including press photographs In/Visibility and processed digital media Brokening News. For the latter 
series, Schefferski used dozens of photographs of dramatic events from the recent past, printing them onto fragile porcelain 
tiles. He placed their broken remains in water-filled glass containers, drawing attention to the ephemerality, the aggressive 
crowding of images and the fast pace at which we are subjected to them.
 It is in photography and subsequent advances in image-making technologies that many philosophers and re-
searchers see the basis for a fundamental civilizational transformation. An analysis formulated by Vilém Flusser in the 
1970s and 1980s deserves special attention as it speaks to Schefferski’s more recent artistic investigations. Along with line-
ar writing, the Czech-born journalist and philosopher considered the invention of so-called technical images – those made 
using an apparatus, such as a camera, and distributed over a network, such as via computer – a character-defining turn 
in human history akin to the overproduction of images that social theorists like Walter Benjamin regarded as a hallmark of 
mass culture. As if in response, Schefferski’s artistic grasp of the phenomenon illuminates the changes occurring in a world 
in which technical images are becoming a communicative code, a common language.
 Begun in 2001, Schefferski’s Empty Images series demonstrates the same sentiment in an intelligent, artistic 
intervention. These works focus on patterns used for information presented in the press. Schefferski cuts out photographs 
pub-
lished on the front pages of popular world dailies, including Los Angeles Times, Die Welt, Berliner Zeitung and Gazeta Wy-
borcza, leaving only discreet traces of their presence in the form of a narrow border. Eliminating the image destabilizes the 
layout, highlighting the interrelation of text and image, and revealing the sophisticated methods used in constructing news 
items and the press releases on which many are based. As the artist says, the gesture poses questions about the image – 
in the case of Empty Images, a press photo – “makes the access to reality easier? Or, more difficult?”.2 At the same time, 
removing the image unlocks creative potential – the empty, annoying “projection screen” that is left triggers in the mind’s 
eye a stream of images which have a chance to gain greater autonomy than the vision of the world offered by the producers 
of print and broadcast media. 
 Developing his philosophy of the image amid the progressive process of mediatizing reality, Flusser recognized his 
social responsibility: “One of my duties is, as far as I can, to teach people to formulate questions so that they do not become 
victims of images but use them as tools of critical analysis.”3  Schefferski repeats the need for vigilance in the interview with 
Annabell Burger included in this publication, emphasizing the importance of visual competence if we are to move conscious-
ly in a world ever more permeated with images. The artist suggests that if images are used everywhere but the knowledge of 
how they function remains insufficient, visual competence cannot be achieved. Therefore, he says, it becomes necessary to 
develop tools of conscious resistance to counter the hypnotic and anesthetic effects of the images the modern mediasphere 
both manufactures and on which it relies.
 Schefferski’s works prepared for a joint exhibition called Seeing Is (Not) Believing (2022), underscore these anthro-
pological and philosophical contexts as much as the need for visual competence. Shown alongside works by Serbian artist Sl-
adjan Nedeljkovic at the National Museum in Szczecin – Museum of Contemporary Art, both In/Visibility and Brokening News 
use (2022), “technical images” and their absence as material for subtle and simple gestures that point up the hallucinatory
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 If we step beyond the view held until only recently that images are just another form of cultural text, a host of ques-
tions arise. About their relation to language, their mechanisms of influence, the impact they have on changing the way we 
perceive the world, and, consequently, on the ways they shape social relations and reorient individual lifestyles. 
 These and other issues around images and visual stimulation appear simultaneously within the theory and practice 
of culture. Among others, William John Thomas Mitchell addressed them in his interdisciplinary approach to visual culture 
studies. So, too, Gottfried Boehm and Horst Bredekamp, in formulating their theoretical background for so-called Bildwis-
senschaft (image science). Meanwhile, Hans Belting’s Bild-Anthropologie (image anthropology) reveals the fundamental 
importance of images for man’s symbolic activity, seeing the body as the natural place of their creation and reception.
 This new definition engenders heated debate. Some, like Mitchell, place the image in a position equal to language 
and linguistic description of the world. Boehm considers it primary. However, suspicion over reorienting ethical and socio-
political relations is widespread. Critics express concern about the lack of social control over the “explosion” of images and 
the corresponding effect on cognition. To them, the image is an illusion that deprives viewers of the distance necessary to 
think critically about reality.  
 Unsurprisingly, the cultural domination of images is an object of reflection for many artists. The function of mediated 
images, the mechanisms by which we receive and perceive them, and the need for a conscious approach are pillars of 
Roland Schefferski’s varied output. The artist recognizes the power and efficiency of images in our media-dominated society 
and has developed strategies for managing these influential carriers of meaning. Schefferski‘s practice emphasizes that 
reflection on images should be restored to its due rank, echoing Mitchell’s demand that we tear away the veils of familiarity 
and obviousness that shroud visual experience, transforming it into a problem to be analyzed.
 Exhibiting a far-reaching restraint, Schefferski for years recycled images by working not only with found pho-
tographs but everyday items, such as utensils, clothing and newspapers, to express his suspicion of the overproduction of 
images. 
 Schefferski’s inquiries into the power of photographs to affect cultural memory begin the 1990s, in a series of 
projects focused on a subtle analysis of the status and impact of photographic images, including historic photography of 
the pre-digital era. In Sediments (1993–2001) and Images Erased from Memory (1997–1998), Schefferski‘s practice first 
manifested a reflection on the performative function of the image and how images (or the lack thereof) change us and the 
way we perceive the world around us. 
 Due to their basic materials – analogue photos sourced from flea markets, antique stores and thrift sales – these 
early works trigger simultaneous and extremely important contextual threads. The first is the status of photography as a 
tracer of memory and an instrument for negotiating remembered or repressed events. The second is the medium’s key role 
in the progressive process of mediatizing reality, a factor on which his further artistic practice is based.
 The culture and management of memory – from the supra-individual imagination to the ways political history oper-
ates on the living organism of collective identity – are issues constantly present in Schefferski‘s work. Having spent most of 
his adult life in Germany, the Polish-born artist is well placed to address the complicated history and present-day relations 
of the two countries.  Along with Images Erased from Memory, the sensitivity and perspicacity afforded by observing both 
cultures “from the inside” is evident in Create Your Own Picture of Berlin, a billboard action organized in 2000 as part of 
the Berlin Days in Warsaw. And in the project entitled From the Lives of Europeans (2012), prepared for the Lubusz Land 
Museum in Zielona Góra.



visual excesses that shape contemporary culture. Despite Schefferski’s minimalist approach, both works effectively throw 
the viewer out of the comfort zone of their everyday routine. 
 In In/Visibility, Schefferski again reaches for newspapers as a vehicle for provocation. Developing the technique 
used in Empty Images, the artist replaces photos in front-page layouts taped to the gallery floor with mirrors that reflect up 
at the viewer regarding the work. The resulting interplay demonstrates the difference between the traditional perception of 
the image as something for disinterested contemplation. Instead, the image becomes a performative act, one that forces 
an interactive aesthetic by making the viewer a key element of the work. Their reflection implies that they are a part of the 
events reported in the text. By capturing viewers in the frame, Schefferski encourages critical reflection among those thrust 
unexpectedly into the role of participant. This shortened distance between the viewer and the artifact corresponds with the 
sudden lifting of the immunity and emotional isolation that consumption of the mediasphere’s incessant production and 
distribution of “technical images” engenders. The effect alerts viewers to the ways in which the visual content that reaches 
us is constructed. 
 Schefferski’s use of newspapers to draw attention to our mediated world follows in line with the long and inspiring 
history of their use and presence in art. Real, existing objects – in this case newspapers, but also clothes, furniture and 
coins – enable Schefferski to locate his actions on the borderline between art and life, moving freely between institutional 
and public spaces. As such, use of the newspaper as a basis for discussions on media images is attributable less to what is 
a declining share of the “media cake” and more to its objective, tangible presence. A sensitive, if not tender, attitude toward
objects – the traces of everyday life – and a conceptual approach to artistic practice characterizes Schefferski’s output. 
 An artistic intervention that coincided with the Seeing Is (Not) Believing exhibition at the National Museum in Sz-
czecin saw the first-ever presentation of works in the Empty Images series outside an institution dedicated to Contemporary 
Art. Published on January 28, 2022, a supplement featuring the same narrow frames in place of photos meant to illustrate 
the accompanying text surprised readers of a regional edition of Poland’s Gazeta Wyborcza newspaper. By placing his 
work in this most appropriate and optimal environment, Schefferski removed the “frame” of gallery and museum rooms that 
contextualize the art experience. “Losing” its institutional backing enabled Schefferski‘s concept to gain an entirely new 
dimension.  
 While focus on the daily newspaper might be viewed as Schefferski searching for a nostalgic antidote to the 
progressive dematerialization of the media in an increasingly mediated reality. It offers simultaneously a timely and critical 
contribution to the discussion about the changes taking place in the public sphere. Newspapers are in a critical condition, 
thanks not only to the abundance of digital communications platforms that compromise the economics of information pro-
duction and distribution on the printed page. Their ability to grab audiences with little or no information – or with unreliable 
information that often is based on manipulated or mystified visual material – further undermines the foundations of ho-
nest public debate. Qualitative impoverishment of the information transmitted amid the quantitative growth of digital media 
is a tangible threat to the democratic status quo. By destabilizing perception in ways that ask us to take a critical approach 
to what we see, Schefferski‘s practice is of particular relevance in a time of profound societal change.  
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* Vilém Flusser, Towards a Philosophy of Photography, London 2000, pp. 9–10
1 The basic postulates of the “pictorial turn” were first published by W.J.T. Mitchell in the manifesto The Pictorial Turn published in ArtForum, March 1972, 
vol. 30, no. 7.
2 The Strength of Images or the Bias of Perception, Annabell Burger in conversation with Roland Schefferski, in Roland Schefferski. In/Visibility, Szczecin 
2022, p. 53. 
3 Intersubjectivity: Media Metaphor, Play & Provocation. Vilém Flusser interviewed by Miklós Peternák, http://www.c3.hu/events/97/flusser/participantstext/
miklos-interview.html (access 30.07.2022).



Above, right and on the following pages: 

Detail from the 2022 installation In/Visibility

National Museum in Szczecin – Museum of Contemporary Art
Powyżej, po prawej i na następnych stronach: Nie/Uwidocznienie, 2022 

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej



In/Visibility, 2022 
National Museum in Szczecin – Museum of Contemporary Art
During the exhibition, a visitor replaced the photo that had been cut 

from the newspaper.

On the following pages: Detail from the 2022 installation In/Visibility

National Museum in Szczecin – Museum of Contemporary Art
Nie/Uwidocznienie, 2022 
Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej
Podczas wystawy ktoś spośród zwiedzających umieścił z powrotem zdjęcie na 
stronie gazety, z której zostało wycięte
Na następnych stronach: fragment instalacji Nie/Uwidocznienie, 2022 
Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej
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NIE/UWIDOCZNIENIE – O OBRAZACH MEDIALNYCH

Po prawej na ścianie: instalacja Obrazy wymazane z pamięci, 1997. Na stole: instalacja Danzigerinnen (Gdańszczanki), 1999 

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej, 2022 
Right on the wall: Installation Images Erased from Memory (1997), On the table: Danzigerinnen (Danzig Women) (1999) 

National Museum in Szczecin – Museum of Contemporary Art, 2022

Obrazy są mediacjami między światem a człowiekiem. Człowiek „egzystuje wtórnie”, to znaczy, że świat nie jest mu bezpośred-
nio dostępny, a obrazy mają czynić świat przedstawialnym człowiekowi. Ledwie jednak zaczną to robić, ustawiają się między 
światem a człowiekiem. Miały być mapami, a stają się ekranami […].

Vilém Flusser *

Od lat 90. ubiegłego wieku trwa intensywny spór o obrazy, ich istotę, potencjał komunikacyjny i wartość poznawczą. Tempe-
ratura polemiki wokół obrazów stale wzrasta i jest, w oczywisty sposób, pochodną definitywnego przekształcenia środowiska, 
w którym funkcjonujemy.
 Od czasu wynalezienia fotografii i narzędzi umożliwiających masową reprodukcję, rzeczywistość w zawrotnym tem-
pie nasyca się obrazami. Rewolucja digitalna lat 80. ubiegłego wieku, komputeryzacja i usieciowienie łączy transmisyjnych, 
zintensyfikowały na niewyobrażalną dotychczas skalę proces produkcji i cyrkulacji obrazów. Toniemy w nich, a świadomość 
nieomal nieograniczonych możliwości cyfrowej modyfikacji i montażu obrazów, a nawet tworzenia ich ex nihilo w oderwaniu 
od realności, na dobre zdewaluowała wiarę w referencyjny związek obrazów z rzeczywistością. Obrazy „zdradziły” repre-
zentację, a Baudrillardowska wizja pochodu symulakrów z obszaru dyskursu filozoficznego przeniknęła do głównego nurtu 
myślenia o współczesności.
 W latach 90. XX wieku, adekwatnie do lawinowo postępujących zmian technologicznych i współczesnej recepcji 
świata mającej u podstaw w przeważającej mierze wiedzę zapośredniczoną przez media obrazowe, wyłonił się kolejny hu-
manistyczny paradygmat, który – podobnie, jak pisał Richard Rorty, obwieszczając trzy dekady wcześniej tzw. zwrot lingwi-
styczny w  humanistyce – zapowiada: „nowy zespół problemów, podczas gdy stare zaczynają zanikać”. Tym razem jednak to 
nie słowo i rozmaite modele tekstualności są ośrodkami zainteresowania rozważań filozoficznych i krytycznych dysput nad 
sztuką oraz innymi formami kulturowymi, ale obraz i doświadczenie wizualne.



Praca z cyklu Behind Images:
 „Die Welt“ 10. Juni 2020 

Muzeum Narodowe w Szczecinie –
Muzeum Sztuki Współczesnej

Die Welt 10. Juni 2020,
from the Behind Images series

National Museum in Szczecin –
 Museum of Contemporary Art
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Praca z cyklu Cut Outs:  
„Die Welt”, Dienstag 9. November 2021,  
Kolekcja Muzeum Narodowego w Szczecinie –  
Muzeum Sztuki Współczesnej

Die Welt, 9. November 2021, 
from the Cut Outs series
The Collection of the National Museum in Szczecin –
Museum of Contemporary Art

 Teoria obrazu i analizy komunikacji wizualnej, formułowane od kilku dekad z co najmniej kilku perspektyw badaw-
czych, z impetem przemodelowują dotychczas dominujące dyskursywne postrzeganie świata, gdzie każdy jego aspekt był 
konsekwentnie strukturyzowany na modłę języka. Podkreślaniu odrębności obrazu i wykluczaniu go ze zbioru fenomenów 
kultury, których znaczenie ujawnia się w procesie „czytania”, towarzyszą próby uchwycenia tzw. różnicy ikonicznej i ikonicz-
nego sensu, stanowiących differentia specifica doświadczenia wizualnego.
 Jeśli zatem obrazy nie są wyłącznie kolejnymi tekstami kultury, powstaje pytanie o ich relację wobec języka, mecha-
nizmy oddziaływania, wpływ jaki wywierają na zmianę sposobu postrzegania świata, a w dalszej konsekwencji – na kształt 
modeli społecznych relacji czy reorientację indywidualnych stylów życia. Skoro realną techniczną możliwością stało się dziś 
niemal całkowite zdominowanie kultury przez obrazy, to czy namysł nad nimi nie staje się aktualnie palącą koniecznością?
 Te i inne pytania o obrazy oraz stymulację wizualną, której jesteśmy stale i coraz intensywniej poddawani, pojawiają 
się jednocześnie w obrębie teorii i praktyki kultury. Analizuje je między innymi William John Thomas Mitchell, promując nowe 
interdyscyplinarne podejście w humanistyce w ramach studiów nad kulturą wizualną (visual culture studies), Gottfried Boehm 
i Horst Bredekamp, którzy tworząc teoretyczne zaplecze tzw. Bildwissenschaft (nauki o obrazie) podkreślają istnienie auto-
nomicznego i odmiennego wobec języka ikonicznego sensu obrazu, czy wreszcie Hans Belting znany z koncepcji Bild-An-
thropologie (antropologia obrazu), eksponującej fundamentalne znaczenie obrazów (także wewnętrznych) dla symbolicznej 
aktywności człowieka i ciała jako naturalnego miejsca ich tworzenia i odbierania (ożywiania).
 W gorących dyskusjach na temat nowej definicji obrazu zostaje on z jednej strony bardzo dowartościowany i posta-
wiony w pozycji co najmniej równorzędnej językowi i językowemu opisowi świata (Mitchell) lub wręcz uznany za wobec niego 
pierwotny (Boehm), z drugiej jednak strony jest radykalnie krytykowany. W nurcie krytycznym „zwrotu ikonicznego” powrotowi 
obrazów towarzyszy silna obawa o brak społecznej kontroli nad ich „eksplozją” i przeświadczenie o ich niebezpiecznym 
potencjale. Współczesny ikonoklazm ma wiele aspektów – poznawczy, etyczny i społeczno-polityczny, zawsze jednak eks-
ponuje daleko idącą podejrzliwość wobec obrazu jako iluzji odbierającej widzom poczucie dystansu i realności oraz zdolność 
do krytycznej analizy.

 Kulturowa dominacja obrazów staje się jednocześnie przedmiotem refleksji wielu artystów. Problematyka funkcjono-
wania obrazów, w tym obrazów medialnych, mechanizmy ich postrzegania i potrzeba świadomego obchodzenia się z nimi, 
stanowią także jeden z filarów twórczości Rolanda Schefferskiego. Artysta, zdając sobie sprawę z dominacji, czy wręcz tyranii 
obrazów, z którymi mamy do czynienia żyjąc w medialnym społeczeństwie informacyjnym, dostrzega ich siłę i sprawczość 
oraz podejmuje wysiłek uwidoczniania mniej lub bardziej subtelnych strategii zarządzania obrazami jako nośnikami znaczeń 
o dużej sile rażenia. Praktyka Schefferskiego sugeruje konieczność przywrócenia refleksji o obrazach należnej jej rangi, 
pobrzmiewa w niej także sygnalizowana przez W.J.T. Mitchella potrzeba zerwania zasłony swojskości i oczywistości, która 
spowija doświadczenie wizualne oraz postulat przemiany go w problem do analizy1. Deklarując daleko idącą powściągliwość 
w kwestii artystycznej produkcji obrazów, Schefferski od lat wnikliwe pracuje z obrazami „odnalezionymi” w rzeczywistości 
pozaartystycznej.
 Zanim jednak w początku lat 2000. w polu zainteresowania artysty znalazły się obrazy medialne i ich podatność na 
wykorzystanie jako narzędzi manipulacji, uwodzenia czy perswazji, już niemal dekadę wcześniej, w początku lat 90. ubie-
głego wieku, Schefferski zrealizował serię projektów, których motywem przewodnim była subtelna analiza statusu i sposobu 
oddziaływania obrazów fotograficznych, w tym fotografii historycznej pochodzącej z epoki przedcyfrowej (np. Osady, 1993–
2001 i Obrazy wymazane z pamięci, 1997). Był to moment, kiedy w praktyce artystycznej Schefferskiego zamanifestował 
się namysł nad performatywną funkcją obrazu i tym, jak obrazy (lub ich brak), zmieniają nas samych i sposób postrzegania 
świata wokół nas. 
 Prace te, dzięki podstawowemu tworzywu, do jakiego odwołał się artysta – fotografii analogowej (w przeważającej 
mierze zdjęć archiwalnych kupowanych przez artystę na pchlich targach, w antykwariatach i na wyprzedażach staroci), uru-
chamiały jednocześnie dwa niezwykle istotne wątki kontekstowe. Pierwszym z nich jest status fotografii jako śladu pamięci 
i instrumentu negocjowania zapamiętanych lub wypartych z pamięci zdarzeń, drugim – kluczowa rola fotografii w postępują-
cym procesie mediatyzowania rzeczywistości.
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Praca z cyklu Cut Outs: Tego samego dnia, 2020 Kolekcja Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej

On the Same Day (2020), from the Cut Outs series The Collection of the National Museum in Szczecin – Museum of Contemporary Art
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 Kwestie ponadindywidualnego imaginarium, kultury pamięci, zarządzania pamięcią, polityki historycznej i innych 
sposobów operowania na żywym organizmie zbiorowej wyobraźni i tożsamości są z pewnością jednym z najbardziej newral-
gicznych wątków stale obecnych w twórczości Schefferskiego. Problematyka ta zyskała najpełniejszy wyraz w cyklu Obrazy 
wymazane z pamięci (1997), akcji billboardowej Stwórz sobie własny obraz Berlina, zrealizowanej w roku 2000 w ramach 
Dni Berlina w Warszawie i projekcie Z życia Europejczyków (2012), przygotowanym dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej 
Górze. Schefferski podejmuje ją z ogromnym wyczuciem i szczególną przenikliwością, w którą wyposaża go doświadczenie 
biograficzne – urodzony i wykształcony w Polsce, znakomicie orientujący się w polskich realiach kulturowych artysta, większą 
część życia spędził w Niemczech, umiejętnie wykorzystując przywilej obserwacji obu kultur „od wewnątrz” wraz z ich skom-
plikowaną historią i złożoną teraźniejszością. 
 W kontekście najnowszych projektów Schefferskiego – Nie/Uwidocznienie (2022) oraz Brokening News (2022) przy-
gotowanych z myślą o ekspozycji w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej oraz Kunsthalle 
Rostock warto przyjrzeć się bliżej drugiemu z przywołanych obszarów refleksji, stanowiącemu istotny antropologiczny i filo-
zoficzny kontekst dla „fotograficznych” realizacji artysty, a potem także dalszych prac, w których centrum pozostaje analiza 
„obrazów technicznych”, w tym fotografii prasowych, jak w Empty Images i Nie/Uwidocznieniu, czy przetworzonych cyfrowych 
obrazów medialnych, w przypadku Brokening News.

 To w fotografii – wynalazku technicznym, zmieniającym sposób percepcji świata oraz w innych mechanicznie two-
rzonych obrazach, powstających później przy użyciu coraz bardziej skomplikowanych i wyrafinowanych narzędzi, takich jak: 
kamera wideo, aparat cyfrowy czy komputer, wielu filozofów i badaczy dostrzegło podstawę fundamentalnej cywilizacyjnej 
przemiany. Był wśród nich naturalnie Walter Benjamin i inni przedstawiciele teorii krytycznej, analizujący rozwój kultury maso-
wej i postępującą nadprodukcję obrazów. Wśród licznych filozoficznych diagnoz poświęconych tej problematyce, w kontekście 
pracy z obrazami proponowanej przez Schefferskiego, na szczególną uwagę zasługują analizy Viléma Flussera formułowane 
w latach 70. i 80. XX wieku, w nich wybrzmiewa wiele kwestii artystycznie eksplorowanych przez Schefferskiego. Wynalezie-
nie obrazów technicznych (w tym pierwszej – fotografii) Flusser uznał za przyczynę jednego z dwóch zasadniczych zwrotów 
w historii ludzkości (za pierwszy przyjął wynalezienie pisma linearnego), co w decydujący sposób określiło charakter naszej 
epoki i specyficzny dla niej bezprecedensowy wzrost presji wizualności. W tym znaczeniu próby uchwycenia fenomenu ob-
razu fotograficznego, stanowiące clue licznych realizacji Schefferskiego, stają się jednocześnie próbami zrozumienia zmian 
zachodzących we współczesnym świecie, w którym kodem porozumiewawczym, powszechnym językiem stają się obrazy 
techniczne. Flusser, opisując współczesność w kontekście postępującego procesu mediatyzacji rzeczywistości, dostrzegał 
swoją społeczną odpowiedzialność, pisząc: „Jedną z moich powinności jest, na tyle na ile potrafię, uczenie ludzi formułowania 
pytań, tak by nie stawali się oni ofiarami obrazów, ale używali ich jako narzędzi krytycznej analizy”2.Tę samą potrzebę krytycz-
nej czujności wobec obrazów Schefferski podkreśla wielokrotnie w wywiadzie udzielonym Annabell Burger, zamieszczonym 
w niniejszej publikacji, mówiąc o konieczności wypracowania kompetencji wizualnych niezbędnych do świadomego poruszania 
się w dzisiejszym świecie. Artysta sugeruje, że jeśli obrazy będą stosowane wszędzie, ale niewystarczająca pozostanie wiedza 
na temat ich funkcjonowania, takich kompetencji nie uda się uzyskać. Niezbędne zatem staje się wypracowanie narzędzi świa-
domego oporu wobec mediasfery i zbyt szybkiej konsumpcji obrazów, wywołującej z jednej strony efekt hipnotyczny, z drugiej 
anestetyczny.
 Paradoksalnie, strategia Schefferskiego wymierzona w halucynacyjny wizualny nadmiar, polega na subtelnych i po-
zornie prostych gestach. Pomimo swojej minimalistycznej formuły skutecznie wytrącają one widza/odbiorcę ze strefy kom-
fortu i codziennej rutyny. Z taką inteligentną, artystyczną interwencją spotykamy się m.in. w rozpoczętym w 2001 roku cyklu 
Empty Images, który ogniskuje uwagę odbiorcy wokół schematów konstruowania informacji podawanych na łamach prasy. 
W Empty Images Schefferski „wycina” fotografie publikowane na stronach tytułowych poczytnych światowych dzienników, 
takich jak: „Los Angeles Times”, „Die Welt”, „Berliner Zeitung” czy „Gazeta Wyborcza”, pozostawiając dyskretny ślad po ich 
obecności w postaci wąskiego obramowania. Destabilizacja układu szpalty poprzez wyeliminowanie obrazu służy wyeks-
ponowaniu wzajemnych relacji pomiędzy tekstem a obrazem i ujawnieniu wyrafinowanych metod konstruowania przekazu 
prasowego. Podstawowym sensem tego artystycznego gestu jest, jak mówi artysta, postawienie pytania o to czy obraz, 
a w tym konkretnym przypadku – zdjęcie prasowe, „ułatwia czy raczej utrudnia dostęp do rzeczywistości”2.Usunięcie obrazu 
ma jednocześnie pozytywny potencjał – powstający w ten sposób pusty, irytujący „ekran projekcyjny” uruchamia w wyobraźni 
widza strumień obrazów wyobrażonych, które mają szansę na uzyskanie większej autonomii wobec wizji świata kreowanej 
przez media.
 W najnowszej instalacji Nie/Uwidocznienie (2022), zaprezentowanej premierowo w Muzeum Narodowym w Szcze-
cinie – Muzeum Sztuki Współczesnej w ramach przygotowanej wspólnie ze Sladjanem Nedeljkovicem wystawy Seeing Is 
(Not) Believing (2022), Schefferski ponownie sięga po gazetę jako podstawowe tworzywo pracy, tym razem jednak w miej-
scach wyciętych zdjęć pojawiają się lustra. Posunięcie to staje się swoistym „zapalnikiem” procesów mentalnych i wehikułem 
dla doświadczającego tej realizacji odbiorcy. Mamy tu do czynienia z sytuacją obrazową, w jasny sposób pokazującą czym 
różni się tradycyjne postrzeganie obrazu jako rzeczy oraz doświadczenia estetycznego będącego bezinteresowną kontem-
placją od upatrywania w obrazie aktu performatywnego, umożliwiającego przeżycie interaktywnej sytuacji mocno skracającej 
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* Vilém Flusser: Ku filozofii fotografii, przeł. J. Maniecki, Warszawa 2015, s. 43.
1 Podstawowe postulaty „zwrotu piktorialnego“ zostały po raz pierwszy opublikowane przez W.J.T. Mitchella w roku 1992 na łamach „ArtForum” w tekście 
manifeście The Pictorial Turn. Przekład polski tekstu został opublikowany w czasopiśmie „Kultura Popularna”, 2009, nr 1 (23), s. 5–18.
2  Siła obrazów lub stronniczość percepcji, Annabell Burger w rozmowie z Rolandem Schefferskim, Roland Schefferski. Nie/Uwidocznienie, Szczecin 2022, 
s. 73. 
3 Intersubjectivity: Media Metaphor, Play & Provocation. Vilém Flusser interviewed by Miklós Peternák, http://www.c3.hu/events/97/flusser/participantstext/
miklos-interview.html (dostęp 30.03.2022).

Trzecia strona z cyklu Empty Images, wydrukowana strona „Gazety Wyborczej” z 28 stycznia 2022 

Third Page (2022), from the Empty Images series: Printed page of the January 28, 2022, edition of Gazeta Wyborcza

dystans pomiędzy artefaktem a widzem. Gdy widz dostrzega swoje odbicie w lustrach, staje się kluczowym elementem dzieła 
oraz uczestnikiem wydarzeń i treści eksponowanych w gazetach (stanowiących tu pars pro toto całej mediasfery), od których 
często zdążył się już niemal całkowicie uodpornić i emocjonalnie odizolować. „Chwytanie widzów w kadr” zachęca do kry-
tycznego zastanowienia się nad dwuznaczną pozycją odbiorcy, z pozycji obserwatora wchodzącego nieoczekiwanie w rolę 
uczestnika zdarzeń, budzi jednocześnie czujność wobec sposobów konstruowania docierających do nas wizualnych treści.
 Ciekawe w przypadku analizy obrazów medialnych, zaproponowanej przez Schefferskiego, jest nawet samo się-
gniecie po gazetę i uczynienie z niej artystycznego tworzywa. Obecność gazety w sztuce ma długą i inspirującą historię, 
jednak w kontekście dynamiki rozwoju mediów jest ona nośnikiem, którego losy z powodu cyfrowego boomu, zmian ekono-
micznych i zwiększającej się świadomości ekologicznej, wydają się przesądzone. Obserwując praktykę artystyczną Scheffer-
skiego można przyjąć, że o wykorzystaniu gazety jako podstawy dyskusji na temat obrazów medialnych, decyduje nie tyle jej 
aktualny udział w „medialnym torcie”, ile walor jej przedmiotowej namacalnej obecności. Połączenie konceptualnego sposobu 
uprawiania sztuki z wrażliwą, wręcz czułą, postawą wobec przedmiotów – śladów codzienności, stanowi specyficzną cechę 
twórczości tego artysty, a realnie istniejące przedmioty (w tym wypadku gazety, ale też często ubrania, meble czy monety) są 
stale obecne w jego realizacjach. Swoje działania Schefferski konsekwentnie lokuje na pograniczu sztuki i życia, ze swobodą 
przemieszczając się pomiędzy obiema sferami – instytucjami sztuki i przestrzenią publiczną.
 W interwencji artystycznej opublikowanej na łamach „Gazety Wyborczej” z okazji wystawy Seeing Is (Not) Believing 
w Muzeum Narodowym w Szczecinie Schefferski po raz pierwszy zaprezentował projekt Empty Images poza dedykowanymi 
sztuce współczesnej instytucjami, realizując go w najwłaściwszym i najbardziej optymalnym środowisku – w gazecie co-
dziennej. Czytelników „Wyborczej” zaskoczył brak fotografii prasowych. W piątkowym wydaniu gazety (28 stycznia 2022 r.) 
w miejscach zdjęć, ilustrujących tematy z trzeciej strony, pozostały wyłącznie wąskie ramki. W ten sposób idea Empty Images 
wyemigrowała z galeryjnych i muzealnych sal, które same w sobie „ramują” i kontekstualizują sposób doświadczania sztuki, 
w rzeczywistość, a w niej koncept Schefferskiego „tracąc” instytucjonalne zaplecze, zyskał zupełnie nowy wymiar.
 Skupienie uwagi na gazecie codziennej i jej materialnym bycie, może być odbierane jako wyraz nostalgicznego po-
szukiwania antidotum dla postępującej immaterializacji mediów i rzeczywistości w ogóle, z drugiej jednak strony można w nim 
dostrzegać niezwykle aktualny krytyczny przyczynek do dyskusji na temat zmian dokonujących się w obszarze sfery publicznej. 
Prasa i sposób, w jaki dotychczas funkcjonował model produkcji i dystrybucji informacji, znalazły się w trudnym – o ile nie kry-
tycznym – położeniu ze względu na pojawienie się ogromnej liczby cyfrowych platform komunikacyjnych. Zaabsorbowały one 
uwagę odbiorców nie przekazując zgoła żadnych informacji lub przekazując informacje nieuwiarygodnione, często oparte na 
zmanipulowanym lub zmistyfikowanym materiale wizualnym. Kryzys ten oznacza nie tylko pożegnanie z formatem drukowanej 
prasy, ale kryzys dostępu do informacji, a co za tym idzie – podstaw do prowadzenia uczciwej debaty publicznej. Ujawnia też głę-
bokie zmiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie. Zubożenie jakościowe i wzrost ilościowy informacji podawanych 
w obiegu cyfrowym w tym fake newsów oraz wykorzystywanie dezinformacji w tzw. działaniach hybrydowych, jest dziś realnym 
zagrożeniem dla demokratycznego status quo, którego trwałość przestaje być oczywista. W tym kontekście destabilizująca 
percepcję praktyka artystyczna Schefferskiego i krytyczne podejście do tego, co widzimy, zyskuje szczególną aktualność. 



Z lewej i powyżej na ścianach: prace z cyklu Cut Outs: „The New York Times”, 2021
Z lewej i na następnych stronach na podłodze: fragment instalacji Nie/Uwidocznienie, 2022 
Na następnych stronach na ścianach: praceSladjana Nedeljkovica
Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej

Left on the wall and above: works from the series Cut Outs: The New York Times, 2021
Left on the floor and on the following pages: Detail of the 2022 installation In/Visibility, 
On the following pages on the walls: works by Sladjan Nedeljkovic
National Museum in Szczecin – Museum of Contemporary Art
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Annabell Burger 
Born in 1980 in Singen, Germany. She studied art history, Byzantine Art History/Christian Archaeology and Philosophy at 
Johannes Gutenberg University in Mainz. In addition to various art education projects, she has worked as an independent 
art historian and curator since 2015, including for curator Kasper König - with whom she produced the exhibition WHAT 
BEAUTY IS, I KNOW NOT (2019), and most recently for the exhibition Hinterm Nischel (2021) at the Kunstsammlungen 
Chemnitz. Since 2017, she has worked as a studio manager and consultant for Berlin-based artist Galli, where she fo-
cuses on catalogue raisonné and managing exhibitions. She is co-editor of the book I was Born in Karl-Marx-Stadt by artist 
Joerg Waehner, as well as a publication by Galli, which is to be published in the fall of 2022. Since 2019, Burger curated the 
exhibition project Seeing Is (Not) Believing for Kunsthalle Rostock, in collaboration with featured artists Roland Schefferski 
and Sladjan Nedeljkovic.
Urodziła się w 1980 roku w Singen, w Niemczech. Studiowała historię sztuki, historię sztuki bizantyjskiej / archeologię 
chrześcijańską oraz filozofię na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji. Oprócz różnych projektów z zakresu 
edukacji artystycznej, pracuje od 2015 roku jako niezależna historyczka sztuki i kuratorka, w tym dla kuratora Kaspera 
Königa – z którym w ścisłej współpracy zrealizowała wystawę WHAT BEAUTY IS, I KNOW NOT (2019), a ostatnio była 
kuratorką wystawy Hinterm Nischel (2021) w Kunstsammlungen Chemnitz. Od 2017 roku Annabell Burger pracuje również 
jako kierowniczka pracowni i konsultantka dla berlińskiej artystki Galli, gdzie skupia się na pracy nad catalogue raisonné 
i zarządzaniu jej wystawami. Jest współredaktorką książki artystycznej Urodziłem się w Karl–Marx–Stadt autorstwa artysty 
Joerga Waehnera oraz kolejnej publikacji artystki Galli, która ukaże się jesienią 2022 roku. Od 2019 roku pracuje jako kura-
torka w ścisłej współpracy z artystami Rolandem Schefferskim i Sladjanem Nedeljkovicem nad projektem wystawienniczym 
Seeing Is (Not) Believing dla Kunsthalle Rostock.

Axel Feuss 
Born in 1957, in Flensburg, Germany. From 1978–1986, he studied Art History, European Ethnology and Classical Archa-
eology at the University of Hamburg. In 1987, he received his doctorate in Art History (dissertation on Wencel Hablik). From 
1991–1992, curated exhibitions at the German Historical Museum in Berlin. From 1994 to 2001, he was responsible for the 
exhibition program, deputy director and scientific director of the Ostdeutsche Galerie Museum in Regensburg. From 2001
 – 2004, he was director of the Altona Museum in Hamburg – the State Museum of North Germany. Since 2005, he works 
as an independent exhibition curator and publicist. 
Urodził się w 1957 roku, we Flensburgu, w Niemczech. W latach 1978–1986 studiował historię sztuki, europejską etnologię 
i klasyczną archeologię na Uniwersytecie Hamburskim. W 1987 roku uzyskał doktorat w zakresie historii sztuki (dysertacja 
o Wenclu Habliku). Od 1991 do 1992 był kuratorem wystaw w Niemieckim Muzeum Historycznym w Berlinie. Następnie 
w latach 1994–2001 odpowiedzialny za program wystaw, zastępca dyrektora i dyrektor naukowy Muzeum Ostdeutsche 
Galerie w Ratyzbonie. W latach 2001–2004 był dyrektorem Muzeum Altona w Hamburgu – Państwowego Muzeum Północ-
noniemieckiego. Od 2005 jest niezależnym kuratorem wystaw i publicystą.

Magdalena Lewoc 
Graduate of Art History at the University of Wrocław. From 1996–2001, coordinated international cooperation projects within 
the framework of Szczecin’s activity in the structures of the Union of Baltic Cities. Editor of the Baltic Art Magazine Mare 
Articum (1997–2003). From 1998–1999, curator of the Amfilada Gallery in Szczecin. Since 2002, she has worked at the 
National Museum in Szczecin as head of the Museum of Contemporary Art (2005) and senior curator of the collection of 
contemporary art (2010). From 2009–2017, she was vice president of the Mare Articum Foundation. In 2013–2017, asso-
ciate of the Department of History and Theory of Art at the Academy of Art in Szczecin. Curator of dozens of exhibitions, 
including many international projects.
Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1996–2001 koordynatorka projektów współpracy mię-
dzynarodowej w ramach aktywności Szczecina w strukturach Związku Miast Bałtyckich i redaktorka Bałtyckiego Magazy-
nu Sztuki „Mare Articum”, (1997–2003). W latach 1998–1999 kuratorka Galerii Amfilada w Szczecinie. Od 2002 pracuje 
w Muzeum Narodowym w Szczecinie jako kierowniczka Muzeum Sztuki Współczesnej (2005) i kustoszka zbiorów sztuki 
współczesnej (2010). W latach 2009–2017 wiceprezeska Fundacji Mare Articum. W latach 2013–2017 współpracowniczka 
Zakładu Historii i Teorii Sztuki na Akademii Sztuki w Szczecinie. Kuratorka kilkudziesięciu wystaw w tym projektów między-
narodowych.
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Roland Schefferski 
Born in 1956 in Katowice. From 1976–1981, studied at the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław. Since 
1984, lives and works in Berlin. Schefferski’s art defies classification. Along with objects and installations, he uses various 
media as tools for critical analysis, adapting his artistic concepts to the specificity of place where the works are presented. 
Schefferski bases his projects on interactive processes that intervene unexpectedly, temporarily, and sometimes almost 
imperceptibly, both in the art world and in everyday life. 
 In the early 1980s, he recognized the creative possibilities of “marginal activities” in public space. Innovative, site-
specific works like Telephone Booth, staged in Wroclaw (1981–1983), and Door Installation, at Berlin’s Paranorm gallery 
(1988–1990), utilized objects discarded by passersby and accumulated over periods of years to document everyday activity. 
Along with Space Identification (1981–1984), and Unity and Duality (1983–1985), Schefferski’s investigations question the 
limits that exhibition of works in institutional settings and contexts place on artistic expression. In Switching Images (1998), 
realized simultaneously in the apartments of a Polish woman in Słubice and a German woman in Frankfurt on Oder, he 
coopted private spaces and those inhabiting them to further this concept. Subsequent arrangements and interventions in 
apartments, such as Return to Sender (2004) and To Continue Everywhere We Go (2005), documented the creative use of 
objects given to participants in their private spaces, effectively making them “co-authors” of the interventions. 
 The artist consigned his works to a Berlin second-hand store in Pictures Erased from Memory (1997–1998) and 
to a Gdansk antique store in The Fragmentary Nature of Memory (1998), blurring the boundary between everyday life and 
art. In later, process-oriented projects, Schefferski exploited the functionality of objects, including clothing, furniture and 
newspapers. 
 A widely noted piece used coins in public spaces. During walks along the Polish-German border in Frankfurt on 
the Oder and in Słubice (2005), in Warsaw (2009) and in Berlin (2017), he deliberately “lost” coins minted especially for 
these occasions. The messages on the coins were meant to make their finders think: This concerns you / Das betrifft dich 
(2005) – about the future of Europe; (Money) isn‘t everything? / (Pieniądze) szczęścia nie dają? (2009) – about a globalized 
market economy; Anderes Deutschland? / Another Germany? (2017) – about the form of an open society. For Schefferski, 
the practice of stepping out of traditional exhibition spaces and incorporating art into everyday life outside an institutional 
context proves to be an appropriate method for reviving public discourses. For him, it is also a way to expand spheres of 
influence in support of civil society. 
 As part of the artistic intervention Berliners (2000), the artist invited visitors to exchange their outer garments for 
jackets, blazers and coats that he had embroidered with silhouettes of the inhabitants of the German capital, and to wear 
them while viewing works at the Centre for Contemporary Art in Warsaw’s Ujazdowski Castle. The garments gave viewers 
the opportunity to directly interact with the artworks independent of the exhibition space and provided his works an added 
dimension as viewers moved around the gallery. Enitled Sculpture to Wear, this type of kinetic interaction makes perception 
a temporal-spatial process. In it, Schefferski questions the autonomy of the artwork and its relationship with viewers. 
 Objects and installations from the Sediments series (1993–2001) are continuations of such projects as Telephone 
Booth and Door Installation, developing the forms used in earlier works. Flat, transparent showcases are replaced by glass 
containers filled with water. They also store material traces of everyday life – this time in images recorded on porcelain 
plates or faience shards. This series initiated Schefferski‘s investigations into the phenomenon of the mediated image, often 
using historical photographs that have survived collective memory and others that have been purposely omitted. 
 In the installation Pictures Erased from Memory (1997–1998), Schefferski develops his theme by referring to the 
process that took place in Germany after the fall of National Socialism. The artist removed motifs from old photographs and 
reduced them to a narrow margin. He did the same on billboards placed in Warsaw in 2000 in a mock advertising campaign 
that encouraged people to revise their notions of Berlin and its inhabitants. 
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 His strategy of the “missing image” manifests itself in formally diverse works. reKonstruktion (2009) confronted 
visitors to the restored Pomona Temple in Potsdam with the recent history of the site. He did the same in installations at 
German and Polish libraries in 2011 that bore the same title and consisted of visual documentation devoid of commentary. 
The installation From the Lives of Europeans (2012) at the Lubusz Land Museum in Zielona Góra used glass slides as the 
vehicle for metaphoric expression. In them, the artist raises important questions: How do images function in cultural mem-
ory? How do they shape the collective memory of individuals? Or entire nations?
 Schefferski pays particular attention to the function and meaning of mediated images. The Empty Images series, 
begun in 2001, is a formal development of the idea he explored in Images Erased from Memory. Since then, images distribu-
ted via mass media – the ways they are constructed and received – are the vehicles for his artistic realizations. In them, he 
draws attention to the mutual relations between images and text in printed media; to the fact that images not only illustrate a 
given text but also influence its content. In his first work, Los Angeles Times, Friday, September 4, 2000, and in later works in 
the series, he cut out photographs from newspapers, leaving a void. In the works from Behind Images (2012) series, which 
use the Financial Times newspaper, he exposes deeper layers in newspapers, juxtaposing photographs from back pages 
with articles on page one. 
 The media often conveys a one-sided view of the world, creating the impression that we have no influence on the 
events being reported. The most recent installations, I am a Stranger (2020) and In/Visibility (2022), both reflect the physi-
cality of the viewer and the environment.
 When viewing the installation In/Visibility, the viewer sees himself in the mirrored surface that replaces the pho-
tograph cut from the newspaper and the remaining texts on the newspaper page simultaneously. The juxtaposition invites 
reflection on the impact of media images and their participation in the process of manipulation. Dealing with images as prod-
ucts calls into question their function and meaning. On various levels, Schefferski’s projects address issues of perception 
by presenting the image as a central medium of cultural memory.
 Schefferski‘s work has been exhibited both at solo and group exhibitions at, the National Museum and the CCA 
Ujazdowski Castle in Warsaw, the National Museum in Cracow, the Łaźnia Center for Contemporary Art and the Wyspa 
Institute of Art in Gdańsk, the L Gallery Art Center in Elbląg, the Lubusz Land Museum in Zielona Góra, the Entropia Gallery 
and the Avant-garde Gallery in Wrocław, the Paranorm Gallery in West Berlin, the Institute of Polish Culture, the Neue Ge-
sellschaft für bildende Kunst, the Maerkisches Museum and the Kuenstlerhaus Bethanien in Berlin, Museum Ostdeutsche 
Galerie in Regensburg, Kunstsammlungen in Chemnitz, Kunstmuseum Bonn, Landesmuseum in Linz, Galerie Studioven-
ticinque in Milan, Space Gallery in Bratislava, Gallery 21 and CCA Manezh in Saint Petersburg, L Gallery in Moscow, Del 
Bello Gallery in Toronto, Beyond Baroque Gallery in Los Angeles, Gallery de la Raza in San Francisco, and Nexus Art 
Gallery in Philadelphia.
 Schefferski has participated in the International Drawing Triennial in Wroclaw, the International Biennial of Visual 
Poetry in Sao Paulo, the Construction in Process IV in Lodz, the International Festival of Experimental Art and Performance 
in St. Petersburg, the Rauma Biennale Balticum in Rauma (FI), and in Outdoor Gallery presentations in Poland, France and 
Germany, the In Out Festival in Gdansk, the Mediations Biennale in Poznan, and Spektrale in Luckau (DE).
 Reviews of solo and group exhibitions and articles discussing his work have appeared in numerous daily newspa-
pers as well as in art magazines such as: Artist, Artforum, Arte Factum, Bijutsu Techo, Exit, Format, Kunstforum, Art Maga-
zine, Mare Articum, Neue bildende Kunst – Zeitschrift fuer Kunst und Kritik.
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Roland Schefferski 
Urodził się w 1956 roku w Katowicach. Od 1976 do 1981 studiował w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akade-
mia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu, od 1984 roku mieszka i pracuje w Berlinie. Jego twórczość 
wymyka się jednoznacznym klasyfikacjom. Równolegle do obiektów i instalacji realizuje działania oraz interwencje w obszar-
ze różnorodnych mediów, dostosowując koncepcje do specyfiki miejsc, w których prezentuje swoje prace. Do celów ar-
tystycznych wykorzystuje w niekonwencjonalny sposób codzienną rzeczywistość i poddaje ją krytycznej analizie. Liczne 
projekty artystyczne Schefferskiego opierają się na interaktywnych procesach i interweniują niespodziewanie, tymczasowo, 
a czasem ledwo zauważalnie w świat sztuki lub życie codzienne.
 Na początku lat 80. interesował się „marginalnymi działaniami” w przestrzeni publicznej. Uwzględniając tkwiący 
w niej potencjał twórczy, wypróbowywał nowe możliwości artystycznego wyrazu. Z przypadkowo znalezionych przedmiotów 
aranżował anonimowe instalacje. Były to jego pierwsze próby rozszerzenia klasycznej prezentacji sztuki, jaką jest wystawa 
i znalezienia dla niej innowacyjnej formy. Wraz z użytkownikami jednej z ówczesnych budek telefonicznych we Wrocławiu 
pozostawiał w niej ślady codziennej aktywności, wyrzucone przedmioty, dokumentując cały proces – tak powstał projekt 
Budka telefoniczna (1981–1983). Podobną procesualną pracę pt. Instalacja drzwiowa (1988–1990) stworzył przy udziale 
innych osób w berlińskiej galerii Paranorm. W rezultacie zajął się problemem prezentacji sztuki, poszukując odpowiedzi na 
pytanie, jak dalece dzieła sztuki są zdeterminowane przez kontekst instytucjonalny. Również wcześniejsze eksperymen-
ty w przestrzeni publicznej, takie jak Space Identification (1981–1984) czy Unity and Duality (1983–1985), inspirowały go 
w trakcie minionych dekad do sytuowania swoich prac także poza zinstytucjonalizowanymi miejscami prezentacji. Wiele 
z nich tworzył w przestrzeniach prywatnych. Na przykład projekt Zamiana obrazów (1998) zrealizowany został w mieszka-
niach Polki w Słubicach i Niemki we Frankfurcie nad Odrą, a polegał jedynie na zamianie ich dekoracji ściennych i zbadaniu 
w ten sposób granic akceptacji cudzych upodobań estetycznych we własnej sferze prywatnej. Późniejsze aranżacje i inge-
rencje w mieszkaniach, jak np. Return to sender (2004) i To continue everywhere we go (2005), przybrały formę projektów 
partycypacyjnych. Ich uczestnicy, poproszeni o kreatywne wykorzystanie przekazanych im przedmiotów w przestrzeni prywa-
tnej, stali się „współautorami” tych działań.
 W latach 1997–1998 artysta oddał swoje prace w komis do berlińskiego sklepu ze starzyzną Obrazy wymazane 
z pamięci (1997) i do gdańskiego antykwariatu The fragmentary nature of memory (1998), zacierając granicę między życiem 
codziennym a sztuką. W późniejszych procesualnych projektach Schefferski wykorzystywał przedmioty codziennego użytku; 
wycinał z nich fragmenty (z mebli, gazet) lub wykorzystywał ich funkcjonalność (w przypadku ubrań, monet). Do najbardziej 
znanych należą jego akcje realizowane w przestrzeni publicznej z użyciem monet. Podczas spacerów wzdłuż granicy polsko–
niemieckiej we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach (2005), w Warszawie (2009) i w Berlinie (2017) celowo „gubił” specjalnie na 
te okazje wybite monety. Umieszczone na nich komunikaty miały skłonić znalazców do refleksji: To dotyczy ciebie / Das betrifft 
dich (2005) – nad przyszłością Europy: (Money) isn´t everything? / (Pieniądze) szczęścia nie dają? (2009) – nad zglobalizowaną 
gospodarką rynkową, zaś Anderes Deutschland? / Another Germany? (2017) – nad formą społeczeństwa otwartego. Dla Sche-
fferskiego praktyka wychodzenia z tradycyjnych przestrzeni wystawienniczych i włączania sztuki do życia codziennego poza 
instytucjonalnym kontekstem art establishmentu okazuje się właściwą metodą ożywiania dyskursów publicznych. Jest to dla 
niego również sposób na poszerzenie obywatelskiej sfery wpływów oraz badanie i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego.
 W warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski artysta w ramach projektu Berlińczycy zaprosił 
zwiedzających do wymiany odzieży wierzchniej na oznakowane przez siebie kurtki, marynarki, płaszcze i założenia ich 
podczas oglądania odbywających się tam wystaw. Na ubraniach tych wyhaftowane były obrysy sylwetek mieszkańców nie-
mieckiej stolicy. Nosząca je publiczność miała możliwość bezpośredniego obcowania z dziełem sztuki niezależnie od prze-
strzeni wystawienniczej i poprzez swój własny ruch nadała mu czwarty wymiar. Tego typu interakcja z odbiorcami repre-
zentuje koncepcję dzieła sztuki poszerzonego o kinetykę i czyni jego percepcję procesem czasowo-przestrzennym. W tym, 
nadal z okazji różnych wystaw kontynuowanym projekcie, zatytułowanym Sculpture to wear, Schefferski zajmuje się kwestią 
autonomii dzieła sztuki oraz jego relacją z odbiorcą.
 Powstałe w latach 1993–2001 obiekty i instalacje z cyklu Osady, będące kontynuacją realizacji takich jak Budka 
telefoniczna czy Instalacja drzwiowa, przekładają formę wcześniejszych prac na nową. Miejsce płaskich, przezroczystych 
gablot zajęły wypełnione wodą szklane pojemniki. Również przechowywane są w nich materialne ślady codzienności, ale tym 
razem w postaci obrazów utrwalonych na porcelanowych płytkach lub fajansowych odłamkach. W pewnym sensie cykl ten 
zapoczątkował w twórczości Schefferskiego poruszanie problematyki obrazu.
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 W centrum jego zainteresowania fenomenem obrazu znajdują się między innymi historyczne fotografie, których 
część przetrwała, a część zaginęła lub została usunięta z pamięci zbiorowej. W instalacji Obrazy wymazane z pamięci (1997) 
Schefferski odniósł się do procesu wypierania z pamięci zdarzeń z przeszłości, co miało miejsce w Niemczech po upadku na-
rodowego socjalizmu. Artysta usunął motywy ze starych fotografii i zredukował je do wąskiego marginesu. Podobnie postąpił 
w 2000 roku z plakatami użytymi w kampanii reklamowej Berlina. Za pomocą ustawionych w Warszawie billboardów zachęcał 
do zrewidowania wyobrażeń o Berlinie i jego mieszkańcach oraz zastąpienia ich nowymi, wynikającymi z bezpośredniego 
obcowania, realnymi obrazami.
 Jego strategia „brakującego obrazu” przejawia się w pracach zróżnicowanych formalnie: w metaforze pustych 
szklanych diapozytywów w instalacji Z życia Europejczyków (2012) w Muzeum Ziemi Lubuskiej, w akcji o tej samej nazwie 
w niemieckich i polskich bibliotekach w 2011 roku, polegającej na pozbawionej komentarza prezentacji dokumentacji wi-
zualnej, czy poprzez konfrontowanie zwiedzających odrestaurowaną Świątynę Pomony w Poczdamie z najnowszą historią 
tego miejsca w instalacji reKonstruktion (2009). W projektach tych istotną rolę odgrywają pytania o to, jak obrazy funkcjonują 
w pamięci kulturowej, a także jak kształtują zbiorową pamięć jednostek oraz całych narodów.
 Szczególną uwagę zwrócił Schefferski na funkcję i znaczenie obrazów medialnych. Rozpoczęty w 2001 roku cykl 
Empty Images jest w sensie formalnym rozwinięciem idei Obrazów wymazanych z pamięci. Od tego czasu sposób kons-
truowania obrazów w mediach masowych jest tematem jego artystycznych realizacji. Zwraca w nich uwagę na wzajemne 
relacje między obrazem a tekstem w mediach drukowanych, na to, że medialne obrazy nie tylko ilustrują dany tekst, ale też 
mogą wpływać na jego treść. Zarówno w pierwszej pracy Los Angeles Times, Friday, 4 September 2000, jak i w późniejszych 
pracach z tego cyklu wyciął z gazet fotografie, pozostawiając obramowaną ich resztkami pustkę. W dziełach z cyklu Behind 
Images z użyciem Financial Times, które w 2012 roku pokazał w instalacji o tym samym tytule, eksponuje głębsze warstwy 
egzemplarzy gazet, konfrontując fotografie z tylnych stron z tekstem na stronie pierwszej.
 Media przekazują często tylko jednostronny obraz świata i powstaje wrażenie, że nie ma się na to żadnego wpływu. 
Najnowsze instalacje jestem obcy (2020) i Nie/Uwidocznienie (2022) odzwierciedlają zarówno fizyczność odbiorcy, jak i oto-
czenia. Oglądając instalację Nie/Uwidocznienie, widz dostrzega w lustrzanej powierzchni wyciętych fotografii prasowych 
jednocześnie siebie samego i pozostałe na stronie gazety teksty. To zestawienie odbicia widza i medialnych odniesień skłania 
do refleksji nad oddziaływaniem obrazów medialnych oraz ich uczestnictwa w procesie manipulacji, której przy ich pomocy 
jesteśmy poddawani. Projekty Schefferskiego poświęcone problematyce obrazu jako wyobrażenia i produktu są krytyczną 
refleksją nad jego funkcją i znaczeniem. Na różnych poziomach poruszają kwestie percepcji i zapamiętywania obrazów jako 
ikonicznej formy, która może być uznana za centralne medium pamięci kulturowej.
 Twórczość Schefferskiego eksponowana była w ramach wystaw indywidualnych i zbiorowych m.in. w Muzeum Na-
rodowym i CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie, CSW Łaźnia i w Instytucie Sztuki 
Wyspa w Gdańsku, Centrum Sztuki Galeria L w Elblągu, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Galerii Entropia i Galerii 
Awangarda we Wrocławiu, Galerii Paranorm w Berlinie Zachodnim, w Instytucie Kultury Polskiej, neue Gesellschaft für bil-
dende Kunst, Maerkisches Museum oraz Kuenstlerhaus Bethanien w Berlinie, Museum Ostdeutsche Galerie w Ratyzbonie, 
Kunstsammlungen w Chemnitz, Kunstmuseum Bonn, Landesmuseum w Linz, Galerii Studioventicinque w Mediolanie, Space 
Gallery w Bratysławie, Galerii 21 i CSW Maneż w Petersburgu, L Gallery w Moskwie, Del Bello Gallery w Toronto, Beyond 
Baroque Gallery w Los Angeles, Gallery de la Raza w San Francisco oraz w Nexus Art Gallery w Filadelfii.
 Schefferski uczestniczył m.in. w: Międzynarodowym Triennale Rysunku we Wrocławiu, International Biennial of Vi-
sual Poetry w Sao Paulo, w Konstrukcji w Procesie IV w Łodzi, w International Festival of Experimental Art and Performance 
w Petersburgu, w Rauma Biennale Balticum w Rauma (FI), w prezentacjach Galerii Zewnętrznej w Polsce, we Francji i w Nie-
mczech, w In Out Festival w Gdańsku, w Mediations Biennale w Poznaniu i w Spektrale w Luckau (DE). 
 Recenzje wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz artykuły omawiające jego twórczość ukazały się w licznych ga-
zetach codziennych oraz czasopismach artystycznych, takich jak: „Artist”, „Artforum”, „Arte Factum”, „Bijutsu Techo”, „Exit”, 
„Format”, „Kunstforum”, „Magazyn Sztuki”, „Mare Articum”, „Neue bildende Kunst – Zeitschrift fuer Kunst und Kritik”.
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