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Biografia

131281 ofiara diabła wcielonego 666,  
olej na płótnie,. 80 cm x 100 cm, 1983.

Urodzony w 1958 w Warszawie. W latach 
1978-83 studiował na Wydziale Malarstwa ASP  
w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał 
w pracowni S. Gierowskiego w 1983, będąc 
już wtedy najmłodszym członkiem Gruppy za-
wiązanej w końcu 1982. Równolegle z działal-
nością w Gruppie włączył się w niezależne ży-
cie artystyczne, m.in. brał udział w Akcji Waliz-
ka (1982-1984). W 1985 podjął pracę pedago-
giczną na Wydziale Wzornictwa Przemysłowe-
go macierzystej uczelni. Początki jego twór-
czości, udokumentowane najlepiej w wielo-
częściowym i rozbudowanym formalnie cy-
klu dyplomowym, tkwiły korzeniami w latach 
70. Kowalewski swoiście kontestował sztukę 
postkonceptualną, wypróbowując jej chwy-
ty w malarstwie i obiektach rzeźbiarskich. 
Ostry, ekspresyjny styl jego płócien i wiel-
koformatowych „papierów” kontrastuje z ko-

mentarzem słownym – tytułami pisanymi na 
przypiętych do obrazów szarfach (w pracach 
dyplomowych) lub cytatami (wersety z Psal-
mów na „papierach” z 1984). Obie sfery – ob-
razowa i słowna – nie przystają do siebie tak 
dalece, że wspomniane „papiery” spotkały się  
z cenzorską interwencją ze strony Kościoła jako 
ocierające się o bluźnierstwo. Jak się wydaje,  
Kowalewski dotknął w pracach tego typu pro-
blemu obłudy i mechanizmu jej powstania. 
W okresie do 1989 uprawiał malarstwo figu-
ratywne o częstych odniesieniach historycz-
nych i patriotycznych. W tych pierwszych, 
niekiedy traktowanych w plakatowym skrócie 
(Ja na górze, ty na dole, 1987), dochodziło do 
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Bardzo ładny obraz, 
olej na płótnie, ok. 1983.

kąśliwych, czasem wzbudzających nieocze-
kiwane emocje przewartościowań. Tryptyk  
Hitler, Stalin, Piłsudski był bodaj pierwszą pra-
cą artystyczną, której wskutek nieporozumie-
nia groziło ocenzurowanie już po przełomie 
1989, na wystawie zatytułowanej „Polak Nie-
miec Rosjanin”. Wątek patriotyczny w nostal-
gicznie pięknym Cyklu Litewskim (1988-1989) 
staje się wyrazem osobistego stosunku mala-
rza do narodowej tradycji. W latach 1990-1991 
powstały dwie serie obiektów i kolaży, w któ-
rych artysta skupił się na estetyce codzienno-
ści lat przeszłych i teraźniejszych (Ćwiczenia  
z estetyki, w jakiej wzrastałem i Znaki orienta-
cyjne, które są konieczne, by uniknąć szaleń-
stwa). Kontynuował te tematy w cyklu malar-
skim Fin de siecle. Po 1992 przestał brać udział 
w wystawach, skupił się na prowadzeniu wła-
snej firmy reklamowej, założonej w 1991.  
(za: Słownik Malarzy Polskich, Wydawnictwo 
Arkady, Warszawa 2001, t. II, s. 167-168)
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olej na płótnie, 80 cm x 100 cm, 1983.

Ja zastrzelony przez Indian
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olej na płótnie, 80 cm x 100 cm, 1982.

Och ty owłosiona łapko
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olej na płótnie, 1982-83. 

Pięści w kieszeniach 
czyli bardzo wkurwiony robotnik
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olej na płótnie, 100 cm x 80 cm, 1983.

Zdzicho skacze co noc z butelkami  
z benzyną
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olej na płótnie, 1984.

Mon chéri Bolscheviq
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 tempera – papier, 245 cm x 179 cm, 1985.

Knuje nieprawy przeciw sprawiedliwemu  
i ostrzy na niego zęby
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olej na płótnie,150 cm x 120 cm, 1987.

Podaj gwoździa
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Widziałem nieprawego w wielkiej potędze, 
rozpierał się jak cedr zielony.

Od X 1985 zatrudniony jako asystent-stażysta 
w pracowni prof. Jacka Sempolińskiego w Ka-
tedrze Malarstwa i Rzeźby Wydziału Wzornic-
twa Przemysłowego ASP w Warszawie. W 1986  
został asystentem, w 1988 awansował na starsze-
go asystenta w tejże pracowni. W 1990 otworzył 
przewód kwalifikacyjny na adiunkta, obroniony  
w III 1992. Od 1995 prowadzi na Wydziale Wzornic-
twa niezależną Pracownię Projektowania Rekla-
my przeznaczoną dla studentów IV roku studiów  
i magistrantów. Podczas wykładów i ćwiczeń 
porusza zagadnienia dotyczące m.in.: kreacji 
komunikacji marketingowej, podstaw marke-
tingu, uwarunkowań współczesnych mediów 
reklamowych oraz podstaw kręcenia filmów 
reklamowych. Warunkiem uzyskania seme-
stralnego zaliczenia z zajęć jest zaprojektowa-
nie pełnej kampanii reklamowej, przeznaczo-
nej do realizacji w 3 różnych mediach, na wy-

Praca pedagogiczna

brany przez studenta temat. Zajęcia odbywają 
się zawsze z kompletem studentów. Promotor 
dyplomów oraz recenzent prac.
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akryl, papier pakowy, 247 cm x 196 cm, 1985.

Zaufaj Panu i czyń dobrze. 
Mieszkaj w kraju i bądź wierny
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Oto jakże cierpią moi przyjaciele

tempera na papierze, 1985.
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akryl, papier pakowy, 237 cm x 182 cm, 1985.

Bo wielu jest powołanych, lecz niewielu 
wybranych
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akryl, papier pakowy, ok. 1985.

Stanislavus comes in Tenczyn…
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akryl, papier pakowy, ok. 1985.

Dwaj mężczyźni urągają Bogu
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akryl, papier, ok. 1985.

Karol Marx 1818 – 1883
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gwasz, akryl, papier pakowy, 230 cm x 310 cm, 1985.

Ludwik XVI  
i Robespierre prowadzą rozmowę. 
Każdy dzień inną okryty żałobą



3737



38

akryl, papier pakowy, ok. 1985.

Koniec Polski według Kowalewskiego
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gwasz, akryl, papier pakowy, ok. 1985.

Myślę o Bogu i jęczę.  
Rozpamiętuję i duch we mnie mdleje
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Nawet przyjaciel mój, któremu ufałem, który 
je mój chleb, wierzga na mnie, 
akryl, papier pakowy, 251 cm x 182 cm, 1984.

W III 1991 założył agencję reklamową 
Communication Unlimited

W latach 1992–1995 prowadził przedstawicielstwo 
pisma „Business Week” na Polskę

Od 1993 związany z Międzynarodowym 
Stowarzyszeniem Reklamy IAA w Polsce. 

W latach 1995-1997 pełnił funkcję 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej IAA. 
Dwukrotnie wybrany na stanowisko 
Wiceprezesa IAA (2002-2004). 

Na Prezesa Stowarzyszenia wybierany w latach 
2008-2011. 

Od 2009 Wiceprezes ds. Strategii w IAA Global.

Inne działania

Od 2005 członek Rady Marek Superbrands 
Polska. 

Juror w wielu konkursach związanych z reklamą, 
m.in.: Interpublic.
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akryl, papier pakowy, ok. 1985.

Pan mój i Bóg mój



4545



46

Przed ołtarzem Baala

akryl na tekturze, 1984.
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Samolot atakowany przez dwa półksiężyce

akryl na tekturze, 1984.
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[i inny papier - Kowalewskiego?].
akryl, papier, ok. 1985.

Sexualité de champignon 
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Strasznie pomyśleć…

akryl, papier pakowy, ok. 1985.
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gwasz, akryl, papier pakowy, ok. 1985.

Szma Israel!  
Adonaj Elochenu Adonaj Echad
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VI 1983 obronił z wyróżnieniem dyplom na 
ASP w Warszawie. 

1. Cykl około 25 prac „Sztuka osobista czyli 
prywatna”, olej na płótnie, pod kierunkiem 
prof. Stefana Gierowskiego. Ekspozycja  
w pracowni rzeźby w gmachu głównym ASP. 
Ocena: 5+ 

2. Aneks:  „Sztuka osobista czyli prywatna - 
czarne i białe”, pod kierunkiem doc. Ryszarda 
Winiarskiego. Ekspozycja w pracowni rzeźby 
w gmachu głównym ASP. Ocena: 5 

 3. Praca teoretyczna: „Sztuka osobista czyli 
prywatna”, pod kierunkiem mgr Wojciecha 
Włodarczyka, ocena: 5

Dyplom

Wieszająca się winność.
akryl na papierze, 1985.
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Poncjusz Piłat moczy nogi

akryl na papierze, 1985.
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olej na płótnie, 1986-1987.

Gruppa czyli sześć złotych pędzli
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olej na płótnie, 120 cm x 139 cm, 1988.

Diabły, święci i łobuzy
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olej na płótnie, 130 cm x 150 cm, 1987.

Do widzenia, moi kochani
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olej na płótnie, 1988.

Dziwna przyjaźń w szwabskich Alpach
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olej na płótnie, 155 cm x 115 cm, 1987.

Ja na górze, ty na dole
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olej na płótnie, 120 cm x 180 cm, 1989.

Jacyż samotni, jacyż znużeni - ten dzień,  
w którym umarł Bóg
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olej na płótnie, 1988-89.

Gdzie powiesić Matkę Boską?
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olej na płótnie, 140 cm x 100 cm, 1987.

Jerzy Waszyngton ogłasza konstytucję 
Stanów Zjednoczonych
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olej na płótnie, 130 cm x 120 cm, 1989.

Kompleks Polski
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olej na płótnie, 150 cm x 100 cm, 1987.

Manewry Armii Czerwonej 1918
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olej na płótnie, ok. 1987.

Mężczyzna i kobieta
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olej na płótnie, 1987.

Między piekłem a niebem



83



84

olej na płótnie, 160 cm x 121 cm, 1988-1989.

Moja dusza wyje i skamle jak zbity pies
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olej na płótnie, 115 cm x 155 cm, 1987.

Patologia
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Popołudnie fauna,  
olej na płótnie, 100 cm x 115 cm, 1987.

Wyróżnienie na wystawie „Droga i Prawda”. 
Krajowe Biennale Młodych. Kościół św. Krzyża, 
Kościół św. Marcina, 
Wrocław 1987.

Nagrody
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olej na płótnie, 138 cm x 174 cm, 1987.

Smutek i niemoc atakują mnie
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olej na płótnie, ok. 1987.

Uprawianie miłości z rybą
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olej na płótnie, 130 cm x 160 cm, 1988.

17 września.  
Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz, Czesław 
Miłosz, Władysław Jagiełło, Józef Piłsudski
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olej na płótnie, ok. 1988.

Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki tchną 
ducha romantyzmu w Polaków
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olej na płótnie, 1987.

Droga na Zaleszczyki
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(część lewa tryptyku)
olej na płótnie, 140 cm x 120 cm, 1988.

Adolf Hitler 
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Adolf Hitler 
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 (część środkowa tryptyku)
 olej na płótnie, 140 cm x 120 cm, 1988.

Józef Piłsudski
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(część prawa tryptyku)
olej na płótnie, 140 cm x 120 cm, 1988.

Józef Stalin
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olej na płótnie, 1988.

Noc wigilijna 1945 roku w Moskwie – 
dedykowane generałowi Okulickiemu
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Opowieści Lasku Katyńskiego,  
olej na płótnie, ok. 1988.

VIII–IX 1980 Pobyt we Francji.
 
X 1981 X 1981 Pobyt w Niemczech Zachodnich.
 
V–VI 1987 Podróż z Gruppą do Niemiec i Włoch 
w związku z akcją w Kassel i wystawą w Agrate 
Brianza.
 
X-XI 1990
Stypendium Cartiera w Wiedniu.

Wyjazdy studyjne
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olej na płótnie, 1988.

Litwo, Ojczyzno moja
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olej na płótnie, 160 cm x 121 cm, 1987.

Pan Tadeusz
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Piękne, delikatne gesty

Olej na płótnie, 1987/1988.
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olej na płótnie, 1986.

Człowiek w grobie
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olej na płótnie, 1988.

Gimnastyka człowiecza
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olej na płótnie, 70 cm x 100 cm, 1987.

I już
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olej na płótnie, 1988.

Lekcja anatomii
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Lekkość monumentu

olej na płótnie, 1988.
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olej na płótnie, 1988.

Łódź szaleńców
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Męski pocałunek,
olej na płótnie, 1988.

Muzeum ASP w Warszawie.

Muzeum Narodowe w Krakowie 
- w stałej galerii od 1991.

Muzeum Narodowe w Warszawie.

Muzeum Okręgowe im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy - w stałej 
galerii od końca 1987.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

Centre Pompidou w Paryżu.

Galerii Zderzak w Krakowie

Fundacji Sztuki Polskiej ING

Prace w zbiorach

Wielu zbiory prywatnych m.in. kolekcji 
Barbary i Andrzeja Bonarskich
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olej na płótnie, 1987.

Oto jam twój byk Europo
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olej na płótnie, 150 cm x 130 cm, 1987-1988.

Tajemne przejście przez samego siebie
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olej na płótnie, 1987.

Trzy leniwe psy
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Warszawa płonie na wieki

akryl na papierze. 1985.
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 rysunek, 1985.

Dziura
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pastel, 1987.

Owieczka
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pastel, 1988.

Postać
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- wystawa w SARPie, 1989.

Notesy z okresu studiów 



145



146

Wódz asyryjski przeklina naród Izraela, nie 
wiedząc, co czyni, 
ołówek, papier, 1988.

Drapanie potworne świdrowanie w nosie, gło-
wa jest jak ogromna bania, gdzieś w środku 
piecze, uszy – nie to za uszami, szalony świ-
der. Dlaczego ja to nie ja? Świadomość tego 
miałem już dawno, a tu nagle oni tez, Rim-
baud, Wat, Sartre. Wariaci, czy ona przyszła do 
mnie czy to ja ją wyhodowałem. Pocę się jest 
mi gorąco, mi czy jemu, beznadziejne więzie-
nie, czy świątynia, przecież jestem katolikiem. 
Po co to, to wstyd okropny przed samym sobą 
przecież to nie jest wcale najgorsze i ten chro-
bot w płucach i kaszel taki męczący. Żona któ-
ra się wścieka, że nie może spać. A on męczy, 
przydusza, działa wbrew mojej woli. Nie panu-
ję nad sobą więc może choroba to grzech. Zno-
wu świdrowanie w nosie ja chyba śmierdzę, tak 
na pewno śmierdzę, oh jaki jestem zapatrzo-
ny w siebie, to przez chorobę staję się kobie-
tą. Jestem teraz słaby byle kto mnie dotknie  

Dziennik nie bycia
Motto
„…Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu 
i przyszliśmy do Ciebie?...” (Mat. 25, 39)

Teksty Pawła Kowalewskiego

i leżę. Co się dzieje w środku tego kawałka 
mięcha. Tak mięcha ale jak się nie przejmu-
jesz, teraz niczego nie jesteś pewny. Pot wy-
chodzi ze mnie, parzy mnie, drapanie świ-
drowanie, ja to nie ja. Ale dlaczego akurat te-
raz kiedy tak w każdej sekundzie czuję obec-
ność swego ciała. Tak teraz rozumiem uciecz-
ki w samobójstwo nieuleczalnie chorych. Oni 
nie wytrzymują z nim, z ciałem, które ich znie-
wala. Tak ale to również ciało jest dostarczy-
cielem rozkoszy, a wtedy, wtedy nie myślimy  
o ucieczce delektujemy się smakiem, mięk-
kością, ciepełkiem rozkosznym. Ale wtedy ta 
chwila rozkoszy osiągana dzięki ciału, nie do-
tyczy tylko jego samego. Bo nawet w rozko-
szy dobrego jedzenia jest coś co nie tylko syci 
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Orzeł, z cyklu Znaki orientacyjne,  
które są konieczne, by uniknąć szaleństwa 
technika własna, 1991.

ale i nasyca. Kiedy się to wszystko skończy ten 
namolny kaszel ta okropna niewygoda, to cia-
ło po prostu uwiera. „…Choroba jest tak samo 
naturalnym stanem jak zdrowie…” to Sontag. 
Brednie. Mój mąż pochyla się nade mną, je-
stem chora, a więc mu niepotrzebna. Wyrzuć 
mnie ty samcze. Ten twój oddech na karku 
chcesz pieszczot bydlaku wszyscy jesteście 
tacy sami, jurne buhaje. Nie, wy nie panujecie 
nas sobą, WSZYSCY! Łasi nawet na to zgniłe 
śmierdzące ścierwo tylko dlatego, że kołacze 
się w nim kobieca dusza. Udają przyjaźń choć 
nic dla nich już nie znaczę. W. dzwoni, teraz ja 
błagam o spotkanie. Godzi się, przyjdzie, JA TO 
NIE JA. Przychodzi wieczorem, ślicznie wyglą-
dasz mówi mi i z mężem rozpijają szampana.  
Ty nie pij kochanie. W. to łajdak wszyscy wiedzą 
o tym, ma żonę i dziecko ale do spółkowania  
z cudzoziemką jest pierwszy. Patrzy na moje 
długie nogi, tak one nie kaszlą, smród który 
wydziela ono też mu nie przeszkadza, ludzie 
Wschodu nie myją się dla zasady. Świnia jak on 
mnie pożera wzrokiem. Czytam mu tekst przy-
jaciółki, proszę aby przeczytał im. Kiwa głową 
ale wiem, że myśli tylko o seksie. Co mnie to 
obchodzi. Oczka prosiaka świdrują moje piersi.  
A ja duszę się, kaszlę, zapluwam, czuję flegmę 
która odrywa się płatami. Bydlę, buhaj. Musi 
już iść. Podobało ci się? – pytam. W. kreci gło-
wą, bąka, zieje alkoholem. W. słuchaj, masz 
to, powiedz im że ich lubię, sama zgniła baba 
śmierdząca. Tu dla R. książka rewelacyjna tyl-
ko niech odda przed niedzielą, tu dla W.W. cza-
sopisma, to na zawsze pod choinkę, a to opła-
tek podzielę się najpierw z tobą. Potem idź, 
też pozdrów. W. całuje po pijacku, to szpan 

jego styl. Jego ręka niby przypadkiem dotyka 
biodra, pieści kaszlącą pierś, on drapie, pro-
się. Zostaje sama z chorobą, odszedł. To ja za-
dzwonię – gwar, śmiech, tak jestem im niepo-
trzebna. Dają sobie radę beze mnie, łajdaki. 
 A. przymilnie mówi do telefonu, nie kobieta 
nie może wierzyć kobiecie. W. przychodzi pi-
jany, bredzi. Noc kaszląca nadchodzi i znowu  
JA TO NIE JA. Pot-świder – wyskoczyć wyskoczyć  
o zaczyna, zaczyna kaszleć ale jak na mo-
ment stłumiło mnie kaszlem, oczy wokół któ-
rych robią się obrączki zaraz wypadną na po-
ściel. Kim ja jestem Boże mój. Dnia następne-
go śmierdzę jeszcze bardziej. Smród wszyst-
kiego. Dmucha chłód, chłód to śmierć, okrop-
ne. Przychodzi J. niezdarny i chudy jak paty-
czek. Dlaczego on taki tuberkuliczny, może 
on też w nocy kaszle. Nie całuje, uśmiecha się 
pod wąsem. Przebiegła bestia, niby nie obma-
cuje wzrokiem ale jurny jak zwykle. Drepce 
skarpetkami, paluszkami cieniutkimi jak zapa-
łeczki wygładza wątłą twarzyczkę. Tuberkulo-
za. Pyta: kiedy wpadniesz? Ja kaszlę nie wiem. 
Powrócili już z M. z N. już im się chce orgietek 
w zimnym warsztacie, tytłają mnie, moje ciało 
w glinie, obmacują ślinią się, muszę im robić 
najohydniejsze rzeczy kiedy się buntuję po-
kazują mi drzwi ogiery. Niby przykładni ojco-
wie rodzin, dzieci, oh gdyby wasze żony wie-
działy co tu wyprawiacie, wy lubieżne pięk-
noduchy. Ten chudziutki to szelma nie lada, 
jak on leje i do mnie w porwanych pończo-
chach: bierz radyjko i won. Łajdak, a najpierw 
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Matka Boska, z cyklu Znaki orientacyjne, 
które są konieczne, by uniknąć szaleństwa,  
technika własna, 1991.

taki przymilny, rączki całuje, szyję pieści,  
a ten wielki bolszewik za włosy chwyta i drze 
się, nie dam cię skrzywdzić mój najpiękniejszy 
wielkooki J. Ohyda. To kiedy wyzdrowiejesz? 
– pyta J. O, wiem o co ci chodzi. Kaszlę. JA TO 
NIE JA. Nie wiem, nie wiem. A jemu ślinka się 
zbiera w kącikach ust, już ci to na pierś łyp-
nie, a to kolanem trąci. Rozmowa się nie klei. 
Tak już nie ma o czym, unika mego wzroku. To 
ja już pójdę mówi J. Wiesz W. przeczytał swój 
wspaniały tekst. Tak W. jest wspaniały a ty co, 
pytają oczy J. Kiwam głową a więc W. okazał 
się być łajdakiem. Dzwoni R. W. Jak było py-
tam. Kaszel męczy JA TO NIE JA. W. czytał swój 
tekst, reszty słucham przez grzeczność. O W. 
okazałeś się świnią, dlaczego? Tak na ciebie li-
czyłam. Zniosłabym nawet twój pocałunek i 
ten twój szalony jęzor. Dzwoni, kto? R.G. jedy-
ny prawdziwy mężczyzna. R.G. jest smutny W. 
dopiekł i jemu. O przytuliłabym cię do swych 
kaszlących piersi, a ty swoją głową ocierał-
byś się o mój brzuch. Kochany! to moja przy-
jaciółka Sharm napisała tekst to nie W. Two-
ja radość, ale dlaczego taka złośliwa? Zaczy-
nam bronić W., my kobiety reagujemy w bar-
dzo dziwny sposób. Nasza słabość, kompleks 
słabości, kaszel znowu on i kim ja właściwie 
jestem. Oglądam wydzieliny na chustecz-
ce, ta śluzowata maź z drobinkami krwi, to 
moje naczynka krwionośne, tylko moje, pęka-
ją stąd krew. Ile tu kolorów, żółtawo-zielony, 
biały, niektóre jakby całe nitki z nanizanymi 
żółtawymi paciorkami. Okropne co oni jesz-
cze we mnie widzą, te samce. Ja tak nie cier-
pię mężczyzn. Już od dawna jestem lesbijką. 
Skarm to moja ostatnia przyjaciółka. Więc daj-

cie mi spokój, sukinsyny, bo JA TO NIE JA jaki 
ten kaszel jest okropny. PO PROSTU DUSZĘ SIĘ  
a w nosie świdrowanie gdybYM móGŁ to BYM 
cię zabił SHARM. (Oj dobrze już, 1985, nr 3) 

Inne teksty Pawła Kowalewskiego:

Studenci, „Numer” (pismo KZ NSZZ „Solidar-
ność” ASP w Warszawie) 1982,nr 4, s.36. 

Motywacje Pawła Kowalewskiego [w:]  
Z. Kwiatkowski, Motywacje twórcze. Praca  
dyplomowa pod kierunkiem W. Włodarczyka, 
ASP, Warszawa 1983. 

Wpis w Archiwum ASP, s. 27. 

Jednym z najbardziej niepokojących (inci-
pit). Wywiad. Rozmawiał Z. Kwiatkowski [w:]  
Z. Kwiatkowski, Motywacje twórcze…., s. 28–35.

Las, góra, a nad górą chmura, a nad chmu-
rą dziura. Pokaz. BWA, Lublin 1983 (fragment 
tekstu „Sztuka osobista czyli prywatna”). 

Sztuka osobista czyli prywatna. Praca  
dyplomowa pod kierunkiem mgr Wojciecha  
Włodarczyka, ASP, Warszawa 1983.
Zniechęcenie i frustracja (incipit). Wpis  
w Archiwum ASP, 1984. 

„Oj dobrze już” nr 2, lato 1984. 
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Wieśniaczka rumuńska sfotografowana 
przez artystę Iona Grigorescu, rysunek 
Andy Warhola pokolorowany przez 
dziecko Monikę Kowalewską z cyklu Znaki 
orientacyjne, które są konieczne, by uniknąć 
szaleństwa
szkło, zdjęcie, druk z książki do kolorowania, drewno,
papier, emulsja, plastik, płótno, 136 cm x 165 cm, 1991.

Rozważania o zabijaniu, „Oj dobrze już” nr 2, 
lato 1984. Pseudonim: Sharm Yarn.

Gra, „Oj dobrze już” nr 3, zima 1985. Tłuma-
czenie angielskie w specjalnej edycji pisma  
z 1985 (nie sygnowany). 

Dziennik nie bycia, „Oj dobrze już” nr 3, zima 
1985. 

Do przyjaciół. W katalogu: Tylko dzisiaj  
wieczorem kochanie, BWA, Lublin 1985.  
Pseudonim: Sharm Yarn, 

Co się stało dziś wieczorem?, „Oj dobrze już” 
nr 4, wiosna 1985. 

Rozmowa z Pawłem Kowalewskim [w:] M. 
Gutowska, Nowe malarstwo, ASP, Warszawa 
1985, s. 98–115.

Dziś, wczoraj, Heidelberg 26–28 V 1985,  
„Oj dobrze już” nr 5, jesień 1985. 

Wielkie zmęczenie rozsadza mnie... (incipit). 
W katalogu: Kto wodzi ten promień wodzący. 
Obrazy. Galeria Wieża, Warszawa 1985. 

Zawsze zabrudzeni śmierdzący... (incipit).  
W katalogu: Kto wodzi ten promień wodzący. 
Obrazy . Galeria Wieża, Warszawa 1985. 

Dowódcą był pewien Auranos posunięty  
w latach i nie mniej w głupocie, „Oj dobrze 
już” nr 5, jesień 1985. 

Po co? W katalogu: Twoim bohaterem hoło-
to jest nuda przynosząca nieszczęście. Galeria 
Wielka 19, Poznań.

Odejście od siebie samego zakamuflowane 
chichotem, „Oj dobrze już” nr 6, wiosna 1986. 
Pseudonim Kim Ir Sen. 

R. Grzyb, P. Kowalewski, W. Pawlak, Widowisko 
teatralne „Chłodny jeleń w powidle” [w:] Re-
cital, Pracownia Dziekanka, Warszawa 1987,  
s. 1–6. 

Czerwony scyzoryk (odczyt) [w:] Recital,  
Pracownia Dziekanka. Warszawa 1987, s. 7. 

P. Kowalewski, R. Woźniak, Tytuł wystawy:  
Wystawa rysunku na miejscu w Poznaniu czy-
li GRUPPA spija śmietankę. W katalogu: „Grup-
pa”. Rysunek na miejscu, Galeria Obraz. Ośro-
dek Kultury „Słońce”, Poznań 1988 (nie sygno-
wany). 

Dwie ogromne monety zamiast oczu, „Oj dobrze 
już” nr 7, wiosna 1988. 

Gruppa. „Projekt” 1990 nr 1, s. 35.
Do widzenia, „Oj dobrze już” nr 7, wiosna 1988.
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Obraz z cyklu “Fin de siècle”
olej na płótnie , 1991.

Pierwszy, drugi i trzeci stopień wtajemnicze-
nia w wiedzę tajemną, „Oj dobrze juz” nr 7, 
wiosna 1988 (sygn. zbior. Gruppa). 

Doszliśmy do tej granicy..., „Kalejdoskop” maj 
1989, s. 38. 

Pocztówka z Łodzi (rękopis na odwrocie pocz-
tówki) [w:] Woyzeck. Po co nam budy? Budy 
to my mamy w sobie. Teatr Studyjny w Łodzi 
(wyd. Gruppa, Warszawa 1989). 

Miałem sen. W katalogu: Paweł Kowalewski, 
Malarstwo, BWA, Sandomierz 1992. 

Jan Matejko – Zbylutem Grzywaczem swo-
ich czasów. W katalogu: 44 współczesnych 
artystów wobec Matejki. Wystawa w stule-
cie śmierci Jana Matejki, Muzeum Narodowe,  
Kraków 1994, s. 46.

Zupa pomidorowa i polska szkoła plakatu, „ 
Ex Libris” 1994, nr 54, s. 9.

Polowanie i poszukiwanie. Wypowiedź w an-
kiecie: „Do ukrycia nie mam nic. Czym dla mnie 
jest seks?”, „Twój Styl” 1997, nr 6, s. 162–163. 

Reklamowe zwidy - wypowiedź, „Gazeta  
Wyborcza” 25 IV 2000. 

Tekst cyniczny. W katalogu: Bieg czerwo-
nych ludzi. Malarstwo lat 80. Galeria Zderzak,  
Kraków 2001, s. 11. 
Wypowiedź w: M. Małkowska, Przyznajemy się 
do winy, „Rzeczpospolita” 2002.
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olej na płótnie , 1992.

Obraz z cyklu “Fin de siècle”
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olej na płótnie , 1992.

Obraz z cyklu “Fin de siècle”
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olej na płótnie , 1992.

Obraz z cyklu “Fin de siècle”
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olej na płótnie , 1992.

Obraz z cyklu “Fin de siècle”
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akryl na płótnie, 90 cm x 120 cm, 2000.

Banan
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Kwiat o dziwnej nazwie

akryl na płótnie, 2000.
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akryl na płótnie, 2000.

Precel
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rysunek kredką, 2000.

Kotek mojej żony
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Pawła Kowalewskiego poznałam przed rokiem. 
Był najmłodszy spośród grupy kilku artystów, 
którymi zainteresowałam się w tym okresie. 
Kiedy przyszło mi następnie formułować 
uwagi na temat nowego malarstwa, nasunęły 
mi artykułowane intuicyjnie i nieco na 
wyrost określenia: prywatność, projekcja 
osobistych mitów, eskapistyczna symbolika. 
Wyczuwałam także podskórną skłonność do 
semantycznej dosłowności obrazowania – do 
swoistej piktograficznej tautologii stanowiącej 
niewątpliwie przeniesienie językowego 
myślenia o konceptualnym rodowodzie na teren 
malarstwa – ale pominęłam to, ograniczając się 
jedynie do nie mniej ryzykownych porównań  
z amerykańskim pop-artem, a właściwie z jego 
praktyką przenoszenia rzeczywistości na obraz.

To, co pomyślałam o pokoleniu tych artystów, 

Paweł Kowalewski
1983

Przedmiot sztuki: piękno zmysłowe i przypadkowe, 
oglądane poprzez sieć trafu i zła. Simone Weil

Teksty o Pawle Kowalewskim

pasowało także do twórczości Pawła. Można 
by i teraz zatrzymać się na tym poziomie 
poznania ogólnego, gdyby nie to, że pomiędzy 
poszczególnymi myślami, między jednym  
i drugim racjonalnym sądem zaistniały szczeliny 
wypełnione irracjonalnym niepokojem  
i poczuciem minięcia się z istotą rzeczy. Oto 
bowiem w zetknięciu z indywidualną postawą 
artysty sofistyczny język utracił swój walor 
poznawczy, a twierdzenia tropiące mechanizmy 
przemian w sztuce  okazały się prawdami 
cząstkowymi wobec złożoności osobistego 
uniwersum „myślącej trzciny”.

Każda praca Pawła jest inna. Zebrane razem 
stanowią jednak całość. Ale całość ta nie daje się 

Ja tego nie wytrzymam
1983
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nakryć kloszem jednej definicji. Przy pierwszym 
oglądzie może się wydać, że mamy do czynienia 
z twórcą, który w pasji poszukiwania formy ima 
się coraz to nowych sposobów. Jest to wrażenie 
mylące. Inność każdej z prac nie składa się na 
pojęcie różnorodności formalnej, przeciwnie, 
dowodzi zupełnego zaniechania dbałości  
o formę, brak przywiązania do artystycznego 
wyrazu dzieła i jego materialno-malarskich 
walorów. Jeśli można tu dostrzec jakąś dbałość, 
to – inaczej niż zawsze i dotychczas – jest nią 
wysiłek włożony w to, by nie wdrożyć ręki 
do jakiejś jednej, znamiennej ecriture – tego 
wyróżnika decydującego o indywidualności 
twórcy. Ale przecież nie jest nam oferowana 
sama tylko bezstylowość. I nie ona jest 
wartością. Oglądamy obrazy i rysunki, wreszcie 
niemal hiperrealistyczne przedmioty zrobione  
z modeliny – wszystko w jakiś naiwnie dosłowny 
sposób odpowiadające tytułom. I ogarnia nas 
ten rodzaj bezradności, który odczuwa się, gdy 
coś poznane z daleka jest znajome – z bliska 
okazuje się obce i nieznane. Domyślamy się 
wówczas, że mamy do czynienia z wybiegiem, 
zmyłką osłaniającą właściwą rzecz. Nie chcemy 
uwierzyć, że patrzymy przez brudne szkiełko 
własnych oczekiwań – i to, a nie oglądany 
przedmiot, zakłóca naszą optykę. Twórczość 
Pawła Kowalewskiego może być więc odebrana 
tylko wówczas, gdy odrzucimy nawyk 
myślenia kategoriami osobistego stylu, warstw 
ikonograficznych, zwielokrotnionych znaczeń; 
kiedy przezwyciężymy zniecierpliwienie  
i powściągniemy odruch podejrzliwości; kiedy 

wreszcie przestaniemy się przedzierać przez to, 
co widać, by dotrzeć do ukrytego za anegdotą 
ziarna prawdy. To, co oferuje nam artysta, 
powiedziane jest wprost, bez przeinaczeń, 
kamuflażu, twórczej deformacji. Gdy uda nam 
się, odrzuciwszy cały balast historii sztuki, wejść  
w świat tego artysty, zobaczymy, że zajmujące 
go problemy są odwieczne, a język, jakim do nas 
przemawia, jest boleśnie prosty i bezbronnie 
czysty. Zobaczymy też ogromny dystans dzielący 
ten świat od świata problemów dzisiejszej sztuki 
wciąż uwikłanej w opozycję do tego, co było  
i w szukanie tego, czego jeszcze nie było. Jeśli 
artysta rozumie dzieje ludzkości jako bezustanną 
manichejską walkę dobra i zła, Boga i szatana, 
a siebie jako przedmiot tych zmagań, to gdzie 
może być miejsce na coś tak okazjonalnego jak 
awangarda i coś tak przemijającego jak styl? 
Jaki sens mogą mieć drobiazgowe artystyczne 
procedury czy zaplanowane na lata procedury, 
jeśli chce się odtworzyć tylko to (lub aż to), co się 
zobaczyło przez wewnętrzne okno, okno w głąb 
niepowtarzalnej, osobistej wrażliwości; jeśli się 
notuje niejednakowe reakcje, strzępy wrażeń, 
wyświetla na płótno zamkniętą w umyśle stop-
klatkę?

I jeszcze jedno, zanim wrzucimy Pawła razem 
z jego obrazami i przedmiotami do szufladki z 
napisem peinture naive, zastanówmy się nad 
różnicą między naiwnością a prostotą. 

(za: Anda Rottenberg, Przeciąg. Teksty  

Cykl: 5 dowodów na nieistnienie  
Jezusa Chrystusa,  
modelina, szkło, 1983.
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Jedzenie niezjedzone przez córkę Jaira,  
16 cm x 27 cm x 9 cm.

o sztuce polskiej lat 80., Open Art Project, 
Warszawa 2009, s. 281-282. Tekst był wstępem 
do katalogu wystawy „Paweł Kowalewski. 
Biada. Agnieszka Niziurska-Sobczyk”, 
która odbyła się w pracowni Agnieszki  
i Marka Sobczyków przy ul. Sosnowskiego  
w Warszawie w marcu 1984 roku).       

Nieuchronność losu

Był najmłodszym członkiem „Gruppy”. Zaistniał 
jako malarz jeszcze zanim w roku 1983 ukończył 
warszawską Akademię Sztuk Pięknych. Jeśli 
jednak za początek aktywności przyjmiemy 
umownie datę dyplomu, łatwo będzie obliczyć, 
że Paweł Kowalewski obchodzi w tym roku 
podwójny jubileusz: pięćdziesięciolecie urodzin 
i dwudziestopięciolecie pracy twórczej. Tyle, że 
w wypadku tego artysty arytmetyka niewiele 
wyjaśni. Owszem, rozpoczął jako malarz. Szybko  
i z dużą łatwością hulał pędzlem najpierw 
po płótnie, potem po wielkich płachtach 
papieru, potem znów po płótnie. Ilustrował 
swoje intelektualne, polityczne, historyczne  
i osobiste przygody, utrwalał je w malarskim 
kadrze jakby pod wpływem natychmiastowego 
impulsu, bez odkładania na potem. Jego 
komentarze były lapidarne i dosadne, a jego 
puenty - uzyskiwane często za pomocą bardzo 
prostych środków - tak celne, jakby go nie 
kosztowały pracy, jakby płynęły z przyrodzonych 
umiejętności, a nie – jak to zwykle bywa - 
ze żmudnych ćwiczeń. Zarówno więc jego 
sposób malowania, jak i tematyka obrazów 
wpisywała się w charakter tamtych czasów, 
w rzeczywistość schyłkowego socjalizmu 

pod rządami pewnego generała i współgrała 
z naszymi ówczesnymi nastrojami. I chyba 
dlatego twórczość tego artysty tak szybko 
ulokowała się w świadomości środowiska.  
W pamięć zapadały obrazy razem z ich tytułami, 
a zdarzało się, że podpis pozostawał w niej 
dłużej, niż wygląd dzieła. Ale też były to tytuły 
zarówno znamienne jak i znaczące dla czasu i dla 
miejsca, dla tamtego hic et nunc, a w dodatku 
nacechowane taką samą drastycznością, 
jak ich malarskie ekwiwalenty. „Zdzichu 
skacze co noc z butelkami benzyny”, „Pięści  
w kieszeniach czyli bardzo wkurwiony robotnik”, 
„Opowieści lasku katyńskiego” i wreszcie 
„Mon cheri Bolsheviq” – to tylko przykład kilku 
najbardziej „kultowych”. 
Oczywiście, zawartość obrazów, jak i treść 
tytułów była podszyta ironią, charakterystyczną 
także dla niektórych innych członków „Gruppy”, a 
także poczuciem absurdu, znamiennym dla nich 
wszystkich. W tamtym szczególnym momencie, 
dodajmy. Bo oto nadszedł dzień zwycięstwa  
i trzeba było się rozejrzeć za innymi podnietami, 
poszukać innych motywacji uprawiania sztuki. 
W końcu lat osiemdziesiątych dało się zauważyć 
symptomy tych przemian w twórczości 
wszystkich kolegów Kowalewskiego, ale żaden z 
nich nie zmienił środków tak szybko i radykalnie, 
jak on sam. Zaciekawiła go chyba nijakość 
bytu. Najpierw bowiem powrócił do kiedyś, 
przed laty porzuconych, strywializowanych 
przez banalność tworzywa, praktyk lepienia 
małych rzeźb z modeliny, potem, przy użyciu 
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Kłos niewyjedzony w szabat, 
16 cm x 27 cm x 9 cm.

zapomnianych i wyrzuconych na margines 
nowego życia przedmiotów, materializował 
wspomnienia z dzieciństwa (“Ćwiczenia  
z estetyki, w jakiej wzrastałem”). Jeszcze później 
zaczął się rozglądać za wartościami, przywołując 
“Znaki orientacyjne, które są konieczne, by 
uniknąć szaleństwa”, jakby w odpowiedzi 
na zadane sobie wcześniej pytanie: „Gdzie 
powiesić Matkę Boską?” Nie potrafił się wyzwolić  
z sarkazmu, ironii i potrzeby tropienia absurdu, 
ale potrafił to w sobie dostrzec, a nawet 
skomentować. Cykl “Fin de siécle” jest właśnie 
takim komentarzem: do wolności i sztuki, ale 
i do siebie, swoich powinności, a także swoich 
możliwości. 
Cały ten okres - od śmiałego debiutu Pawła 
Kowalewskiego w roku 1982, przez wszystkie 
etapy współpracy z pięcioma innymi malarzami 
i współistnienia  z nimi w „Gruppie”, po jego 
gorzką refleksję na temat znaczenia wolności  
- trwał dziesięć lat. Pozostał po nich imponujący 
dorobek, ale wydaje się, że sam twórca 
niedostatecznie go wówczas docenił. Może 
uznał, że artystyczne sukcesy przychodziły mu 
zbyt łatwo, jak łatwo mu było niegdyś dostać się 
na akademię, a potem, po jej ukończeniu, łatwo 
było zostać akademickim nauczycielem? Tego 
nie wiemy. I chyba nawet nie wie on sam. Faktem 
jest jednak, że kiedy po tych dziesięciu latach 
znalazł się na progu artystycznej dojrzałości, 
kiedy miał już znane nazwisko i pozycję  
w świecie sztuki, właśnie wtedy odwrócił się 
od tego wszystkiego i rozpoczął nowe życie, 
tak jakby bycie artystą nie było wynikiem 
powołania, tylko wyuczonym zawodem, który 
się uprawia, jak każde inne zajęcie. Podważył 

powszechne mniemanie o nieuchronności 
losu i podjął pracę w konkretnym zawodzie, 
wymagającym zresztą podobnych zdolności, 
jak tworzenie sztuki. I w tej nowej dziedzinie 
także osiągnął powodzenie. Ale nie usunął się 
przez to ze świata sztuki; znikł tylko na jakiś czas 
z pola widzenia wyznaczonego przez tradycyjne 
ramy społecznego i artystycznego życia,  
a teraz na powrót się w nim pojawia.
Dlatego uprawnione jest mówienie nie tylko 
o urodzinach, ale i o jubileuszu, który nam 
przypomni wyznawane niegdyś wartości. 
Anda Rottenberg.
Warszawa, listopad 2008  
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16 cm x 27 cm x 9 cm.

Rozwiązany przez Jana rzemyk u sandała
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16 cm x 27 cm x 9 cm.

Prawe ucho sługi najwyższego kapłana
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Prawe ucho sługi najwyższego kapłana
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16 cm x 27 cm x 9 cm.

Kamień, który stał się chlebem
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obiekt 21 cm x 38 cm x 13 cm oraz książki, 1989.

Lenin jakim go pamiętam z dzieciństwa
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modelina, szkło, 26 cm x 29 cm x 10 cm, 1989.

Jedyne naprawdę genialne połączenie  
malarstwa i rzeźby
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Koszmarny sen Williama Blake’a.

modelina, szkło, 1989.
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Ludwik XVI i Robespierre prowadzą dialog

modelina, szkło, 1989.
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modelina, 1989.

Męska rączka
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Mumia

modelina, szkło, 1989.
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modelina, szkło, 1989.

Nie wszystko złoto, co się świeci
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Niech żyją rewolucje,  
modelina, szkło, 1989.

44 współczesnych artystów wobec Matejki.  
Wystawa w stulecie śmierci Jana Matejki. Muzeum  
Narodowe, Kraków, 1944. Katalog. 

A Poisoned Source. Polish Contemporary Art in  
a Post-Romantic Landscape / Zatrute źródło. 
Współczesna sztuka polska w pejzażu poro-
mantycznym, red. M. Lewoc. Katalog wystawy,  
Szczecin 2007.

Aktuelle Kunstmarkt / Foire d’art actuel / Contem-
porary Art Fair. Bruksela, 1993. Katalog.

Ars auro priori. Wystawa – sprzedaż, organizator: 
Polski Dom Aukcyjny Desa, Poznań, 1988. Katalog.

Aukcja Wielkiego Serca na rzecz dzieci specjalnej 
troski. Art Club, Kraków, 1993. Katalog.

Bibliografia ogólna.  
Wybór

Aukcja Wielkiego Serca na rzecz niepełnospraw-
nych. Sale Stowarzyszenia Wspólnota Polska.  
Aukcja: Art. Club, Kraków, 1994. Katalog.

Avanguardia Polacca. Esposizione dell’arte undi-
pendente polacca. Centro Direzionale Colleoni, 
Agrate Brianza, 1987. Katalog.

Bartoszewicz D., Białe Poddasze, „Dom i Wnętrze” 
1992 nr 1 s. 34–37

Barwa i styl. Malarstwo polskie 1946–1992 ze zbio-
rów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkow-
skiego w Bydgoszczy. Muzeum Historii Przemysłu, 
Opatówek, 1995. Katalog.
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Oto dlaczego,  
modelina, nie wszyscy ludzie są nowi, 1989.

Biada. Pracownia A. i M. Sobczyków, ul. Sosnow-
skiego, Warszawa, 1984. Katalog.

Bieg Czerwonych ludzi. Malarstwo lat 80. Galeria 
Zderzak, Kraków, 2001. Katalog.

Chaos – człowiek – absolut. Wystawa malarstwa. 
X Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Warszawie, 
Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, Kościół  
Nawiedzenia NMP, Warszawa, 1984. Katalog.

Chrzanowska-Pieńkos J., Pieńkos A., Leksykon sztu-
ki polskiej XX wieku. Sztuki plastyczne, Wydawnic-
two Kurpisz, Poznań 1996.

Co słychać?. Dawne Zakłady Norblina, Warszawa, 
1987. Katalog.

Co słychać”. Pod red. M. Sitkowskiej, Wydawnictwo 
Andrzej Bonarski, Warszawa 1989 (praca zbioro-
wa).

Cóż po artyście w czasie marnym? Sztuka niezależ-
na lat 80. (autor Tadeusz Boruta). Galeria Zachęta, 
Warszawa oraz Muzeum Narodowe, Kraków, 1990-
1991. Katalog.

DAW, Secesja i … gnijąca wątróbka, „Kurier Polski” 
nr 68, 1992.

Die Vier Jahreszeiten. Polnische Landschaftsma-
lerei von der Aufklarung bis Heute. Eine Ausstel-
lung der Schirn Kunsthalle Frankfurt in Zusamme-
narbeit mit den Nationalmuseum Warschau und 
dem Nationalmuseum Krakau. Zum Thema „Polen” 
der Frankfurter Buchmesse 2000. Schirn Kunsthal-

le, Frankfurt, 2000. Katalog. 

Dzień szatana. Galeria na Ostrowie, Oddział  
Muzeum Archidiecezjalnego, Wrocław, 1986.  
Katalog.

Ekspresja lat 80., autor Ryszard Ziarkiewicz. BWA, 
Sopot, 1986. Katalog.

Engelbrecht J., Junge Kunst in Warschau,  
„Elle” (edycja niemiecka) 1990 nr 10, s. 332. 

Galerie am Weidendamm, Berlin, 1989. Katalog.

Glamour, nr 2, 2009.

Grupa Gruppa. Galeria Na Ostrowie, Wrocław, 
1988. Katalog.

Gruppa 1982–1992. Galeria Zachęta, Warszawa, 
1992. Katalog. 

Gruppa. Rysunek na miejscu. Galeria Obraz,  
Ośrodek Kultury „Słońce”, Poznań, 1988. Katalog.

I Biennale Sztuki Nowej. Malarstwo, grafika,  
prezentacje autorskie, performance, video, filmy, 
odczyty, etc. Zielona Góra, 1985. Katalog.

Irreligia. Morphology of the Non-sacred in 20th 
Century Polish Art.. Atelier 340 Muzeum, Brukse-
la, 2001. Folder. Jabłonowska Z., Niepokój końca  
wieku, „Nowy Świat” nr 88, 1992.
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Sąsiad, który zmarł i przykryli go czarną 
ceratą, 
modelina, 1987.

Jastrzębska P., Modern Art, wrzesień/październik 
2007.

Konfrontacje Artystyczne Toruń ’91. Austria,  
Czechosłowacja, Holandia, Niemcy, Polska, Rosja, 
Węgry. Ratusz Staromiejski, Toruń, 1991. Katalog.

Krajowa Wystawa „Polska Pieta”. Kościół Matki Bo-
skiej Bolesnej, Poznań, 1986. Katalog. „Świadectwo 
wspólnoty. Druga prezentacja działu sztuki współ-
czesnej i darów sztuki dawnej”. Muzeum Archidie-
cezji Warszawskiej, Warszawa, 1986. Katalog.

Krauze W., W galeriach, „Życie Warszawy” nr 80, 
1992. 

Książki i strony. Polska książka awangardowa i arty-
styczna 1991–1992. Centrum Sztuki Współczesnej, 
Zamek Ujazdowski, Warszawa, 1992. Katalog.

Kto wodzi ten promień wodzący. Galeria Wieża, 
Warszawa, 1985. Katalog.

Künstlegruppen zeigen Gruppenkunstwerke.  
Halle K 18, Moritzstrasse, Kassel, 1987. Katalog.

Kwiatek J., Tajemne przejście przez samego siebie, 
„Trybuna” 1990 nr 56.
Lajer-Burcharth E., Warsaw Diary, „Art in America” 
February 1994.

Las, góra, a nad górą chmura, a nad chmurą dziura. 
Pokaz. BWA, Lublin, 1983. Katalog.

Małkowska M., Finezyjne gnicie wątróbki, „Życie 

Warszawy” nr 90, 1992

Małkowska M., Rzeczpospolita, 12-18.12.2008.

Misterium Męki, śmierci i zmartwychwstania Je-
zusa Chrystusa. Kościół Świętej Trójcy, Muzeum  
Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa, 1987. Kata-
log.

Morawska-Lewicka A, „W kręgu arcydzieł. Zbiory 
sztuki w Polsce”, Wydawnictwo Arkady, 2007.

Na obraz i podobieństwo (autor Andrzej Bonarski). 
Dawne Zakłady Norblina, oddział Muzeum Techni-
ki, Warszawa, 1989. Katalog.

Nowicki C. F., Astrologia Gruppy czyli „Oj do-
brze już” nr 8, nakładem Gruppy, Warszawa 1993,  
s. 85–89. 

Obrazy a ready made. Ośrodek Kultury Polskiej, 
Praga, 1991. Katalog.

Paweł Kowalewski, Fin de siecle. Galeria Appendix, 
Warszawa, 1992. Katalog. 

Paweł Kowalewski. Malarstwo. BWA, Sandomierz, 
1992. Katalog.

Pawlak W., Czy rozwiązanie palących problemów 
Pawła Kowalewskiego jest komukolwiek potrzeb-
ne? Czy malarstwo Pawła Kowalewskiego jest  
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Projekt pomnika wszystkich tych, którzy byli,  
są i będą przeciw,  
1989.

komukolwiek potrzebne? Czy Paweł Kowalew-
ski jest komukolwiek potrzebny? W katalogu:  
Paweł Kowalewski, Galeria Na Ostrowie, Oddział 
Muzeum Archidiecezjalnego, Wrocław 1986 

Piotrowski K., Partum’s Avant-Guarde Silence and 
Gruppa’s Laughter. On the Impotence of Rational 
Language and the Power of Images, „Art & Busi-
ness” 1993 nr 3/4 s. 69–73. 

Piotrowski K., Podszczypywanie Pawła Kowalew-
skie, „Obserwator Codzienny” 1992

Polak – Niemiec - Rosjanin (autor Maryla Sitkow-
ska, organizator Andrzej Bonarski). Dawne Zakła-
dy Norblina, oddział Muzeum Techniki, Warszawa, 
1989. Katalog.

Polonia Polonia. Galeria Zachęta. Warszawa, 2000. 
Katalog.

Polski szyk (autor i organizator Andrzej Bonarski). 
Galeria Zachęta, Warszawa, 1991. Katalog oraz  
rejestr wystawy na kasecie wideo.

Postawy i poglądy, „Projekt” 1990 nr 1 s. 14–21. 

Przeciw złu, przeciw przemocy. Wystawa dedyko-
wana pamięci księdza Jerzego Popiełuszki. Kraków 
Mistrzejowice. Katalog.

Rachunek. Bogdaszewski, Budek, Grzyb, Janasz, 
Kołyszko, Kowalewski, Modzelewski, Pawlak,  
Rodowicz, Sobczyk, Woźniak. Galeria Forma,  
Warszawa, 1985. Katalog – ulotka.

Recital. Grzyb, Kowalewski, Pawlak. Pracownia 
Dziekanka, Warszawa, 1987. Katalog.

Rottenberg A., „Przeciąg. Teksty o sztuce polskiej 
lat 80.”, Wydawnictwo Open Art Projects, Warsza-
wa 2009.

Rottenberg A., „Sztuka w Polsce 1945-2005”,  
Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2005.

Rottenberg A., Drahy Pavliku... (incipit). W katalo-
gu: Paweł Kowalewski. Obrazy a ready made, Ośro-
dek Kultury Polskiej, Praga 1991.

Rysunek - pierwszy zapis. Muzeum im. Xawere-
go Dunikowskiego w Królikarni, Warszawa, 1995.  
Katalog.

Salon Letni. Sztuka lat 70. i 80. w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie. Muzeum Narodowe, 
Kraków, 1990. Katalog. 

Sitkowska M., Gruppa (wstęp). W katalogu: Grup-
pa 1982–1992, Galeria Zachęta, Warszawa 1992,  
s. 9, 29–32. 

Słownik malarzy polskich, Wydawnictwo  Arkady, 
Warszawa 2001, s. 167-168.

Sosnowski P., Kciuk Cezara, Galeria, 2005.

Stanisławski K., Gruppa [w:] Krytycy o nas, wyd. 
BWA, Sopot 1989
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Strasznie dziwnie się poczułem dziś rano 
modelina, szkło, 1989.

Stanisławski K., O Gruppie, cz. 1, „BWArt” 1990 nr 2 
s. 19–20 

Stokłosa B., Gnijąca wątroba i złocone ramy, 
„Obieg” 1992 nr 11–12 s. 27–31.

Stokłosa B., The putrescent liver and gilt frames, 
(wyd.) Galeria Appendix 1992 (druk towarzyszący 
wystawie w Galerie Isy Brachot, Bruksela). 

Szabłowski S., Dziennik, 09.01.2009.

Sztuka najnowsza (autor Andrzej Bonarski). Pawi-
lon SARP, Warszawa, 1988. Katalog.

Sztuka podziwu. Wystawa malarstwa. Galeria SHS, 
Warszawa. Katalog.

Szymon Urbański, Paweł Kowalewski (organizator 
Grażyna Krzechowicz). Galerie Ariadne, Wiedeń, 
1991. Katalog.

Taper (M. Sitkowska), Jak trudno zabić czas, „Szki-
ce” nr 6, 1987.

Taranienko Z., Dokumentacja spraw osobistych, 
Tragiczna nieprzezroczystość, „Nowa Europa”  
nr 46, 1992.
To było tak.... Obrazy z kolekcji Barbary i Andrzeja 
Bonarskich, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Duni-
kowskiego, Warszawa, 2002. Katalog.

Toniak E., Krytyczna percepcja koncepcji, „Obser-
wator Codzienny” nr 40, 1992.

Twoim bohaterem hołoto jest nuda przynoszą-

ca nieszczęście. Galeria Wielka 19, Poznań, 1986.  
Katalog.

Tylko dzisiaj wieczorem kochanie. BWA, Lublin, 
1985. Katalog.

Utrudniają zwierzętom wypluwanie wziętych do 
pyska przedmiotów. Galeria Desa „Nowy Świat”, 
Warszawa, 1988. Katalog.

Wierzchowska W., Sąd nieocenzurowany czyli 23 
wywiady z krytykami sztuki, Wydawnictwo Film  
i Literatura, Łódź 1989.

Włodarczyk W., Visual Arts [w:] Polish Realities. 
The Arts in Poland 1980–1989. Ed. by Donald Pirie, 
Third Eye Centre, Glasgow 1990, s. 75–103.

Wojciechowski A., Czas smutku, czas nadziei. Sztu-
ka niezależna lat osiemdziesiątych, WAiF, Warsza-
wa 1992.

Woyzeck. Po co nam budy? Budy to my mamy  
w sobie. Teatr Studyjny, Łódź, 1989. Druk towarzy-
szący.

Wszystko i natychmiast (organizator Andrzej  
Bonarski). Pawilon SARP, Warszawa, 1990. Katalog.

Wystawa artystów z krajów postkomunistycznych 
– stypendystów firmy Cartier, Dorotheum, Wiedeń, 
1990. Katalog.
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 modelina, szkło, 20 cm x 30 cm x 30 cm, 1990.

Wszystko co się materii przytrafia zawarte 
jest w jej pojęciu
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Wyłupione oko Boga

 
modelina, szkło, 1989.
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modelina, rubin, złoto, szkło, 26 cm x 21 cm x 27 cm,  
1990.

Złoty zachód
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Plakat do wystawy Gruppy “Las, góra,  
a nad górą chmura, a nad chmurą dziura”, 
1983.

III 1984 Biada, Pracownia A. M. Sobczyków, 
Warszawa. 

IV 1984 Zły znak, Mała Galeria ZPAF, Warszawa. 

X 1984 Szalony młotek, Pracownia Dziekanka, 
Warszawa.

V-VI 1986 Dzień szatana, Galeria na Ostrowie, 
Wrocław.

1987 Recital, Pracownia Dziekanka, Warszawa.

1987 STK, Łódź. 

1987 Teatr Mandala, Kraków.

XII 1989 Galeria Pawła Sosnowskiego, Warszawa.

III 1990 Wszystko i natychmiast, Pawilon SARP, 
Warszawa.

Wystawy indywidualne

V-VI 1990 Galerie Ariadne, Wiedeń.

VIII-IX 1991 Obrazy a ready made, Ośrodek 
Kultury Polskiej, Praga.

I-II 1992 BWA, Sandomierz.

III-IV 1992 Koniec wieku, Galeria Appendix, 
Warszawa.

IX-X 1992 Galerie Isy Brachot, Bruksela.

2008 Ja zastrzelony przez Indian po raz drugi, 
Galeria Appendix2, Warszawa.
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1984.

Plakat do wystawy Gruppy  
“Kobieta ucieka z masłem”
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Plakat do wystawy Gruppy  
“Kobieta ucieka z masłem”



220

 
1985.

Plakat do wystawy Gruppy “Sztuka podziwu”
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lata 80.

Plakaty do wystaw Gruppy
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1985.

Zdjęcie z wystawy  
“I Biennale Sztuki Nowej” w Zielonej Górze
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Zdjęcie z wystawy we Wrocławiu

Włodzimierz Pawlak, Paweł Kowalewski, Jerzy Ryba,  
Ostrów Tumski, 1988.
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Plakat do wystawy “Salon letni” w Krakowie, 
1990.

I 1983 Las, góra, a nad górą chmura, Pracow-
nia Dziekanka, Warszawa; BWA, Lublin.

I-II 1984 Matka Premiera, Teatr Kameralny, 
Warszawa.

V Kobieta ucieka z masłem, Pracownia  
Dziekanka, Warszawa.
1985 Uchylenie rąbka tajemnicy z tradycyj-
nego warsztatu malarskiego, Pracownia Dzie-
kanka, Warszawa (I akcja).

1985 Sztuka podziwu, Galeria SHS, Warszawa. 

II 1985 Idzie nowe kolorowe... vel Jak pomóc 
Kryszkowskiemu?, Strych, Łódź.

III- IV1985 Tylko dzisiaj wieczorem kochanie, 
BWA, Lublin.

Wystawy i akcje Gruppy

X 1985 Rypajamawłoszard Grzykomopasożyt-
niak Wkład w wykład vel Idź wylicz, Pracownia 
Dziekanka, Warszawa (II akcja).

XI Kto widzi ten promień wodzący, Galeria 
Wieża, Warszawa.

XI Złoto ekonomii, kadzidło sztuki, gorzka 
mirra polityki, Parafia Miłosierdzia Bożego, 
Warszawa.

XII 1985 Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej, Pracownia  
Dziekanka, Warszawa (III akcja).



229



230

Zdjęcie z wystawy “Obrazy a ready made”  
w Pradze, 
1991.

II-III 1986 Twoim bohaterem hołoto jest nuda 
przynosząca nieszczęście, Galeria Wielka 19, 
Poznań.

XI Niemrawy młodzian śpiewa, sztywna wi-
ruje dziewa, Pracownia Dziekanka, Warszawa  
(IV akcja).

III 1987 Gruppa Gruppen, Galeria Atrium, 
Sztokholm.

V-VI 1987 Avanguardia polacca esposizione 
dell’arte independente polacca, Centro Dire-
zionale Colleoni, Agrate Brianza – Mediolan.

1987 Kuda Gierman, Gruppenkunswerke,  
Kassel.

1988 Rysunek na miejscu, Galeria Obraz,  
Poznań.

1988 Artysta w świątyni słów o sztuce, Galeria 
na Ostrowie, Wrocław.
1988 Utrudniają zwierzętom wypluwanie 
wziętych do pyska przedmiotów, Galeria DESA 
„Nowy Świat”, Warszawa.

XI 1988 Katedra Malarstwa, Galeria Dziekan-
ka, Warszawa (V akcja).

XI Ars aura prior, Galeria DESA „Stary Rynek”, 
Poznań.

XII Gruppa – dokumenty, Galeria Pokaz,  
Warszawa.

V-VI 1989 Lochy Manhatanu, Łódź.

X-XI Woyzeck. (Budy? Budy to my mamy u sie-
bie), Teatr Studyjny, Łódź.

XI 1991 Gruppa – 6 dobrych błędów, Galeria 
Dziekanka, Warszawa.

XII 1992 – II 1993 Gruppa 1982-1991, Galeria 
Zachęta, Warszawa.

IV-V 2002 Przyznajemy się do winy, prosimy 
o wybaczenie, obiecujemy poprawę, Galeria 
Program, Warszawa.
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1991.

Zdjęcie z wystawy  
“Obrazy a ready made” w Pradze 
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1991.

Zdjęcie z wystawy  
“Obrazy a ready made” w Pradze 
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1991.

Plakat z wystawy „Obrazy a ready made” 
w Pradze 
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2010.

Zdjęcie z wystawy  
“Osiemnasta. 
Bitwa, która zmieniła losy świata”  
w Warszawie
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Zdjęcie z wystawy  
“Osiemnasta. 
Bitwa, która zmieniła losy świata”  
w Warszawie
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2010.

Zdjęcie z wystawy  
“Osiemnasta. 
Bitwa, która zmieniła losy świata”  
w Warszawie
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Zdjęcie z wystawy  
“Osiemnasta. 
Bitwa, która zmieniła losy świata”  
w Warszawie
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Zdjęcie z wystawy „Koniec wieku”  
w galerii Appendix,  
1992.

1984 Chaos – Człowiek -Absolut, Kościół 
Nawiedzenia NMP, Warszawa.

II 1985 Rachunek, Galeria Forma, Warszawa.

1985 Przeciw złu, przeciw przemocy, Kościoły: 
Mistrzejowice, Podkowa Leśna, Zielonka.

VI 1985 Obecność, Parafia Miłosierdzia Bożego, 
Warszawa.

XI 1985 I Biennale Droga i prawda, Kościół św. 
Krzyża, Wrocław. 

1985 Czas smutku, czas nadziei, kościół Matki 
Boskiej Bolesnej, Poznań.

1985 I Biennale Sztuki Nowej, Zielona Góra.

Wystawy i akcje zbiorowe

1986 Zapisy 2, BWA, Lublin.

1986 Ekspresja lat 80-tych, BWA, Sopot.

1986 Polska Pieta, kościoły: Poznań, Wrocław.

VII-IX 1986 Świadectwo wspólnoty, Muzeum 
Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa.

IV 1987 Misterium męki, śmierci  
i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Muzeum 
Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa.

1987 II Biennale Droga i prawda, Kościół św. 
Krzyża, Wrocław.
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Zdjęcie z wystawy w Galerie Isy Brachot  
w Brukseli, 
1992.

1987 Co słychać?, Dawne Zakłady Norblina, 
Warszawa.

1988 Na obraz i podobieństwo. Nowa ekspresja 
religijna, Dawne Zakłady Norblina, Warszawa.

1989 Uczucia, Galeria Dziekanka, Warszawa.

VIII-IX 1989 Polak. Niemiec. Rosjanin, Dawne 
Zakłady Norblina, Warszawa.

I 1990 Artyści dla Rzeczypospolitej, Galeria Studio, 
Warszawa.

VII-IX 1990 Salon letni, Sztuka lat 70. i 80. w 
Zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, 
Kraków.

XI 1990 Kunst des 20 jahrhunderts aus Mittel und 
Osteuropa, Dorotheum, Wiedeń.

1991 Szkic do galerii sztuki współczesnej, Muzeum 
Narodowe, Warszawa.

1991 Cóż po artyście w czasie marnym, Zachęta, 
Warszawa; Muzeum Narodowe, Kraków.

1991 Konfrontacje artystyczne, Ratusz 
Staromiejski, Toruń.

1993 Stockholm Art Fair.

1993 Brussels Art Fair.

2001 Bieg czerwonych ludzi, Galeria Zderzak, Kraków.

2003 Dzieci, Artyści, ladacznice i biznesmeni, 
Galeria Program, Warszawa. 

2004/05 Warszawa - Moskwa/ Moskwa - Warszawa 
1900-2000, Zachęta, Warszawa; Państwowa 
Galeria Trietiakowska, Moskwa.

2006 W Polsce czyli gdzie?, CSW, Warszawa.

2007 Dowcip i władza sądzenia (Asteizm  
w Polsce), CSW, Warszawa; CSW Łaźnia, Gdańsk.

2007 Obraz życia, Muzeum Początków Państwa 
Polskiego, Gniezno.

2007 Zatrute źródło. Współczesna sztuka polska w 
pejzażu postromantycznym, Muzeum Narodowe, 
Szczecin; Łotewskie Narodowe Muzeum Sztuki.

2008 Republika bananowa. Ekspresja lat 80., BWA 
Wałbrzych; Muzeum Narodowe, Szczecin; Galeria 
Wozownia, Toruń; Galeria Miejska Arsenał, Poznań; 
CSW Łaźnia, Gdańsk.

2009 Like a Rolling Stone, CRP, Orońsko; (Like  
a Rolling Stone 2) Galeria Appendix2, Warszawa.

2009/10 Republika bananowa. Ekspresja lat 
80., MODEM Centrum Sztuki Nowoczesnej  
i Współczesnej, Debrecen.
2010 Osiemnasta. Bitwa, która zmieniła losy 
świata, Pawilon na Placu Defilad, Warszawa.
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Zdjęcie z wystawy  
“Ja zastrzelony przez Indian po raz drugi”  
w Warszawie
2008.

2010-11 Pokolenie ‚80. Niezależna twórczość 
młodych w latach 1980-1989, Muzeum Narodowe, 
Kraków.

2010 Europeans only, Mediations Biennale, 
Poznań.

2011 NIE WOLNO/FORBIDDEN, 54. Biennale 
Sztuki, Wenecja.

XII 2011
Wystawa Okolicznościowa, Appendix2, Warszawa.



247



248

2010.

Zdjęcie z wystawy  
“Mediations Biennale” w Poznaniu
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2010.

Zdjęcie z wystawy  
“Mediations Biennale” w Poznaniu
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Zdjęcie z akcji Forbidden w Wenecji

2011.
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Zdjęcie z akcji Forbidden w Wenecji

2011.
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Zdjęcie z akcji Forbidden w Wenecji

2011.
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Zdjęcie z Wystawy Okolicznościowej  
w Warszawie

Galeria Appendix2, 2011.
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Symulator Totalitaryzmu  
Warszawa 2012

Galeria Propaganda, 2012.
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Symulator Totalitaryzmu  
Radom 2013

Instalacja na Placu Konstutucji 3-maja, Radom 2013.
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Niebieski najpiękniejszy kolor świata  
Warszawa 2013

Galeria Propaganda, 2013.
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Oj, dobrze już  
Warszawa 2013

Galeria Propaganda, 2013.
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Między sezonami  
Warszawa 2014

Galeria Propaganda, 2014.
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