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Zdzisław Sosnowski (ur. w 1947 r.) ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk 

Plastycznych we Wrocławiu. Od 1982 r. mieszka i pracuje w Paryżu.  

Zajmuje się eksperymentalnym filmem i fotografią, sztuką performance  

oraz audio art. Łączy kreację z działalnością animatora środowiska artystycznego  

i teoretyka. W latach 70. XX w. był jedną z najaktywniejszych postaci ruchu 

neoawangardowego, którego działalność sytuuje się na granicy sztuki pojęciowej  

i postkonceptualnej.  

Współtworzył grupę artystyczną Galeria Sztuki Aktualnej we Wrocławiu 

oraz współpracował z galerią Permafo. Po przeprowadzce do Warszawy,  

razem z Jackiem Drabikiem i Januszem Haką, kierował Galerią Współczesną. 

Współorganizował wówczas słynną wystawę Aspekty nowoczesnej sztuki polskiej 

(1975). W kolejnych latach prowadził Galerię Studio, gdzie prezentował prace m.in. 

Sol Le Witta i Mario Merza. 

Dzieła Zdzisława Sosnowskiego z pierwszej połowy lat 70. są efektem badania 

mediów (fotografii i filmu) i ujawniają zainteresowanie artysty semiotyką obrazu. 

Charakterystyczne jest podważenie wartości dzieła, wynikających z indywidualnej 

pracy artysty nad nim: odautoryzacji, unikatowości i ładunku egzystencjalnego.  

Na uwagę zasługują dokumentacje potocznych, banalnych doświadczeń 

zarejestrowanych w seriach fotografii: Ziemniaki (1971), Okulary (1971), Uśmiechy 

(1972), Mała/wielka zmiana (1971); oraz w filmach: Proste czynności (1971/1972), 

Jedzenie (1973). Zrealizowany w podobnej konwencji film Czyszczenie ryb (1970) 

epatuje ponadto estetyką niepokojącego, a zarazem pożądanego obrzydzenia. 

Jako jeden z pierwszych artystów wykorzystywał język kultury popularnej  

i świadomie kreował własny mit i wizerunek medialny. Najwybitniejszym 

przykładem tej praktyki jest cykl fotografii realizowanych od 1974 r.  

oraz film Goalkeeper. Wcielając się w rolę idola sportu i bożyszcza kobiet, operował 



obrazami zaczerpniętymi z ikonosfery popkultury. Świadomie porzucił 

zainteresowania dociekaniami analitycznymi i skoncentrował się na problematyce 

kulturowo-społecznej. Goalkeeper pozostaje jednym z najważniejszych dzieł – 

dokumentów sztuki postkonceptualnej. 

Współczesne prace wielkoformatowe Robokeeper(2009), wykonane z wykorzystaniem 

technik komputerowych, są ludycznym rozwinięciem problematyki autokreacji, 

autorefleksji i tautologii. 

Prace artysty pokazywane były na indywidualnych i zbiorowych wystawach, m.in. 

w Galerii Akumulatory 2, Poznań, 1973; w Galerii Dziekanka, Warszawa, 1973; na X 

Biennale de Paris. 1977; na Presences Polonaises, Centrum Pompidou, 1983; w Wanda 

Dunikowski Galerie, Kolonia, 1989; 1,2,3… Awangarda, Centrum Sztuki 

Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa (2007), Tate Modern, Londyn (2008), 

My Time, galleria Foto-Medium-Art, Kraków, 2008; Teraz! Artyści galerii Foto-

Medium-Art, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektorwnia”, Radom; 

Obraz kontrolowany. Zagadnienie kontroli obrazu w Polsce lat 70. i 80., Royal College of 

Art, Londyn, 2009.  

O postawie i twórczości artysty i pisało wielu krytyków, m.in. Marcin Giżycki, 

Bożena Stokłosa, Jan Stanisław Wojciechowski a ostatnio Łukasz Ronduda i David 

Crowley. 

 

Zdzisław Sosnowski (born in 1947) graduated from the State College of Fine Arts  

in Wrocław.  Since 1982 he has lived and worked in Paris. 

Sosnowski works with experimental film and photography, as well as performance art and 

audio art. He combines creation with the activity of an animator of artistic circles and a 

theoretician. In the 70s of the 20th century he was one of the most active figures in neo-avant-

garde movement, whose activity was situated on the border between notional and post-

conceptual art. In Wrocław he co-created the Actual Art's Gallery artistic group and co-

operated with the Permafo Gallery. After moving to Warsaw, together with Jacek Drabik 

and Janusz Haka he managed the Współczesna (Contemporary) Gallery. At that time he co-



organized the famous exhibition Aspects of Polish Modern Art (1975). Later he ran the Studio 

Gallery where he presented works of Sol Le Witt, Mario Merz and others. 

His works from the first half of the 70s are an outcome of media study (photography and 

film) which reveal the artist’s interest in the semiotics of image.  

What is characteristic of him is questioning the value of a project which results from the 

artist’s individual work on it: authorization, uniqueness and existential charge.  

It is the documentation of everyday, banal experiences recorded in photographic series that 

deserve our attention. Among his projects we find: Potatoes (1971), Glasses (1971), Smiles 

(1972), Little/Big Change (1971) and films: Simple Activities (1971/1972), Eating (1973). The film 

Cleaning Fish (1970), realized in a similar convention, additionally shocks with the aesthetics 

of an alarming and at the same time desired disgust. 

He was one of the first artists to use the language of popular culture and consciously created 

his own myth and media image. The most remarkable example of this practice is a series of 

photographs taken since 1974 and the film Goalkeeper. Impersonating the roles of a sport star 

and a women’s idol, he used images drawn from the iconosphere of pop-culture. He 

deliberately discarded the interest in analytical deliberations and concentrated on the social 

and cultural problems. Goalkeeper remains one of the most important works – documents of  

post-conceptual art. 

His contemporary large format works - Robokeeper(2009), made with the use of computer 

technologies, are a ludic extension of the problems of self-creation, self-reflection and 

tautology.  

The artist’s works have been presented at individual and group exhibitions,  

at Akumulatory 2 Gallery, Poznań, 1973; Dziekanka Gallery, Warsaw, 1973; at the 10th 

Biennale de Paris, 1977; Presences Polonaises, Centre Pompidou, 1983; Wanda Dunikowski 

Galerie, Kőln, 1989; 1,2,3… Avant-Gardes, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, 

Warszawa (2007), Tate Modern, London (2008), My Time, Foto-Medium-Art Gallery, 

Kraków, 2008; Now! Artists of Foto-Medium-Art Gallery, Masovian Centre of 

Contemporary Art “Elektorwnia”, Radom, Poland; Controlled Image. The Question of Image 

Control In Poland In the 70s and 80s,  Royal College of Art, London 2009 and others. The 

artist’s position and achievements have been discussed by many critics; Marcin Giżycki, 

Bożena Stokłosa, Jan Stanisław Wojciechowski, and recently Łukasz Ronduda, David 

Crowley.  


