
Zofia Gramz

Skąd się biorą myśli?
Where Do Thoughts Come From?

2 3

1



DREAMING THROUGH DOING

Both art and humour can be of help in coping with existential 
problems. And when art and humour ally themselves with each 
other, they become not only close to human life, but also alive and 
vividly needed. Laughter, which can naturally and undisputedly 
accompany the reception of such art, constitutes a liberation of 
man’s capabilities of discovery.

Alicja Rybkowska, Humor a współczesna 
kondycja sztuki, Kraków: Universitas, 2016

In the exhibition Where Do Thoughts Come From?, artist Zofia 
Gramz presents the summary of a year-long artistic/research 
project where she made drawings and subjected herself to self-
analysis, seeking to identify the motifs that had inspired the 
specific works. The drawings were made spontaneously, without 
forethought, on an improvised basis, the artist then proceeding to 
try and identify their inspiration. The result of this process is an 
installation: each drawing is surrounded by photographs, objects, 
or films symbolising the alleged sources of inspiration as well 
as brief journal entries where the artist commented on the key 
events, conversations, books, and art works of 2016. ‘The purpose 
of the project was to lay bare the creative process and show how 
external stimuli impact on my work and what is their timeframe’, 
Gramz says. The next stage of work was analysing the complete 
material and selecting works for exhibition. In this, the artist 
followed the principle of proportionality: drawings from a given 
thematic group were selected in a number corresponding with 
the frequency of the theme’s occurrence throughout the year. 
The show concludes with graphs reflecting the principal sources 
of inspiration with ‘Internet (YouTube and Facebook)’ and 
‘emotional-existential reflections’ firmly in the lead, ‘theatre’ 
and ‘music’ closing the list, and ‘exhibitions’ third from last). 
The most frequent age of inspiration is ‘1–3 days’ or ‘last 24 
hours’. With a characteristic sense of humour, Zofia Gramz subjects 
the essence of the creative process, the action of the subconscious 
— highly subjective areas that elude simple classifications — to 
pseudo-scientific analysis. Some of the data presented in the 
diagrams are actually very suggestive: discovering how heavily 
social media influence the thinking of the contemporary individual 
(and artist) may come as a shock. Other data hardly allow for 
sensible generalisations. What would the fact that the least 
frequent ages of inspiration are ‘1–3 months’ and ‘1–3 years’ 
be supposed to suggest? The artist symbolically presents the 
conclusion that the work of intuition is ultimately unpredictable 
by barring the viewer from reading her actual journal entries 
(the journal being exhibited under glass).
Drawing remains Zofia Gramz’s favourite medium. She calls it 
‘thinking in process’ or a ‘third domain of thinking — dreaming 
by doing’. Her previous exhibitions consisted of series of small-
format drawings in black ink on paper. Each bore a title that 
offered a clue as to its meaning. Sensitive to the absurdities of 
contemporary life, the artist likes to sweep through the media 
noise for useful phrases, transforming stupid-sounding slogans 
into titles that reference various aspects of the world or problems, 
whether real or created by the media.
The show indeed seeks to answer the question of ‘Where do 
thoughts come from?’ This time Zofia Gramz has decided to reveal 
her deeper motivations, playing with the convention of scholarly 
investigation. 
The drawings have been divided into two groups. Those shown 
on the ground floor concern the first half of last year (roughly the 
period from January to July). They evince that the artist sought 
to expose herself to various inspirations, to divide her time 
evenly between high-brow cultural events or book reading and 
the observation of the triviality of life (especially as portrayed by 
the popular media). With time, the internet comes to dominate, 
as more and more drawings feature motifs sourced from YouTube; 
this is epitomised in the piece titled Internet Overload. Personal 
motifs are related as they develop, the artist discreetly coding 
her ups and downs in the drawings. Film and animation are also 
important aspects of Gramz’s work; the show features an animated 
film inspired by events from last year.
The work of Zofia Gramz is a kind of intelligent monologue, 
an improvised record of the high and low planes of the everyday, 
a reflection on the meaning of human existence and the artist’s 
social role and position. Bleak humour, self-irony, and a ruthless 
pursuit of the absurdities of daily life are its trademarks.
Touring the exhibition, the viewer will be able to remember some 
of the events that preoccupied us in 2016, to gain an insight into 
the artist’s life, and perhaps even learn perceptiveness from her.

Magda Kardasz
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ŚNIENIE PRZEZ ROBIENIE

Zarówno sztuka, jak i humor mogą być pomocą i oparciem w radzeniu 
sobie z ludzkimi problemami. Kiedy zaś sztuka i humor sprzymierzą 
się — staną się nie tylko bliskie ludzkiemu życiu, ale też żywe i żywo 
potrzebne. Śmiech, który w sposób naturalny i niekwestionowany 
może towarzyszyć odbiorowi takiej sztuki, stanowi wyzwolenie 
odkrywczych zdolności człowieka.

Alicja Rybkowska, Humor a współczesna 
kondycja sztuki, Universitas, Kraków 2016

Na wystawie Skąd się biorą myśli? Zofia Gramz przedstawia 
podsumowanie rocznego projektu badawczo-artystycznego, kiedy to 
rysowała i poddawała się autoanalizie, próbując odnaleźć motywy, 
które zainspirowały każde z dzieł. Rysunki powstawały spontanicznie, 
bez namysłu, na drodze improwizacji, a domniemanych źródeł 
artystka szukała już po ich stworzeniu. Wynikiem tego procesu 
jest instalacja — każdy rysunek otaczają tu zdjęcia, przedmioty 
bądź filmy symbolizujące źródła domniemanych natchnień, a także 
esencjonalne notatki wyjęte z kalendarzyka, w którym artystka 
zapisywała najważniejsze wydarzenia, rozmowy, lektury czy 
wrażenia artystyczne w 2016 roku. Gramz mówi: „Cały projekt miał 
obnażyć proces twórczy i ukazać, w jakim stopniu bodźce zewnętrzne 
wpływają na moje działania, i z jakiego czasu pochodzą”. Następnym 
etapem pracy nad wystawą było przeanalizowanie całości zebranego 
materiału i wybór dzieł. Artystka kierowała się przy tym zasadą 
proporcjonalności — rysunki z danej grupy tematycznej wybierała 
w liczbie odpowiadającej częstotliwości występowania danego wątku 
w ciągu roku. Na końcu ekspozycji umieściła wykresy obrazowo 
przedstawiające najczęstsze źródła inspiracji (pierwsze miejsce 
zdecydowanie zajęły: „internet (YouTube i Facebook)”, zaraz po nich 
„przemyślenia egzystencjalno-emocjonalne”; na końcu znajdziemy: 
„teatr” i „muzykę”; na trzecim miejscu od końca „wystawy”). 
Największą grupę rysunków zainspirowały zdarzenia sprzed 1–3 dni 
lub ostatniej doby. Z właściwym sobie poczuciem humoru Zofia 
Gramz poddaje pseudonaukowej analizie istotę procesu twórczego, 
działanie podświadomości, a więc obszary bardzo subiektywne 
i umykające prostym klasyfikacjom. Niektóre przedstawione na 
diagramach dane dają do myślenia — odkrycie, jak wielki wpływ 
na myślenie współczesnego człowieka (i artysty) mają media 
społecznościowe, może przerazić. Z innych wyliczeń trudno wysnuć 
jakieś sensowne uogólnienie. O czym na przykład miałby świadczyć 
fakt, że najmniejszą grupę rysunków zainspirowały bodźce sprzed 
1–3 miesięcy i sprzed 1–3 lat? Ogólny wniosek o nieprzenikliwości 
działania intuicji autorka przedstawia w sposób symboliczny, 
odcinając widzowi wgląd w szczegółowe zapiski w kalendarzyku 
(na wystawie jest on eksponowany pod kloszem).
Ulubionym medium Zofii Gramz pozostaje rysunek. Artystka nazywa 
go „myśleniem w procesie”, „trzecią dziedziną myślenia — śnieniem 
przez robienie”. Dotychczasowe jej wystawy składały się z serii 
rysunków niewielkich rozmiarów, wykonanych czarnym tuszem na 
papierze. Każdy z nich opatrzony został tytułem dającym widzowi 
wskazówkę do odczytania zagadki obrazka. Wyczulone na absurdy 
współczesności ucho artystki często wyławia z szumu medialnego 
zbitki słowne, przekształcając jakiś idiotyczny slogan w tytuł 
odnoszący się do wybranego fragmentu realnego lub wykreowanego 
przez media świata czy problemu. 
Wystawa rzeczywiście próbuje odpowiedzieć na pytanie „Skąd się 
biorą myśli?”. Tym razem Zofia Gramz zdecydowała się odsłonić 
głębiej swoje motywacje, bawiąc się konwencją naukowego 
dochodzenia do prawdy. 
Rysunki dzielą się na dwie grupy. Te eksponowane w salach 
parterowych galerii dotyczą pierwszej połowy minionego roku 
(mniej więcej do lipca). Widać w nich, że artystka świadomie starała 
się dostarczać sobie różnorodnych bodźców, równomiernie dzielić 
swój czas pomiędzy śledzenie poważnych wydarzeń kulturalnych 
czy lektury a obserwowanie trywialności życia (szczególnie 
zapośredniczonej przez popularne media). Z czasem widać, jak 
wpływ internetu bierze górę i w rysunkach pojawia się coraz więcej 
youtubowych motywów i rysunków w rodzaju Przedawkowanie 
internetu. Wątki osobiste autorka relacjonuje zgodnie z ich rozwojem, 
dyskretnie kodując w rysunkach kolejne wzloty i upadki.
Ważną dziedziną twórczości Zofii Gramz jest też film i animacja. 
Na wystawie artystka pokazuje film animowany zainspirowany 
również wydarzeniami ostatniego roku.
Twórczość Gramz to rodzaj inteligentnego monologu, improwizowany 
zapis wysokich i niskich planów codzienności, refleksja na temat 
sensu egzystencji człowieka, pozycji artysty w społeczeństwie. 
Czarny humor, zdolność do autoironii, bezwzględne tropienie 
absurdów codziennego życia — to jej znaki rozpoznawcze.
Oglądając wystawę, widz będzie mógł sobie przypomnieć, jakimi 
wydarzeniami żyliśmy w 2016 roku, zajrzeć do świata artystki, może 
nawet nauczyć się od niej wnikliwości.
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