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W papierach był bałagan. Wspólnie wyciągaliśmy sterty szkiców, 
plany pozwijane w rulony, połamane makiety i stosy notatników. 
Z zakamarków pracowni w Skrzypkach, z szaf w „dożywotnim ga-
binecie” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, z domowych 
tapczanów powoli wyłaniał się ogromny zbiór projektów. Dorobek 
architekta będącego od sześciu dekad w pełni sił twórczych. W za-
leżności od tego, co pojawiało się przed nami na biurku, w wyob-
raźni wędrowaliśmy po odległych dekadach, podążając za autorem. 
On zaś wspominał najważniejsze dla niego momenty. O reszcie 
mówił niechętnie, wolał nowe rozważania. Zauważyliśmy powra-
cające motywy na rysunkach i cieszyliśmy się skrycie, że wbrew 
ulotnej pamięci twórcy pomogą nam one ustalić chronologię, gdy 
będziemy samodzielnie porządkować archiwum. Jak złudne było to 
założenie, zrozumieliśmy już po kilku spotkaniach, kiedy w pełni 
dotarła do nas synkretyczna natura twórczości Jacka Damięckiego1.

Wypracowywane przez lata koncepcje Damięckiego wiążą 
w całość elementy pochodzące z różnych okresów jego twórczości 
i z odrębnych dyscyplin, takich jak sztuka, geometria czy sport. Po 
latach dodaje on kolejne wątki do wcześniejszych pomysłów, elimi-
nuje inne i powraca do zarzuconych receptur, lecz już w nowych 
skalach. Podejście Damięckiego jest odmienne od dominujących 
dzisiaj praktyk architektonicznych, syntetyzujących do tego stopnia, 
że ideę można zapisać sloganem i zilustrować diagramem. Projekty 
Damięckiego nasycane są latami, a cechuje je „twórcza moc” – roz-
mach, a zarazem wyczucie sposobów formowania materii.v

Jacek Damięcki wspominał, że już na studiach koleżanki 
i koledzy próbowali „podczepić się za holownik” , dostać asysten-
turę u mistrza. On jednak nie chciał pracy wyrobniczej, wierzył, 
że ciągnie go nurt, w którym płynie całe jego pokolenie. Dlatego 
zdecydował się na kolejne studia i jako jeden z nielicznych ukoń-
czył zarówno stołeczną Akademię Sztuk Pięknych, jak i Politech-
nikę Warszawską. W notesach Damięckiego możemy prześledzić 
zapiski jego nieustającego dialogu z „wieloholem” . Nie ma tam 
zaprzeczania analogiom czy wypierania się inspiracji projektami 
mu współczesnych. Jest za to polemika, są refleksje płynące z prób 
twórczego kontynuowania rozpoznań rozpoczętych przez innych, 
nie brakuje przekładu teoretycznych rozważań poprzedników na 
projekty możliwe do zrealizowania.

1. Prace porządkowe 
rozpoczęły się 20 maja 
2015 roku i prowadzone 
były przez Sarmena 
Beglariana, Małgorza-
tę Kuciewicz, Simone 
De Iacobis oraz Sylwię 
Szymaniak. Układanie 
kalendarium kontynuo-
wano latem 2016 roku 
przy użyciu materiałów 
przekazanych przez 
współautorów: Violę 
Damięcką oraz Jana 
Gootsa. Prace konser-
wacyjne wybranych 
archiwaliów zostały 
przeprowadzone przed 
wystawą Jacek Damię-
cki. Makroformy, otwartą 
8 grudnia 2016 roku 
w Zachęcie. W skład 
zespołu konserwatorów 
weszli: Wojciech Chroś-
cicki, Michał Kożurno, 
Małgorzata Kryńska, 
Sylwia Popławska 
i Sławomir Zielski. Cenny 
zbiór materiałów stanowi 
podstawę do tworzone-
go obecnie Archiwum 
Jacka Damięckiego przy 
Fundacji Polskiej Sztuki 
Nowoczesnej w Warsza-
wie.
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fot. 1 

Wśród najstarszych negatywów 
znaleźliśmy zdjęcie trójwymiarowego 
krzyża greckiego znanego z Kombinatoryki 
sześcianów Lecha Tomaszewskiego2. Pierw-
sze projekty wystaw Damięcki tworzył 
pod okiem tego architekta. Nie dziwi 
więc nas fotografia „makiety z kubikami” 
(fot. 1) z 1965 roku – projektu wystawy 
artykułów powszechnego użytku w pawi-
lonie Universalu na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich. To właśnie podczas 
rozmów o ekspozytorach z tej wystawy 
usłyszeliśmy wypowiadane przez Jacka 
Damięckiego słowo „etalaż” . Krążyło ono 
wśród polskich wystawienników jako nazwa 
obiektu umożliwiającego „wystawienie 
grupy towarowej” , a powstało poprzez 
spolszczenie francuskiego étalage – „wysta-
wianie (towarów)” . „Wystawki” na targach 
spożywczych lub wystawach gospodarczych 
musiały prezentować niepozorne produkty 
w atrakcyjny sposób. Przestrzenny krzyż 
umożliwiał układanie opakowań w dekora-
cyjne pryzmy.

Wycinek z fotografii „makiety z kubika-
mi” stał się również komponentem kolażu 
Zapis idei dla domu indywidualnego ewo-
luującego z 1966 roku (patrz str.). Doryso-
wany helikopter unosi na nim sześciany nad 
miasto – w tym projekcie są to już moduły 
mieszkalne, gotowe do osadzenia w makro-
strukturze technicznej. Modelik etalażu po 
wycięciu z kontekstu nabrał w oczach autora 
skali urbanistycznej.

I nagle ważne rozpoznanie, pozwalające 
zrozumieć genezę Modułu pustego i pełnego 
(fot. 2), który powraca w szkicach, makietach 
i notatkach artysty co najmniej od 1985 roku. 

Moduł ilustruje równowagę objętości i pustki. 
Jest formalnie silny – element pełny daje mu 
masę i ciężar, element pusty, czyli „objętość 
wklęsła” , łączy go z przestrzenią otoczenia. 
W projektach urbanistycznych Damię-
ckiego element pełny i pusty symbolizują 
przestrzenność parceli, akt powoływania 
struktury zwartej, równe znaczenia pionu 
i poziomu. A przecież negatyw przestrzenny 
Modułu to… trójwymiarowy krzyż grecki! 
Kolejnym skojarzeniem będzie masterplan 
Ścisłego centrum Warszawy z 1991 roku, budo-
wany z przestrzennych parcel, z pryzmami 
opakowań z wystawy architekta z lat 60. 
Grecki krzyż w pozytywie powraca raz 
jeszcze, i to w wielkiej skali, jako konkursowa 
propozycja bryły Świątyni Opatrzności Bożej 
z 2000 roku3 (fot. 3). Jednak z rozmów 
z Damięckim wiemy, że nie powinniśmy 
przywiązywać wagi do formalnych podo-
bieństw między poszczególnymi „przedmio-
tami” z jego projektów. Przedmioty go nie 
interesują.

2. Jolanta Gola, O Lechu 
Tomaszewskim, Warsza-
wa 1989.

3. Zob. Kalendarium: 
2000 Konkurs archi-
tektoniczny „Świątynia 
Świętej Opatrzności 
Bożej w Warszawie” – 
konkurs organizowany 
przez Kurię Warszawską 
i SARP, współpraca arch. 
Lech Kłosiewicz, Jan 
Goots, arch. krajobrazu 
Izabela Dymitryszyn, 
Marek Piwowarski, praca 
nr. 762579. fot. 3 

fot. 2 
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„Element powinien iść w pejzażu, powinien 
być przez topografię poprowadzony, a nie, 
że komunikacja prowadzi architekturę, 
która jej akompaniuje” – opowiadał Da-
mięcki, wspominając projekt z 1969 roku 
dla dzielnicy Ursynów (fot. 5). Znajdu-
jemy stary plakat przedstawiający falisty 
krajobraz, którego struktura przypomina 
plan Ursynowa. Sylwetka człowieka wyróż-
niona jest na nim czerwonym kwadratem. 
„Makroskala to takie ujęcie rzeczywistości, 
w którym człowiek występuje jako punkt 
docelowy” – mówi Jacek Damięcki. Plakat 
(fot. 6) powstał do wystawy Warszawski 
plener z 1974 roku. 

Aranżacja ekspozycji była kompozycją 
z podobnych fal, lecz poprowadzonych już 
w skali wnętrza (fot. 7 – 8). Struktura ze 
zwojów tektury ryflowanej spiętych w dwu-
poziomowe zwoje eksponowała 50 fotogra-
mów autorstwa 23 znanych warszawskich 
fotografików dokumentujących przestrzenie 
zakładów produkcyjnych w stolicy. Struk-
tura powstała a vista, w jednej z sal Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie. Odnaleziony 
w pracowni Projekt wystawy (fot. 9) to 
bardziej szkic, zapis zamysłu niż precyzyjna 
dokumentacja wykonawcza. Istotniejsze 
wydaje się studium fotograficzne wprawek 
z papieru (fot. 10). Fale zostały upięte 
tam za pomocą specjalnych klipsów, tak 
by krzywizny zacierały rozstawioną regu-
larnie kolumnadę pałacu. Opowiadając 

fot. 6 fot. 5 

Wpatrując się w pierwszy projekt wysta-
wienniczy Damięckiego – wykonane pod 
koniec lat 50. studium „stoiska opartego 
o drobne elementy” (fot. 4) – zaczynamy 
zastanawiać się, czy nie było ono przypad-
kiem punktem wyjścia do makrostruktur 
z siatek kwadratowych Domu indywidualnego 
ewoluującego… Wszak oba projekty ilustrują 
hasło: 

„Trzeba przestrzeń organizować w miarę 
prosto i czytelnie, na przykład za pomocą 
siatki” . Autora zawodzi pamięć, jednak pro-
jekty wystaw na pewno nie były dla niego 
jedynie wprawką do projektów urbanistycz-
nych. Czasami to projekt dzielnicy dopro-
wadzał go przecież do koncepcji wystawy…

fot. 4 
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fot. 10 

fot. 9 

fot. 8 

o wyzwaniu polegającym na upięciu wysta-
wy bezpośrednio w przestrzeni ekspozycji, 
Damięcki wspomina Stanisława Zameczni-
ka. Mówi o zwyczaju tego architekta, który 
stanowił dla niego ważną inspirację. Otóż 
podczas wspólnych obiadów Zamecznik 
pocierał niewielkimi paskami papieru 
o kant stołu po to, by te zaczęły się zwijać. 
Potem z takich zwitków układał na stole mi-
niaturowe kompozycje, w trakcie posiłku, 
a vista… Damięcki zrobił podobnie, tylko 
w skali 1:1.

fot. 7 
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fot. 13 

fot. 12 

Zacieranie tektoniki zastanego wnętrza 
to receptura zastosowana też wcześniej, 
w projekcie pawilonu Centrali Handlu 
Zagranicznego „Universal” na Między-
narodowych Targach Poznańskich zrea-
lizowanym z Violą Damięcką w 1972 roku 
i nagrodzonym brązowym medalem. 
Kolorowe emalie prezentowane były tam 
na przestrzennej strukturze – wyniesionym 

ponad zwiedzających etalażu eksponującym 
grupy towarowe jako plastyczne kompozy-
cje, które można było “dosięgnąć jedynie 
wzrokiem” . Przewrotny pomysł w czasach 
niedoborów (fot. 11 –13).

fot. 11 
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fot. 16 

fot. 15 

Gęste okratowanie przestrzeni wypełniające 
i przeszywające budynek wystawowy od-
najdujemy również w Pawilonie Polskim na 
Międzynarodowych Targach w Zagrzebiu, 
zrealizowany przez tych samych autorów 
w 1974. Zbudowano tam makrostrukturę 
w oparciu o system ekspozycyjny zapro-
jektowany przez Henryka Wiśniewskiego 
dla Polexpo, jednak system ten poddano 
twórczym przekształceniom, na przykład 
wykorzystano jego elementy jako podesty. 
Ruszt sufitowy, z założenia „podkonstruk-
cyjny” , służący oświetleniu i elementom 
podwieszanym, posłużył jako konstrukcja 
stolików. W efekcie widz wkraczał w ma-
krosiatkę wypełniającą całe wnętrze (fot. 
14 –15). Stąd blisko już do makroinstalacji 
Warszawa XXX zrealizowanej przez zespół 
Damięckiego nieco później, w tym samym 
roku, i w skali urbanistycznej.

Pojawiają się obrazy z przeszłości. 
Nasze pytanie o to, na ile ruszt Polexpo to 
struktura znana z wyposażenia rozsianych 
po całym kraju galerii BWA, uruchamia 
w Damięckim wspomnienie o tym, że 
aktywni w PRL wystawiennicy otrzymywali 
służbowe metalowe makiety rusztu z makie-
ciarni Polexpo w skali 1:50. Były one na tyle 
ważnym narzędziem pracy, że gdy zawodo-
we drogi Jacka i Violi się rozeszły, podzielili 
oni makietę rusztu, by każde z nich mogło 
dalej pracować w oparciu o swoją część 
(fot. 16).

fot. 14 
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fot. 20 

fot. 19 

Jacek Damięcki zrealizował ponad 30 
wystaw polskich produktów na krajowe 
i międzynarodowe targi. Z jedną prze-
strzenią mierzył się wielokrotnie. W duecie 
z Violą Damięcką tworzył Pawilon Polski 
na Międzynarodowych Targach w Płow-
diw w Bułgarii aż cztery razy – w 1967 roku 
(„skaczące gabloty, drobna sieczka” – ko-
mentuje Damięcki), w 1971 roku („ściany-
-łuki ustawiane z prostych odcinków”; fot. 
17), w 1972 roku („kompozycja z walców”; 
fot. 18) i w 1973 roku („żagle” fot. 19 – 20). 
Ten ostatni to jeden z ciekawszych pro-
jektów, nagrodzony złotym medalem na 
targach. W przestrzeni pawilonu umieszczo-
no przezroczyste, wygięte ekrany z celulozy, 
na których powstała ręcznie malowana 
przestrzenna grafika z charakterystyczną 
sylwetą kadłuba statku. Kolorowe platfor-
my, na których rozstawiono towar, były 
podstawami żagli i jednocześnie wpływały 
na choreografię zwiedzania wystawy. Była 
to „aktywna-pasywna” podłoga – kolejny 
termin ówczesnych wystawienników, 
który poznaliśmy w trakcie rozmowy ze 

Sveinem Hatløyem o projektach Oskara 
Hansena4. To rozwiązanie plastyczne miało 
wzmacniać „doświadczenie” ekspozycji, 
tworząc tła kolorystycznie dopasowane do 
prezentowanych obiektów oraz tak kierując 
krokami widzów, by otwierały się przed 
nimi wybrane kadry z przestrzennej grafiki. 
Przy każdej z czterech wystaw w Płowdiw, 
a także przy pozostałych ekspozycjach, ich 
autorzy eksperymentowali z charakterem 
przestrzeni, równoważąc jej funkcje infor-
macyjne i estetyczne. Łączyli scenografię, 
grafikę, fotografię i nierzadko malarstwo 
w „trójwymiarową oprawę” – całość zmie-
niającą się oraz doświadczaną w ruchu 
dzięki przemieszczaniu się widza, a nie, 
jak to bywa dzisiaj, dzięki ruchomości 
multimediów.

4. Rozmowa odbyła się 
10 lipca 2014 roku w Mu-
seu d’Art Contemporani 
de Barcelona.

fot. 18 fot. 17 
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W 1977 roku Jacek Damięcki zaprojektował system montażowy 
umożliwiający statyczne „wydarzenie wizualne” – wieszak-kla-
merkę, w którą można wsunąć plansze. Chwytkę do ściany można 
przykręcić na trzy sposoby – plansze nisko usytuowane ugiąć do 
góry, te na poziomie wzroku zostawić w pionie, te umieszczone wy-
soko uchylić do dołu. Dzięki temu wystawa „nagina” się do wzroku 
widza, prosty wieszak pozwala na uzyskanie bauhausowskiego Pola 
widzenia, realizuje koncepcję Herberta Bayera. Chwytka umożliwia 
nawiązanie wzrokowej łączności z przestrzenią we wszystkich 
wymiarach (fot. 22).

Jeden raz Damięcki eksperymentował 
z ruszającą się ekspozycją – z mechano-
strukturą. Był to eksperyment nieudany. 
W 1980 roku zrealizował stoisko Pol-
skiej Izby Handlu Zagranicznego w Trieście 
z ruchomymi pasami niosącymi treści 
reklamowe (fot. 21). Projekt przypominał 
nieco montage environment stworzony przez 
Ela Lissitzky’ego w Pawilonie Radzieckim 
na Międzynarodowej Wystawie „Pressa” 
w Kolonii w 1928 roku. Szefem ekipy 
montażowej w Jugosławii był pan Walczak. 

Pasy przesuwające się po bębnach były 
źle napięte, zjeżdżały z nich. Damięcki 
przez cały czas trwania ekspozycji biegał 
po stoisku i regulował pasy. Wspomina to 
jako „walkę z walczakami” . Była także inna 
porażka: w 1966 roku architekt zaprojek-
tował etalaż na Wystawę Artykułów Kon-
sumpcyjnych w Doniecku dla Polskiej Izby 
Handlu Zagranicznego. Prezentowano tam 
perfumy. Niestety wystawę zorganizowano 
w hali, w której przedtem znajdował się targ 
rybny…

fot. 21

fot. 22
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jeszcze mocniej. Tylko wprzęgając w wystawiennictwo środki 
artystyczne i techniczne właściwego kalibru artystycznego, 
warto jest robić wystawy. Bez tych środków lepiej po prostu 
wydać książkę lub broszurkę z wykresami.

Gdy w 2016 roku spieraliśmy się o to, co i jak pokazać na monogra-
ficznej wystawie Jacka Damięckiego w Zachęcie6, on przysłuchiwał 
się nam i w końcu rzekł z szelmowskim uśmiechem: „Wykładałem 
wystawiennictwo 15 lat7, dlatego nic wam nie podpowiem” . Projekt 
zrealizowaliśmy w oparciu o nasze rozpoznania w archiwum twór-
cy. Na otwarciu wystawy Jacek Damięcki miał minę Sfinksa.

6. Wystawa Jacek Da-
mięcki. Makroformy,  
7 listopada 2016 – 8 
stycznia 2017, Zachę-
ta – Narodowa Galeria 
Sztuki, Warszawa.

7. W latach 1965 –1981 
Jacek Damięcki był 
pracownikiem Akademii 
Sztuk Pięknych w War-
szawie, wykładał wysta-
wiennictwo na Wydziale 
Architektury Wnętrz 
w Katedrze Projektowa-
nia Wystaw.

W archiwaliach znajdujemy ważne dla artysty opisy, na przykład 
wyróżniony obrysem ołówka fragment maszynopisu Jerzego 
Sołtana z lipca 1971 roku:

w projekcie tym [BX58] nie byliśmy nastawieni na skorupę, 
na oprawę wystawowych eksponatów – na architekturę pu-
dełka z eksponatami, lecz na problem KOMUNIKATYWNOŚCI 
czy problem przelania zwiedzającym informacji i nastroju 
jak najbezpośredniej. Chcieliśmy użyć wszelkich środków 
komunikacji, atakując równocześnie możliwie największą ilość 
kanałów zmysłowych człowieka. Skorupa architektoniczna 
w tym tworze doznań totalnych nie miała prawa mieć roli 
autonomicznej. Możność stwierdzenia: tu jest pawilon, a tu 
jego zawartość byłaby synonimem porażki. Wszystko miało 
być jednym kompletnym ewenementem, jedną syntezą5.

Pod spodem dopisek: „Wystawy przestają być wystawami  
eksponatów, stają się totalnymi komunikacjami. Twór 
Wystawowy / Komunikacyjny” .

Znajdujemy również inny, niedatowany, niepodpisany 
maszynopis, nie mamy pewności, czy to zanotowany cytat, czy 
też tekst nawiązujący do słów Sołtana, z którymi Damięcki się 
identyfikował:

Podać jak najwłaściwiej nie oznacza w wystawiennictwie tylko 
podać wiernie, należycie naświetlić. Poważną i zasadniczą rolę 
odegra tu określenie, jaka ilość wiadomości zawartych w wysta-
wie jest przez zwiedzających przyswajalna. Zwiększanie zdol-
ności percepcyjnych zwiedzającego jest cechą dobrej wystawy. 
Zwiększenie to osiąga się, między innymi pomnażając środki, 
którymi atakuje wystawa drogi tej percepcji. Mówiąc językiem 
artystycznym, Podać jak najwłaściwiej – to wzruszyć – to siłą 
wedrzeć się do świadomości człowieka! Wdzierać się ciągle, 
stale podczas jego włóczęgi po wystawie – włóczęgi czasem 
kilkunastometrowej, czasem kilkunastokilometrowej. Wdzie-
rać się to znaczy bombardować wrażeniami – bombardować 
mocno, potem dać wytchnąć we właściwym, artystycznie 
zaplanowanym punkcie, dać odprężyć się po to, by uderzyć 

5. Maszynopis „Kochany 
Biszo…” , s. 11.


