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Wstęp 

„Ręce do góry !” - „fraza wykrzyknikowa, kategoryczny 

zwrot wzywający do podniesienia rąk w geście poddania”, to 

można wyczytać w Wikipedii praktycznie w każdym 

tłumaczeniu językowym. Co oznaczają uniesione ręce?  

Strach, podporządkowanie a może wręcz przeciwnie są oznaką 

radości, pewności siebie oraz komfortu? Spoglądając na 

sportowców stojących na podium, publiczność na 

fantastycznym koncercie widzimy charakterystyczny pełen 

radości i uwielbienia gest wzniesionych rąk. Jednakże ten 

sam gest w sytuacji zagrożenia stanowi wyraz poddania     

i zniewolenia.  

W kontekście biblijnej opowieści o walce Izraelitów  

z Amalekitami, wzniesione ręce Mojżesza zapewniły przewagę 

i ostatecznie zwycięstwo Izraelitom. Oznaczały gest 

błagalnej modlitwy do Boga, który mógł dać wygraną osobom 

niemającym żadnego doświadczenia wojennego.  
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„Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, 

Izrael miał przewagę”(…) „I tak zdołał Jozue [wódz 

Izraela] pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza”. 

Nasuwa się wiec jeden wniosek ręce uniesione w górę to 

gest stworzony przez człowieka dla człowieka. Jedynie nasz 

gatunek posługuje się tym uniwersalnym gestem na całym 

świecie i tak naprawdę jedynie dla człowieka ten gest jest 

zrozumiały. 
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O projekcie 

Zainspirowało mnie wyizolowanie i odrealnienie samego 
gestu wzniesionych rąk. Jakie znaczenie miałby w zderzeniu 
z czystą naturą w oderwaniu od cywilizacji. To stało się 
punktem wyjścia dla działań fotograficznych rozpoczętych   
w 2015 roku a trwających do 2018 roku. Zamysłem projektu są 
cykle fotografii tworzonej na przestrzeni lat w różnych 
szerokościach geograficznych o różnych porach roku w różnej 
scenerii, oraz zapis moich działań performatywnych audio-
wideo zrealizowanych w Puszczy Knyszyńskiej w 2018 roku, 
będących zwieńczeniem cyklu. Punktem wiążącym całość jest 
obecność tej samej modelki w identycznym geście „ręce do 
góry”, zawsze widzianej od tyłu, jakby podglądanej przez 
swego oprawcę. Zderzenie delikatności i nagości kobiecego 
ciała z często surową i nieprzejednaną naturą paradoksalnie 
potęguje myśli o brutalności i zniewoleniu, ale także      
o kruchości i ulotności ludzkiego życia. To co z pozoru 
wygląda jak sielski akt poprzez ten prosty gest uniesionych 
rąk zmienia się w dziwny niepokojący obraz. Dopełnieniem 
nastoju jest budujące silny kontrast światło, inspirowane 
między innymi malarstwem Rembrandta. Miejsca plenerów są 
częściowo planowane a częściowo dobierane w sposób 
spontaniczny, aby wprowadzić element zaskoczenia.  
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Cele: 

1. Ukazanie wielowymiarowości gestu „ręce do góry”. 

2. Zwrócenie uwagi na kwestie pojęć wolności i zniewolenia, jak dziś 

postrzegamy te pojęcia ?  

3. W jaki sposób wolność i jej brak oddziałują na dojrzałe europejskie 

społeczeństwo ? 

„Czy nie stajemy się dziś ofiarami nowego, nie znanego nam dotąd lęku 

- lęku przed wolnością? Jeszcze nie tak dawno potwierdzaliśmy dzielnie 

naszą  tożsamość w oporze przeciw gwałtowi, a dziś - odnoszę wrażenie 

- nie potrafimy spojrzeć w głąb odzyskanej wolności. Czyżby to, o co 

tak długo walczyliśmy, było dla nas zapowiedzią samego tylko piekła?” 

- (ks. Józef Tischner „Nieszczęsny dar wolności”). 

4. Zestawienie gestu poddania z naturą. Sprowokowanie myślenia        

o pokorze i poddaniu wobec natury. 

Przewidywane rezultaty: 

1. Ogólnodostępna wystawa prezentująca całość projektu.  

2. Cyfrowy album audio-wideo-fotograficzny udostępniony bezpłatnie    

w internecie. 
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Działania w ramach projektu: 

1. Serie fotograficznych sesji plenerowych z modelką w latach 

2015-2017. 

2. Realizacja audio-wideo działań performatywnych w plenerze.(2018 r.)  

3. Selekcja i opracowanie zdjęć. 

4. Przygotowanie fotografii do druku oraz albumu internetowego. 

5. Postprodukcja i przygotowanie zapisu cyfrowego audio-wideo do 

wystawy. 

6. Przygotowanie publikacji internetowej projektu, dostępnej pod 

adresem: www.goralski.art. 

7. Zorganizowanie wystawy, na której zostaną wyeksponowane 

najciekawsze zdjęcia (wydruk około 15 fotografii do wystawy        

o wymiarach 120x80 cm, oprawa w ramy drewniane oraz pleksi 

antyrefleksyjną) oraz zapis wideo. 

8. Opracowanie i realizacja materiałów promocyjnych projektu. 
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Folio 1 (Chronologicznie według daty 2015/2017) 
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#02-DSC04013 
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#03-DSC04020 
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#04-DSC04034 
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#05-DSC04051 
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#06-DSC04065 
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#07-DSC04074 
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#08-DSC04097 
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#09-DSC04678 
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#10-DSC04707 
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#11-DSC04729 
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#12-DSC04988 
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#13-DSC05122 
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#14-DSC05137 
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#15-DSC05183 
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#16-DSC05403 
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#17-DSC05418 
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#18-DSC06596 
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#19-DSC06728 
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#20-DSC06991 
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#22-DSC07584 
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#23-DSC07584 fx 
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#24-DSC07591 fx 
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#25-DJI_0054 
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#26-Screenshot Wideo #1 
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#27-Screenshot Wideo #2 
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#28-Screenshot Wideo #3 

| PROJEKT | HÄNDE HOCH/RĘCE DO GÓRY |  38 | MARCIN GÓRALSKI |

<- ->



#29-Ekspozycja Wideo: zestawienie 3x 4K/HD Mp4 / 04:00 min. - Audio-Wideo Projekcja 
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#30-Ekspozycja fotografii: print 120x80 cm, drewniana rama 
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O autorze. 
Marcin Stanisław Góralski – Absolwent Akademii Sztuk Pięknych         

w Warszawie. W 2015 roku dyplom magisterski z wyróżnieniem na Wydziale 

Sztuki Mediów w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej prof. Grzegorza 

Kowalskiego. Dyplom licencjacki obronił z wyróżnieniem w 2009 r.      

w pracowni prof. Hieronima Neumanna w Katedrze Multimediów i Animacji 

warszawskiej ASP. Swoją twórczość prezentował na wielu wystawach 

zbiorowych, m.in.: 8.Leica Street Photo (Leica Gallery Warszawa 

2018r.), ABS_2067 (Galeria Salon Akademii w Warszawie 2017r.),

„Modlitwa. Teatr Powszechny” (Centrum im. Ludwika Zamenhofa           

w Białymstoku 2016r.),Parole! X European Exhibition, Munpunt Bruksela 

2015r.), Parol! (Widzenia, Stacja Muranów, Warszawa 2014r.), 

Światoobraz (Pałac Branickich w Warszawie 2014r.), Duenda at 

Walltheater Berlin (Fylkingen, Sztokholm, 2011r.). Wyróżniony         

w konkursach, m.in.: IV WFFA (Warszawa 2008r.) III WFFA (Warszawa, 

2007r.), For Diversity. Against Discrimination (Bruksela, 2007r.).  

W latach 1998-2007 aktywny jako dj Martinez w licznych 

projektach muzycznych m.in.: Aua Sound System, Bałagan Galeria OFF, 

Fusion Jazz Radio.  

Zajmuje się fotografią, grafiką, wideo, wydrukami 3D. W swoich 

pracach głównie oscyluje wokół kwestii człowieka, czasu i przestrzeni. 
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Kontakt. 
Marcin Góralski 

•email:goralski@me.com 

•tel:+48 720 766 954 

•www:goralski.art 
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