
Nazywam się Szymon Szewczyk. 
W tym pliku znajdują się obrazy,  
instalacje, obiekty, dokumentacje
wystaw i scenografie.
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SZYMON SZEWCZYK

693 937 830 
szymszewczyk@gmail.com
www.szymonszewczyk.pl

Artysta audiowizualny, scenograf, projektant. Tworzy 
obrazy, obiekty, kolaże oraz instalacje. Ukończył stu-
dia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach. Interesują go relacje człowieka z jego 
otoczeniem – zarówno materialnym jak i kulturowym 
oraz poszukiwanie nieoczywistych powiązań między 
z pozoru odległymi zjawiskami, teorie spiskowe, kre-
atywna prowizorka, tymczasowość, tanie materiały, DIY, 
nadmiar informacji, podejrzane naukowe teksty, głupie 
żarty, śmiertelna powaga, śmieci, imitacje, zakłócenia, 
błędy, zmyślone rytuały, oswojona egzotyka, wątpliwość 
w uporządkowaną wiedzę o świecie.

Prace w kolekcjach:
Borowik Collection
Kolekcja Sztuki Hotelu Raffles Europejski w Warszawie
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Górne światło Galeria Szara, Katowice
Małposzczur Galeria Rondo Sztuki, Katowice 
(w ramach rezydencji Muzeum Śląskiego)
Ostatni dzień człowieka BWA, Katowice
Haunts Galeria Duża Scena UAP, Poznań
Nieustalone położenie Galeria Szara  
Kamienica, Kraków 
Wreszcie we własnym domu (w ramach festiwalu 
Warszawa w budowie) Muzeum Sztuki  
Nowoczesnej, Warszawa
Dywan to lawa (z Bartkiem Buczkiem)  
CSW Kronika, Bytom
Widmo BWA, Katowice
The Drawers Kasia Michalski Gallery, Warszawa
Możliwe rozwiązania Art Agenda Nova, Kraków
To, co znane, odkrywa się na końcu świata
CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa
Rośliny i zwierzęta Instalacja w Hotelu Silesia  
w Katowicach (w ramach Nocnych aktywności  
BWA w Katowicach)
Winter is coming! Galeria Szara Kamienica,  
Kraków
Czary Galeria Dwie Lewe Ręce, Katowice
Mleczne zęby Bałtycka Galeria Sztuki  
Współczesnej, Słupsk
Optymizm (z Adamem Laską), Galeria Rondo  
Sztuki, Katowice
Ty(po)lonia Galéria Kníhkupectva AF, Trnava
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie  
CSW Kronika, Bytom

Wilq Superbohater Teatr Śląski, Katowice
Królestwo Narodowy Stary Teatr, Kraków
Kariera Artura Ui Teatr im. J. Słowackiego, Kraków
1946 Teatr im. S. Żeromskiego, Kielce
Marat / Sade Teatr im. J. Osterwy, Lublin
Słowo o Jakóbie Szeli Teatr Śląski, Katowice
Siódemka Teatr Zagłębia w Sosnowcu
Przyjdzie Mordor i nas zje Teatr im. J. Osterwy, 
Lublin
Koń, kobieta i kanarek Teatr Zagłębia, Sosnowiec
Gorączka czerwcowej nocy Teatr Nowy, Poznań
Był sobie Polak, Polak, Polak i diabeł  
Teatr im. J. Osterwy, Lublin
Korzeniec Teatr Zagłębia, Sosnowiec

Widmo BWA w Katowicach
Dzikusy. Nowa Sztuka ze Śląska Akademia Sztuk 
Pięknych w Katowicach
Nocne aktywności BWA w Katowicach

Talenty Trójki nominacja
Nagroda Fundacji Grey House wyróżnienie 
specjalne
Poster to Street & Stream warsztaty  
typograficzne, Trnava
Kioosk Targi publikacji niezależnych, Kraków



Górne światło
Galeria Szara, Katowice
6.12.2019–29.02.2020
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Narracja wystawy Szymona Szewczyka krąży wokół nie-
trwałości wiedzy i ludzkich dokonań oraz uporczywego 
poszukiwania porządku w świecie.

Prezentowane obiekty, kolaże, instalacje przybierają 
trudne do umiejscowienia w czasie formy spreparowa-
nych pseudoarcheologicznych eksponatów.

Wystawie towarzyszy esej inspirowany fotografią 
przedstawiającą meteoryt otoczony zgliszczami Muzeum 
Narodowego w Rio de Janeiro. 
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Bendegó

Postument otaczają czarne od sadzy ściany. Gruz i pła-
ty farby ze spalonego sufitu łamią się pod stopami. Stoi 
w holu, przed schodami prowadzącymi do kolejnych sal 
muzeum. W tym miejscu codziennie wielu ludzi musiało 
przeciskać się jeden po drugim przez obrotowe bramki, 
żeby zobaczyć zgromadzone, skrupulatnie skatalogowa-
ne i wyeksponowane obiekty.

Na postumencie leży ważący 5360 kilogramów me-
teoryt żelazny Bendegó. Kosmiczna Bryła składająca się 
głównie z żelaza, niklu, kobaltu, fosforu oraz śladowych 
(milionowe części) ilości siarki i węgla. Spadła z ko-
smosu na powierzchnię planety Ziemia, a właściwie nie 
spadła, bo w kosmosie nic nie spada, tylko w trakcie 
swojego lotu przez galaktykę dostała się w pole oddzia-
ływania grawitacyjnego planety Ziemia, co spowodowało 
wzajemne przyciąganie się Kosmicznej Bryły i planety, aż 
do momentu nieuchronnego zetknięcia dwóch obiektów.

Potem przeleżała kilka tysięcy lat w miejscu 
o współrzędnych 10 stopni 7 minut 1 sekundy szeroko-
ści południowej i 39 stopni 15 minut 41 sekund długo-
ści zachodniej, które później nazwane zostało Brazylią, 
a konkretniej stanem Bahia. Potem 104 kolejne lata po 
nieudanej próbie transportu w wyschniętym korycie 
strumienia.

Bryła z racji swojego kosmicznego pochodzenia 
uznana została za ważny dla nauki obiekt i jako taki, 
w 1888 roku znalazła się w Muzeum Narodowym w Rio 
de Janeiro.

W nocy 2 września, w pożarze muzeum zniknę-
ły na zawsze freski z Pompejów przedstawiające mor-

skiego smoka, fragmenty szkieletu kobiety o imieniu 
Luiza sprzed 12000 lat, drewniany tron podarowany 
Portugalczykom przez króla afrykańskiego państwa 
Dahomej w ramach umacniania przyjaźni zbudowanej 
na handlu niewolnikami, oryginalny dokument Lei Áurea 
znoszący niewolnictwo w 1888 roku, prekolumbijskie 
maski, 5 milionów motyli.

Stoisz przy czarnym postumencie otoczonym gru-
zami muzeum i myślisz o tym, że to trochę jak złośliwy 
żart, że to wszystko zostało dokładnie posegregowa-
ne i wyeksponowane, a potem przegrzanie klimatyza-
cji, ogień i z cennych rzeczy zostaje tylko kosmiczne 
5360 kilogramów żelaza, niklu i czegoś tam (milionowe 
części).
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Ostatni dzień człowieka
Galeria Sztuki 
Współczesnej BWA, 
Katowice
19.12.2017–28.01.2018

zdjęcia: Krzysztof Szewczyk
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W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku grupa nie-
zależnych uczonych ze Stanów Zjednoczonych wpro-
wadziła dane dotyczące teraźniejszości do kompute-
ra. Postawione zostały pytania dotyczące przyszłości. 
Przewidywano, że świat w obecnym kształcie, skończy 
się w roku 2000. Jak się okazało, czas trwania został 
nieco przedłużony.

Inspirowany wizją czasu dodatkowego, Szymon 
Szewczyk wyobraża sobie ostatni dzień człowieka: 
duszny, wilgotny, z falującym od upału powietrzem. 
Odbywając tą podróż do przyszłości, wykorzystuje za-
kurzone atlasy botaniczne pełne podobnych do siebie 
czarno-białych zdjęć. Dokonuje drobnych korekt i układa 
z nich własną kolekcje. Zdekonstruowane kształty tych 
organizmów przekraczają ramy metodycznych poszu-
kiwań prowadzonych przez zdystansowanego botanika. 
Przechylają się raczej na stronę przypadkowego zbierac-
twa praktykowanego przez charyzmatycznego futurologa 
– szamana. Jednocześnie daleko im do apokaliptycznej 
wizji pustynnego krajobrazu czy gigantycznych wysypisk 
pełnych iskrzących kabli i innych elektrośmieci.

Projektując nowe prace, Szewczyk wchodzi w rolę 
inżyniera, który dubluje rozwiązania ze świata roślin, 
konstruując rachityczne pomniki umiejscowione w świe-
cie, w którym zostają tylko najbardziej odporne rośliny 
anektujące pozostałości po przebrzmiałej cywilizacji.

Ostatni żywy człowiek i zarazem ostatni zwiedzający, 
błąka się po opustoszałej okolicy podziwiając piękno za-
głady i potęgę przyrody. Próbując złapać ostrość w śro-
dowisku pełnym błotnych wyziewów, brodzi w gruzowi-
skach przedmiotów i kości.

Dokonuje pobieżnej klasyfikacji resztek, na jakie na-
tyka, poszukując przynajmniej bazowych rozróżnień po-
między ewolucją a konstrukcją, kamiennymi pozostało-
ściami, a bujną roślinnością, która nie dyscyplinowana 
ludzką ręką, mutuje i ewoluuje w zaskakującym tempie 
i nieprzewidywalnym kierunku.

Jego wysiłki są skazane na porażkę, granica pomię-
dzy formami organicznymi, a architekturą jest już od 
dawna zatarta. Ruiny budowli są tak szczelnie zarośnię-
te, że trudno stwierdzić, czy ich poszczególne elementy 
to konstrukcje zbrojeniowe, czy może stwardniałe włók-
na i łodygi. Można też zauważyć, że pod wpływem tych 
szczególnych warunków, pomniki dawnej świetności, 
zmieniły się w zwapniałe organizmy, w których różnice 
między designem, a żywą tkanką straciły jakiekolwiek 
znaczenie.

kuratorka: Marta Lisok
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Dywan to lawa
CSW Kronika, Bytom
24.09–5.11.2016
(z Bartkiem Buczkiem)

zdjęcia: Marcin Wysocki

—
w

ystaw
y



Jeśli, jak twierdzi McLuhan, człowiek wytwarza przed-
mioty jako przedłużenie własnego ciałą, to nasza wi-
zja pięknych przedmiotów jest przedłużeniem naszej 
wizji na temat lepszych nas. W dążeniu do lepszych 
siebie utożsamiamy się z wyestetyzowanymi wnętrza-
mi wierząc w sprawczą moc operacji plastycznych. 
Przestawiamy sprzęty tak długo aż znajdą swoje miej-
sce. Naiwnie dajemy wiarę propozycjom bez pokrycia, 
składanym przez rzeczy. Pozwalamy im odwracać nasza 
uwagę.

Mimo, że wystawa jest owocem dążenia obu auto-
rów do piękna, obiekty zgromadzone w galerii znajdu-
ją się w połowie drogi między wyobrażeniem o ideale, 
a rzeczywistością.
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To, co znane, odkrywa się
na końcu świata
CSW Zamek Ujazdowski,
Warszawa
29.10–16.11.2014

zdjęcia: Bartosz Górka
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Po wpisaniu w wyszukiwarkę Google słowa ‘Afryka’, 
oprócz charakterystycznego kształtu kontynentu rzuca-
ją się w oczy sentymentalne fotografie przedstawiające 
zarysy drzew i zwierząt z czerwonym zachodem słońca 
w tle. Obrazy utrwalone w procesie edukacji oraz przez 
filmy i książki sprawiają, że w głowach przedstawicie-
li tak zwanej zachodniej cywilizacji tworzą się mityczne 
krainy zamieszkane przez ludzkie klisze w kolorowych 
maskach i utkanych z roślin ubraniach. Jak bardzo ta 
wizja pokrywa się z rzeczywistością?

Elementy będące wariacją na temat plemiennej or-
namentyki znajdują się na wyposażeniu w wielu współ-
czesnych mieszczańskich wnętrzach. Zniekształcone 
przez powielanie i uproszczenia, stały się głów-
nym źródłem wiedzy o odległych zakątkach świata. 
Postmodernistyczną lekcją sztuki, historii i etnografii.

Nawet wnikliwy obserwator jest skazany na po-
znawanie innych cywilizacji przez pryzmat własnej. 
Perspektywa europocentryczna nie jest obojętna dla 
naszego spojrzenia. Ukształtowani przez kulturę, któ-
rej częścią jesteśmy od urodzenia, rytuały w których 
uczestniczymy (świadomie lub nie), możemy starać 
się poznawać sztukę plemienną tylko z jako turysta – 
obserwator. Uczestniczenie w percepcji estetycznej 
wszystkich kultur pozostaje nieosiągalnym złudzeniem.1 
Analizując metodologię XX-wiecznych etnografów spo-
tykamy się z problemami natury praktycznej i etycz-
nej, które musiały wpłynąć na ich badania. Gromadząc 
rytualne artefakty i uczestnicząc w obrzędach musieli 
być świadomi spojrzeń skierowanych na nich i wpływu 
ich spojrzeń na społeczności poddawane obserwacji. 

Uwikłanie w naznaczoną przemocą perspektywę kolo-
nialną odbijało się w ich pracy. 

(...) Tworzenie kolekcji niezachodnich obiektów, pod-
danie klasyfikacji, wystawienie na widok publiczny ufor-
mowały romantyczną wizję dzikiej kultury.

Praktyki kolekcjonerskie skupiały się na intuicyjnym 
potwierdzaniu umiejscowienia niezachodnich przedmio-
tów i ludów jako świadectwa bardziej lub mniej oddalo-
nej przeszłości, ignorując teraźniejszość i wielość kom-
binacji tworzonych przez nawarstwienia różnorodnych 
tradycji i kultur. Obiekty etnograficzne przeniesione na 
muzealne ekspozycje fizycznie pozostają tymi samymi 
przedmiotami, jednak inne otoczenie, kontekst nada-
ny im przez arbitralną narrację kolekcjonera / kuratora 
zmieniają ich odbiór i znaczenie. 

Obiekty etnograficzne – maski rzeźby, ozdoby – 
chętnie przywożone w XX wieku do Europy i Ameryki 
Północnej trafiały zarówno do muzeów, jak i na stragany 
pchlich targów. Stamtąd przechodziły w ręce kolekcjo-
nerów, zbieraczy, artystów, poszukiwaczy egzotycznych 
ciekawostek, przenikając do mieszczańskiej świadomo-
ści jako świadectwo tajemniczości i dziwności – pocią-
gające fetysze wzbudzające nieokreśloną tęsknotę. 

Fragment pracy magisterskiej „To, co znane, odkrywa się 
na końcu świata"
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Możliwe rozwiązania
Art Agenda Nova, Kraków
9.01–27.02.2015
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Nocne aktywności
Hotel Silesia, Katowice
18.07.2014

instalacje

zdjęcia: Barbara Kubska

—



W pokoju 520 opuszczonego hotelu w centrum Katowic, 
przy pomocy roślin, dźwięków i projekcji,  
stworzony został substytut egzotycznej dżungli. 
Prowizoryczna alternatywa dla kosztownych  
i męczących podróży.
http://vimeo.com/101236592
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Szałasy
Sokołowsko
2011

instalacje
—



Sokołowsko to wieś w województwie dolnośląskim, 
znajdująca się niedaleko granicy z Czechami. Senna, 
podupadła, położona w górach Suchych, sprawiająca 
wrażenie idealnego miejsca dla uciekiniera. Zbudowane 
ze znalezionych w lesie i na pobliskich działkach mate-
riałów szałasy to tymczasowe schronienia powstałe pod 
wrażeniem Sokołowska jako miejsca do którego można 
przyjechać tylko po to żeby zniknąć. W okolicy powstał 
również ornament namalowany przez Adama Laskę na 
drzewach, widoczny w całości tylko z jednego miejsca.  
Obie prace były rodzajem pułapki czekającej na przy-
padkowego widza.
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Znak 2009
różne techniki / dokumentacja fotograficzna

Używając najprostszych środków umieszczałem w róż-
nych miejscach symbol o nieznanym znaczeniu. 

instalacje
—



Ornament 1 2019
intarsja, masa polimerowa

Ornament 2 2019
intarsja, masa polimerowa

Ornament 3 2019
intarsja, masa polimerowa
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Motyw zwierzęcy 1 2019
intarsja, masa polimerowa

Motyw zwierzęcy 2 2019
intarsja, masa polimerowa
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Skrzydło / projekt pomnika (z serii Ostatni dzień
człowieka) 2018
odlew betonowy
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Fjord Nansen Tybet II-III 2017
projekt instalacji / namiot turystyczny, rzutnik 
multimedialny

Instalacja odnosząca się do romantycznych wizji  
podróży. Z wnętrza namiotu wyświetlana jest projekcja  
efektownych zdjęć miejsc i zjawisk atrakcyjnych dla 
podróżników.
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Wyplatanie 2015
320 × 200 cm / wykładziny dywanowe

„Co więcej, takie odwieczne techniki, jak tkanie, wypla-
tanie czy produkcja i obróbka metali, stanowiły nieod-
łączny element kosmologii, w szczególności były częścią 
kosmogonii, mitologicznego procesu stwarzania świata, 
stąd szereg zakazów i nakazów, w tym praktyk magicz-
nych, towarzyszącym ich praktykowaniu."
Janusz Barański, „Świat rzeczy. Zarys antropologiczny"
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Okulary do świętowania końca świata 2014
pleksi, soczewki, brokat
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Brama Słońca 2014
103 × 193 cm / stal zdjęcie: Bartosz Górka
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Kompozycja 3 2012
30,5 × 41,5 cm / okleina samoprzylepna

Kompozycja 2 2012
40 × 40 cm / okleina samoprzylepna

Kompozycja 1 2012
30 × 40 cm / okleina samoprzylepna

ob
iek

ty



—

bez tytułu 2012
16 × 18 × 20 cm / 10 × 8 × 14 cm / okleina samoprzylepna
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Tag 1 2013
100 × 130 cm / olej na płótnie

Tag 2 2013
80 × 120 cm / olej na płótnie
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Tag 3 2013
130 × 130 cm / olej na płótnie

Tag 4 2013
120 × 100 cm / olej na płótnie
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Tag 5 2014
100 × 120 cm / olej na płótnie

Tag 6 2014
100 × 130 cm / olej na płótnie
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Tag 7 2015
120 × 140 cm / olej na płótnie

Tag 8 2015
120 × 160 cm / olej na płótnie
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Kompozycja roślinna 1 2014
50 × 50 cm / olej na płótnie

Kompozycja roślinna 2 2014
50 × 60 cm / olej na płótnie
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Kompozycja roślinna 4 2014
45 × 45 cm / olej na płótnie

Kompozycja roślinna 3 2014
60 × 50 cm / olej na płótnie
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Symbol 2011
40 x 40 cm / akryl, szlagmetal na płótnie 

Przepis na symbol tajnej organizacji: zwierzę (tutaj ptak), 
geometria, litery nieznanego alfabetu, krzyż. 
Wszystko pokryte złotem.
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Nieustalone położenie 2017
wideo
współpraca choreograficzna: Dominika Knapik
zdjęcia: Dominik Ritszel
montaż, dźwięk: Szymon Szewczyk

https://www.youtube.com/watch?v=FNoZhJhNR_k
https://www.youtube.com/watch?v=JqMTKJapXqY
https://www.youtube.com/watch?v=7FP7M_-ljqU
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Tropiciel 2012
wideo

Film obrazuje sytuację w której osoba tropiona jest za-
wsze o krok dalej od tropiciela. Widzimy jedynie łatwe 
do przeoczenia ślady obecności.
https://vimeo.com/59355399
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Górne światło 2019
Seria kolaży wykonanych z okładek ksiażek na temat 
teorii spiskowych i ezoteryki. Elementy grafik zostały 
wycięte i zakomponowane w nowy sposób.
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Demikhov 2011
12,5 x 11 cm / monotypia na wydruku

Radziecki naukowiec, pionier transplantologii. W la-
tach 50 XX wieku stworzył „dwugłowego psa”. Autor 
monografii „Eksperymentalna transplantacja żywych 
organów”. Zmarł w 1998 roku, tuż przed smiercią 
odznaczony orderem: „Za zasługi dla kraju”.

Crowhurst 2011
19 x 10 cm / monotypia na wydruku

31 października 1968 roku wystartował w samotnych 
regatach dookoła świata. Swoją „podróz” odbył po-
dając precyzyjnie obliczone fałszywe dane o swoim 
położeniu. Jego opuszczony jacht został odnale-
ziony 10 lipca 1969 roku. Ostatni zapis w dzienniku 
Crowhursta pochodził z 1 lipca. Jedne z ostatnich 
słów zapisanych przez niego: „It is finished. IT IS 
THE MERCY.”

Człowiek z Piltdown 2011
13 x 12 cm / monotypia na wydruku

Jego czaszka znaleziona została w 1912 roku. 
Uważany za brakujące ogniwo ewolucji. W 1953 roku 
okazał się jednym z największych przekrętów na-
ukowych złożonym z kości człowieka, orangutana 
i szympansa, spreparowanym za pomoca roztworu 
żelaza i kwasu chromowego.
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Kolaże (z serii To, co znane, odkrywa się
na końcu świata) 2014
reprodukcje z książek etnograficznych, okleina 
samoprzylepna
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słonce k.c.b gurnik redlin wilki thc św-ce 2003r. wszystko dla ciebie sandrow clan św-ce darek mosz wodnioka dominik 997 to huje demony squad ravid teren ruchu zawsze 
blue & white baziu kocha olusie p. w. zdup sedes i mamut! 17.04.2002r kochom ur z smalcym demon! na chuj to czytosz andzia z ruchem agata & tysia & dosia & nati =) 23.07.08r 
zucik z ruch-em hu z ruchem chce mi się srać kocham ruch na zawsze i aleksa też botomaper kcn ruch ojezu süa 4723986 marihuana olo m r klaus twoja staro mo na dupie 
grzyba kocham h.m ps n.m swinia suchy twoja ciocia “miriem” kecz! mody mefts wojtek papier suchy szczurek krysiak jankes papier byli tu dnia 02 02 22002 r to huje i sroka 
wojtek den kupa? clan wardziol to cwel! kc krista ps pudzian blowe wiki lubi zpydka a jo lubia 4728986 den toy! hooo ody żebyś nie mówił że o tobie nie myślimy piszemy to na 
pamiątke gac najbardziej na świe den olusia kocham aleksab berih z hip-hop buła kcd:* kiki=* mosz kucyki i kręcone zęby agnieszka rosiak to kurwa mody z ruch-em pudzian 
19r20 kocham cię renia ps łukasz siwy oko! den tst oben nerd andzia domi den mpk pierdole kocham cię agatko zgadnij patryk kocha tine kocham moją niunie papier buła erih 
ruch mc mc szwaja kocham k.r. monika krysia mięczak kcs r babek pre lena-kocham erim-kocha lorena ruch jankes chorzów 2001 maks olbrys ktiwobżssx.x a szenujcie ochronka 
cmc msz pudzian demon krista sa sa sa hip-hop non-stop nene demon! wiru tina kocha petryka faher street fighter św-ce fifi i konfior 25.05.2003 damian i kolebuk prf jebać 
ksg kocha karoline jorguś z ruch-em czyżyk i buła mody moś to chuj! jebać konfiorów wu wma b+r love snake = h.m ps nala = n.m. dj.pierdoła 19r20 jebać gsk bioło nysa lipiny 
dzimii olek z ruch-em “tala” jebać fifiego tu była sandi z gwary emcmrs  cwele jankes z 1-go maja tala* kcxx munda bułczy z 1-go maja nwk g dawid jp kams 2008 chwdp kc 
caro kc mata karo=* matu$ basie ledwod owskaą pf 2pac mefts jebać ksg kocham bartek pierdol detox pal ganje! tera ida się okompać juchu! w dżungli andzia z 1-go maja 
serce i niebiesko białą krew kocham ruch chorzów a kto gurnika nie szanuje ten ma racje co to huje den łowcy szczew jak nazywa sie żona eskimosa? -> -mo-żonka bij konia 
i smaruj plecy tustym >stacha< r łukasz den bułczy to huj pocałunek to początek msz slu dysney krysia jankes to mistrze bułczy to luj den ks b l+r.k.857 tu gori chudy toster 
grochol k.s. ruch lechu jankes z 1-go maja jp %100 kocham ole słowo hr orka z lipinami >stacha< bamber leszek z ruche-m andżej skurwiel lena kocha pawła ruch jurek jerzy 
czopek kochom sadzika kocham rafała pogromcy cyganów huj siwokiku piaśniki psychofans andzia siwa o ty pito siwo z lipin kupa ravidu wiecha to kurwa kupa michałkowice 
z piaśnik dzieci placu le g den rk+ rts dzieci żwiru mposir le maks 02 666 den big girls don’t cryn nie bo teraz kocham snake czyli h.m n.m love h.m + n.m krysia mela bac 
huj kochom cię martusiu  i love p pias k.c.m. I l.o to mistrze krl max chudy wardziol cwel bułczy demon! gruchole kocha gruchołeek bko! btr bugi den z -em ksg ravidu|ogar 
piaśniki żyje pat jak cie lech malwina! ta zapisz sie na oaze hip-hop! piaśniki sqad ema żeby ruchem sty dof siemce z ruchem 18 nic się nieda zrobić, statystycznie przypada 
jedna śmierć na jednego człowieka btrf ruch mój emc moniczka (tylmann) jadymy k.c.d suchy z 1-go maja papier z 1-go maja welcome to heel witaj w piekle 20.1.2010. b.t. adolf 
żyje ggs lorena h.w.d.p.miłość s nwk emc fifi grucholek.fbl.pl bierz co chcesz kotku pedał baśka & żaba & <agata> hwdp! moś cwel a.c.a.b kocham kocham zawsze trzymana 
sztama omi z ruchem hip hop non stop czy wiesz, że w prąciu nietoperza są elementy kostne? -oh oh-ch-ch2-nh-ch3 kocham k sz oko -adrenalina kt.woożssxx hip hop non 
stop i kokon nad łużkiem mkba  gulu lolxd duża dupa... duże słońce! 33.fbl.pl kalina 25.03.07r lech mazik mosz pajęczyny w lodówce kocham cię sebek pojar krys prf k.s ruch 
r stoho bułczy jankes den 19r20 ufo posprzątom chlywik za 20 zł + wyżywienie i nocleg ok-to zadzwoń do mnie nocleg gwarantowany tu postawie karton i łoże jak po chuju 
a jedzenie w nocy samo przyjdzie niepotrzebny mi kolega nie potrzebna mi w moim sercu ukochana ma druż ruch cho zawsze i wszędzie bezdomny kochany będzie bekol 
to huj jebany gks btr den hip-hop takie są realia bezdomni do domu hwdp ..darek” andzia elana kupie telewizor czarno biały z telegazetą i wypukłym kineskopem + pilot 3 
lata gwarancji wyślij sms o treści hwdp pod nr 997 papier wojtek kochom zupo jarzynowo 5.11.2010. baja - mariolka - kinga - nikoluś =] kochamy cie dolores kikusia@ dobrze 
6.11.2010. tu byłem kupe zrobiłem jarzeniówka na prawolipiny rządza sindy i jubo (chudo) tu były 9.02.08r kikussia:-* jankes arek weru$ to czysta kórwa!!! sazer !sprzedam:! 
*kolorofony do lodówki. nr.323 *zderzaki do wanny. - nr 823 *chłodnica do malucha (fiata 126p) - nr. 122 *szyberdach do kibla nikusia mariolka=] kikussia:-* } baja 5.11.10r den 
lipiny górą z dworcowej to huj kocham m.sz sobotka derwich i czyz kochom cię sadziku! kocham cię łysy 5.11.10r. kocham was kingu4 i mariolka kc: kinguś i nikokuś ps. lo-
lita z lipn=] andzia i artur jeleń chudy mc.świr love tola r dupe polici 2001 rok bez trosk bekol lipek nie ma to jak jajka na miękko miki cwel btr qlimax hks r iwo kundel cipa?

Zapis z przejścia podziemnego w Świętochłowicach pod 
Drogową Trasą Średnicową. Stan na 2.02.2011 2011
tekst
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Kariera Artura Ui
Teatr im. J. Słowackiego, 
Kraków 2018
(z Igą Słupską)

zdjęcia: Magda Hueckel
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Teatr im. S. Żeromskiego, 
Kielce 2017
(z Igą Słupską)

zdjęcia: Natalia Kabanow
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Słowo o Jakóbie Szeli
Teatr Śląski, Katowice 
2017
(z Igą Słupską)

zdjęcia: Bartek Warzecha
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Przyjdzie Mordor 
i nas zje, czyli tajna
historia Słowian
Teatr im. J. Osterwy,
Lublin 2015
(z Igą Słupską)

zdjęcia: Bartek Warzecha
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Ziemia obiecana
Teatr Nowy, Łódź 2015
(z Igą Słupską)

zdjęcia: HaWa
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www.szymonszewczyk.pl


