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Michał Tokarz

Urodzony w 1995 roku. Doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego  

w Krakowie w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Absolwent kierunku 

Grafika, oraz Art & Design w Instytucie Grafiki i Wzornictwa Uniwersytetu Pedagogicznego 

w Krakowie. Dyplom magisterski w pracowni wklęsłodruku pod kierunkiem dra Wojciecha 

Sobczyka. Zajmuje się grafiką warsztatową – drukiem wklęsłym i wypukłym, rysunkiem, 

instalacją i obiektem. Dwukrotnie wyróżniony w konkursie Grafika Roku, organizowanym 

przez rodzimą uczelnię. W swoich pracach poszukuje czynników które nas kształtują. Trak-

tuje własne doświadczenia i emocje jako materiał badawczy do swoich artystycznych dzia-

łań. Członek grupy artystycznej Izomer. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych.

 



Ziarno padło..., 2021

Siewca wyszedł na pole. Kiedy siał, niektóre ziarna padły na brzeg drogi. 

Wtedy przyleciały ptaki i zjadły je. Inne padły na grunt skalisty. 

Nie miały tam wiele gleby. Kiełki szybko strzeliły w górę, bo gleba nie była głęboka.  

Ale gdy wzeszło słońce, zwiędły. Ze względu na słaby korzeń — uschły.  

Jeszcze inne padły między ciernie. Ciernie wyrosły i zadusiły je. I w końcu inne  

padły na żyzną ziemię. Te wydały plon: stokrotny, sześćdziesięciokrotny  

lub trzydziestokrotny. 

Ziarno jednak w spichlerzu jest toczone przez zgniliznę  

spowodowaną przez siewców, oni zaś przykrywają zgniliznę czystym ziarnem,

pozostawiając zepsucie toczące cały plon od wewnątrz. 

Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa.

 





Oaza horroru pośród pustyni nudy, 2021 

Realizacja w ramach wystawy polegająca na wyłożeniu przestrzeni płytami gipsowymi

z odlanymi grafikami. W każdej z płyt rozwijały się umieszczone tam rośliny i mchy. Elemen-

tem dzieła było poddanie go procesowi niszczenia przez odbiorców. Przez wilgoć panującą w 

miejscu wystawy każdy „zapisywał się” w płytach, po których chodził. Projekt zmuszał od-

biorcę do niszczenia/ przetwarzania dzieła wykonanywanego przez artystę codziennie przez 

dwa tygodnie przed otwarciem wystawy. Podczas tygodnia wystawy zniszczonych zostało 

200 płyt gipsowych. 

Projekt realizowany w ramach KRAKERS 2021

wystawa we współpracy z niżej wymienionymi artystami:

Dawid Królicki

Izabela Kmieć

Inga Ginalska

Łukasz Ziemba

kurator: 

Jan Kanty Zienko

 





Pomiędzy, 2019-2020

 Piąty rok studiów. Myśli jak wygląda życie po tym magicznym okresie przechodzą  

w ostateczne stadium. Czy miasto mnie zaakceptuje i zaanektuje, czy po kilkuletnim  

przeżuwaniu zdecyduje się wypluć? Czy ja jestem w stanie zorganizować w warunkach  

miejskich swój dom, mając wciąż przed oczami wyidealizowany obraz wsi? Ilekroć wracam 

do domu rodzinnego, po niedługim czasie odczuwam, że to już nie jest moje miejsce,  

przestałem być mieszkańcem, zacząłem być gościem. Czuje się rozdarty pomiędzy dwoma 

miejscami, z jednej strony spokojne tempo życia na wsi, przestrzeń w której linia horyzontu 

nie jest zaburzona wyrastającymi z każdej strony betonowymi budynkami, z drugiej, miasto 

kuszące wizją wymarzonej przyszłość, oferujące (przynajmniej dotychczas) świetne warunki 

rozwoju artystycznego. Bliskość znajomych i przyjaciół kontra rodzina.  Przeszłość nacecho-

wana dobrymi wspomnieniami kontra teraźniejszość. Różnice na każdym kroku, różnorod-

ność wciąż weryfikująca światopogląd. Stoję w rozkroku pomiędzy wsią a miastem, czyniąc  

z tego  główną oś opowiadanej historii. 

 



Natura — Kultura

 Zmagania między materiami miasta i wsi. Czasem przeważa natura, całkowicie przej-

mując kontrolę, a czasem jest jedynie drobnym akcentem miejskiego życia. Walka ta toczy 

się w mojej głowie, gdzie zależnie od nastroju, czy sytuacji czuję się bliższy wsi lub miastu. 

Wszystko się przenika walcząc o dominację. Drażniące zakłócenia w przestrzeni, betonowe 

ściany zamykające w ciasnych uliczkach, coś z tyłu głowy podpowiada Uciekaj. Ignoruję pod-

powiedź. Może pojadę do domu w przyszłym tygodniu.

*
 Drugi tydzień pobytu w domu rodzinnym, bardzo chcę wracać do Krakowa. Wszystko 

zaczyna drażnić łącznie z wyczekiwaną przestrzenią. Czuję jak czas ucieka mi przez palce, 

nie mogę zmusić się do działania.  

 

Wklęsłodruk odlewany w gipsie, drewno, mech, 65x46cm oraz 40x28cm, 2019-2020r.















Przez pryzmat

 Spojrzenie na dom rodzinny już nigdy nie będzie takie samo, zmieniłem się, tak samo 

jak zmieniła się moja rodzina. Nic nie stoi w miejscu, nieobecność nie zatrzymuje czasu. 

Zasób nowych doświadczeń i nasiąknięcie innym stylem życia zadziałało niczym filtr zabu-

rzający sielankowy, nostalgiczny obraz przeszłości. Pozostaje pytanie, czy filtr faktycznie 

zaburza, czy może wzbogaca obraz?

Przez pryzmat I, II, Druki wypukłe z rysunkiem na warstwach, pleksiglass, papier, 91x61cm, 

2019-2020r.

Przez pryzmat II, III, Druki wypukłe z rysunkiem na warstwach, pleksiglass, papier, 70x50cm, 

2019-2020r.

Przez pryzmat IV, Druki wypukłe z rysunkiem na warstwach, pleksiglass, papier, 50x50cm, 

2019-2020r.









Nie na miejscu I, II

 Wota ofiarne zastąpione materiami miejsca. Niemalże relikwie wyrażające sobą tak 

wiele, sentymentalny spokój, czytelne znaki upływającego czasu w kontrze do rozedrganej,  

szybkiej, nerwowej rzeczywistości. Miasto wyświęca wieś, a wieś wyświęca miasto. Kolejne  

uderzenie sentymentu o mur teraźniejszości. 

Nie na miejscu I, Gablota drewniana, aksamit, obiekty ready made, 90x70x10cm, 2020r.

Nie na miejscu II, Gablota stalowa, aksamit, obiekty ready made, 86x66x15cm, 2020r.





Zamknięcie I, II

 Terytorium zostało wyznaczone. Już nie trzeba się obawiać o młode brzozy i sosny, 

niedawno zasadzone. Potencjalne zagrożenie nie ma już wolnego wstępu, jest granica z którą 

trzeba się liczyć. 

*
 Drzwi zamknięte podwójnym zamkiem, ubieram buty szykując się do wyjścia, nagle 

zamieram w bezruchu słysząc jak klucz przeskakuje w zamku mieszkania obok. Jednak aż tak 

mi się nie spieszy, czekam aż sąsiad wyjdzie, żeby go przypadkiem nie spotkać.

Zamknięcie I, wklęsłodruk, 100x70 cm, 2020r.

Zamknięcie II, wklęsłodruk, 70x50 cm, 2020r.







Biesiada

 Styczniowe popołudnie, czuję głód, ale nie mam czasu by gotować, dzisiejszy obiad 

zostanie zapewniony przez najbliższy sklep. Kotlet mielony wtłoczony w śliskie puree,  

syntetycznie błyszczące. W drugiej przegrodzie plastikowego naczynia buraczki, rozbryzgane 

po wszystkich ściankach. Biorąc widelec do ręki przypominam sobie niedawny, świąteczny 

obiad, wspólną biesiadę rodzinną. Wszechobecny gwar, rozmowy, śmiechy.

Obiad w tych okolicznościach, okraszony wspomnieniem staje się wyjątkowo przygnębiający.

link do audio:

https://drive.google.com/file/d/1XYWW8X0ohVMzGv0NKtjQ1Tpxpw98N4Jg/

view?usp=sharing

Biesiada, instalacja audiowizualna, nakryty stół, w tle zapętlone, godzine audio nagrane  

podczas rodzinnej kolacji ,  120x75x54 cm, 2020r.







Rozdroże

 W latach 30. XIX wieku powstaje pierwszy kombajn zbożowy, potrafiący przesiewać i 

młócić plon, zanim maszyna stanie się popularna na świecie minie ponad wiek, jednak krok 

ku mechanizacji wsi został wykonany. Pięćdziesiąt lat później kolejne epokowe wydarzenie, 

w Berlinie i Sankt Petersburgu zostają uruchomione pierwsze tramwaje elektryczne. Nowy 

poziom w komunikacji miejskiej.

 Tramwaj i kombajn, dwa symbole rozwoju, piętna odciśnięte przez obie przestrzenie.

Rozdroże, Zdjęcie, wydruk wielkoformatowy, 150x225cm, 2019-2020r.

Ri60n, Blacha miedziana, wydruk wklęsłodrukowy na papierze,15x21cm, 2020r.

Ziarno, skrzynka drewniana, blacha cynkowa, ziarno pszenicy, wklęsłodruk na papierze, 

16x21x4cm, 2019r.

Heder, wklęsłodruk na papierze, 30x42cm, 2019r.



Rozdroże, 2020r. Ri60n, 2020r.



Ziarno, 2019r. Ziarno, 2019r.



Ri60n, 2020r. Heder, 2019r.



Tańcowali w piwnicy

 Impreza w piwnicy jednego z licznych klubów w Krakowie. Wchodzę ze znajomymi 

znieczulając się uprzednio solidną dawką alkoholu. Jednocześnie chcę i nie chcę tutaj być, 

Mimo procentów we krwi wciąż czuję się dziwnie sztywno. Przypominam sobie drzeworyty 

przedstawiające zbójników tańczących w piwnicy. Ludowość tych prac staje się zabawnym 

filtrem rzeczywistości.

Tańcowali w piwnicy, druk wypukły,30x42cm, 2020r.





Mapa I, II

 Tereny mojego dzieciństwa, wszyscy sąsiedzie po tej stronie drogi mnie znają, a ja 

znam ich. Wiem do kogo należy każde pole i co się na nim uprawia. Dęby przy rzece były 

centrum zabaw i rekreacji dzieciaków z okolicy. Wydawało mi się, że znam to miejsce na 

wylot. Wraz z rozpoczęciem nauki w liceum wyprowadzam się do internatu, w domu bywam 

weekendowo i na święta. Powoli zaczynam tracić kontakt z tą ziemią. Teraz kończę studia, 

wszystko wydaje się podobne, jednak zupełnie różne, część sąsiadów nie żyje, innych czas 

również nie oszczędzał. Z rówieśnikami wymieniamy grzeczności nie mając wspólnych te-

matów do rozmów. Powierzchownie wszystko wydaje się być na swoim miejscu, ale jednak 

coś się zmieniło, chyba zostałem wykorzeniony.

*
 W mieście zyskasz wykształcenie. W mieście lepiej płacą. W mieście to jest życie. 

W mieście wszędzie blisko. Święta wizja przeprowadzki.

Mapa I, Relief pozłacany na desce 23 3/4 kr, 40x40cm, 2020r.

Mapa II, Wklęsłodruk klejony na płótno bawełniane, 70x60, 2020r.



Mapa I, 2020r. Mapa I i II, 2020r.



Mapa II, 2020r.



Mapa II, 2020r.



Mapa I i II, 2020r.



Dostrojenie

 W domu   — mieszczuch, w mieście — wieśniak. Nieustanna próba dostrojenia się do 

miejsca, dziwaczna dychotomia. Uczucie drażniące jak kamień w bucie, zwłaszcza, że to jest 

tylko w mojej głowie. Zwykle go nie ma, ale czasem jakaś drobna sugestia znów sypie żwir do 

buta. Coraz rzadziej się pojawia, ale wiem, że wciąż gdzieś tam jest. Dostrojenie wciąż nie jest 

kompletne.

Link do wideo:

https://www.youtube.com/watch?v=FJCT9qGOxQs&feature=youtu.be

Dostrojenie, wideo-performens, zapętlony obraz rzutowany na ścianę, 2020r. 



Dostrojenie, kadry z filmu, 2020r.



Relacje

 To kim jesteśmy w ogromnej mierze jest warunkowane przez osoby z którymi się spoty-

kamy podczas życia. Nasze kształtowanie rozpoczynają rodzice, dziadkowie i rodzeństwo.  

Na poziomie szkolnym już sami, mniej lub bardziej świadomie dobieramy sobie znajomych  

i przyjaciół, którzy są kolejnym etapem rozwoju. Każda osoba z którą nawiązujemy mocniejszą 

relację zostawia w nas swój ślad, zmienia. Bliskie relacje nie kształtują się w sposób zaplano-

wany. Czasem rozpoznanie bratniej duszy jest natychmiastowe, po zamienieniu kilku zdań już 

wiemy, że chcemy utrzymywać z nią jak najlepszy kontakt. Czasem kształtowanie relacji jest 

mozolnym procesem, nawarstwiającym się i ewoluującym przez lata. Bywa, że jakieś jedno moc-

ne wydarzenie całkowicie zmienia relację. Czasem jest to stała, od początku do końca. Słowa  

są dla mnie drugorzędnym, niepełnym sposobem wyrażania, dlatego postanowiłem opowie-

dzieć o relacjach poprzez obrazy.  



Metodyczne szaleństwo, 2019r. Piękno komplikacji, 2019r.



Mimo wszystko, 2019r. Wypracowany porządek, 2019r.



Zaniedbanie I, 2019r. Zaniedbanie II, 2019r.



Metodyczna cykliczność, 2019r. Porozumienie, 2019r.



Wypracowany porządek, 2019r.



Prace pozostałe



Topografia ciała I, akryl, pisaki, 2019

Topografia ciała II, akryl, pisaki, 2019 Topografia ciała III, akryl, pisaki, 2019



Zapomnieni I, druk wypukły, 2019 Zapomnieni II, druk wypukły, 2019



Zapomnieni III, druk wypukły, 2019 Orka, druk wypukły, 2019

Przecież nic nie zrobiłem, druk wypukły, 2019




