
Marta Stysiak

Marta Stysiak (ur.1982) absolwentka PWSFTviT im. Leona 

Schillera  w Łodzi, mgr sztuki na wydziale operatorskim i realizacji 

telewizyjnej. Stysiak jest autorką filmów eksperymentalnych, 

instalacji video oraz filmów dokumentalnych i cykli 

fotgraficznych. Jej fotografie były publikowane m.in. w Le 

journal de la Photographie, Dailyserving, GUP magazine oraz 

znajdują się w kolekcjach prywatnych. Marta Stysiak była 

stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 

dziedzinie film na rok 2020 oraz laureatką nagrody „Przypływ. 

Młoda polska sztuka współczesna” przyznawaną przez 

Europejską Stolicę Kultury Wrocław 2016 i Credit Suisse. Jest 

tegoroczną  laureatką rezydencji artystycznej Birth Rites 

Collection na  King’s College  of London. W ramach,  której  

powstał film dokumentalny  Wróć do mnie / Come home  

w  reż. Marty Stysiak,  którego koproducentem jest kolekcja 

sztuki współczesnej Birth Rites Collection. Premiera  odbyła 

się w Harris Lecture Theatre w King’s College of London.  

Instalacja video „Badland”, oparta na historii nieletniej 

matki i jej dziecka, wygrała BRC Competition for New 

Works 2020  i   przyczyniła się do rozwoju w/w  rezydencji. 

„Badland” znajduje się w stałej kolekcji Birth Rites 

Collection King’s College  of London a sama instalacja 

była prezentowana na Przeglądzie Polskiej   Sztuki  

Współczesnej  SURVIVAL 18 we Wrocławiu  oraz  znalazła 

się wśród 20 finalistów Mother Art Prize Awards 2020 

i  wystawie   zbiorowej   w   Cromwell   Place   w Londynie.  

email: martastysiak@yahoo.com

www.stysiak.com

tel. +48 604 666 629

http://stysiak.com/


Wróć do mnie / Come Home 
film Marty Stysiak

B R C   Birth Rites Collection presents



Wróć do mnie/Come home, 2021

Film śledzi rodzinne porażki, biurokrację i  błędy systemowe, 

które  prowadzą do separacji   Wiktorii  z  jej małym dzieck-

iem. Poprzez historię Wiktorii, film angażuje się w pilne dyskus-

je na temat zdrowia psychicznego,  opieki nad dziećmi  a także 

wsparcia społecznego, praktyk adopcyjnych i kontroli urodzeń.

Wiktoria, nieletnia matka, zaciekle walczy o swoje dziecko oraz 

próbuje budować relacje z własną matką. Swoje emocje wyraża 

poprzez rap, dzięki czemu poznajemy, co tak naprawdę się stało.

Każdego roku w Polsce kilkanaście tysięcy nieletnich dziewcząt zach-

odzi w ciążę. Część z nich będąc wychowankami domów dziecka 

lub przebywając w placówkach resocjalizacyjnych. Takie dziewc-

zyny nie mają prawa pozostać ze swoimi dziećmi - są im one zabi-

erane i oddawane pod opiekę rodzin zastępczych, lub do adopcji.

Wiktoria regularnie uciekała z placówki, a podczas jednej z takich 

eskapad zaszła w ciążę. Niemowlę zostało jej odebrane w drugim 

tygodniu życia i skierowane do rodziny zastępczej, która będzie 

sprawować nad nim opiekę do momentu osiągnięcia przez Wiktorię 

pełnoletniości. Do tej pory dziewczyna ma prawo widywać się 

z synem i zabierać go do domu jedynie na dwa dni, co dwa tygod-

nie. Wiktoria żyje nadzieją, że odzyska Natana. Jej działania jednak 

przeczą słowom, co tylko pogarsza jej położenie. Ciągle buntuje 

się przeciwko matce i kuratorowi, który, skierował ją na zamknięty 

oddział odwykowy, ograniczając tym samym jej możliwość kontaktu 

z synem do zera. Narracji towarzyszy muzyka i piosenki Wiktorii, w 

których umiejętnie przekłada swoje uczucia i codzienne przeżycia 

na język rapu. Teksty jej utworów niosą ogromny ładunek emocji i 

pozwalają bezpośrednio i dogłębnie poznać bohaterkę i jej historię.

Film dokumentalny

50 min

Reżyseria i realizacja Marta Stysiak

Koprodukcja Birth Rites Collection, London-based contemporary art 

collection

przy wsparciu Arts Council England

Premiera 8/10/21 Harris Lecture Theatre, King’s College, London

Trailer: https://youtu.be/w1iWnfB_awE

https://youtu.be/w1iWnfB_awE






Badland, 2020

Problemy wychowawcze z dziewczyną zaczęły się, kiedy miała 12 lat 

Rodzina, nie dając sobie z nią rady, skierowała ją do domu dziecka. 

M. regularnie stamtąd uciekała i podczas jednej z ucieczek zaszła w 

ciążę. Jej dziecko zostało zabrane w drugim tygodniu życia i ski-

erowane do rodziny zastępczej, która będzie się nim opiekować do 

momentu osiągnięcia przez M. pełnoletniości. Następnie o dalszych 

losach dziecka zdecyduje sąd. Dziewczyna żyje nadzieją, że odzyska 

syna. Obecnie decyzją sądu, została skierowana do Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych, tracąc tym samym niemal całkowicie 

możliwość kontaktu z synem. Przedstawiony materiał jest zapisem ro-

zmowy telefonicznej dwóch kobiet – córki z matką, u której sporadyc-

znie przebywa jej wnuk – roczny syn, na którego spotkanie M. będzie 

oczekiwać przez wiele długich miesięcy. 

Tytuł „Badland” nawiązuje do miejsca, w którym przebywa bohat-

erka. Jest odseparowana od swojego życia, doskwiera jej uczucie 

beznadziei, pogłebianej dodatkowo przez brak kontaktu z dzieckiem i 

możliwości realizacji siebie jako matki. Stara się dostosować do życia, 

jakie toczy się na oddziale. Zupka chińska jest częścią abstrakcyjnego 

rytuału, jaki towarzyszy jej każdego dnia. Kto nie ma czego zalać - 

zostaje wykluczony z grupy. Jest to także okazja, by wkupić się w łaski 

starszych stażem pensjonariuszy szpitala psychiatrycznego.

Video odtwarzane jest na telefonie w loopie. Dźwięk dochodzi z 

głośnika połączonego z telefonem przez bluetooth. 

Instalacja video

3 min 53 s

telefon z wgranym video

miska 

chińska zupa

łyżka

stół

głośniki bluetooth

link do video: https://youtu.be/ifGAJTIbAOU

Instalacja wygrała Birth Rites Collection Competition for New 

Works 2020 i znajduje się w stałej kolekcji. Podczas rezy-

dencj na King’s College Lonon - Florence Nightingale Facul-

ty of Nursing, Midvifery and Palative Care Department. Przy 

wsparciu Arts Council England, Badland zostało rozwinięte 

do formy filmu dokuentalnego Wróć do mnie (Come home).

Instalacja  była wśród 20  finalistów Mother Art Prize i 

została wystawiona w Cromwell Place, Londyn, 2021.

Prezentacja on-line 3D z dźwiękiem: https://www.artsteps.com/

view/5f6c7952ee9bd368271cafe0 

%20https://youtu.be/ifGAJTIbAOU
https://www.artsteps.com/view/5f6c7952ee9bd368271cafe0
https://www.artsteps.com/view/5f6c7952ee9bd368271cafe0




You are great, 2021

ASMR video

3 min 32 s

link do filmu: https://youtu.be/Nuf1MNC78Gw

Terapeutyczne video dla dzieci i dorosłych w okresie pandemii

na każdym eteapie rozwoju. Nakręcone w okresie pierwszego lock-

downu, nawiązuje do stylu ASMR video.

https://youtu.be/Nuf1MNC78Gw




Obraz bestii poprzedza bestię, 2018

 W świecie, w którym życie jest okrutne i twarde, tętniąca życiem 

rzeka powoduje napięcia w życiu mieszkańców, przybyszów i bestii. 

Powód nie jest treścią jako, że film wyraża myśli i uczucia o zer-

wanych więziach między człowiekiem a światem natury, zwierząt i 

duchów. 

Film eksperymentalny

15 min 

link do filmu: https://youtu.be/DJSSQ9_qBSA

https://youtu.be/DJSSQ9_qBSA






Autoportret, 2015

Seria dotyczy przemijania i zmęczenia podczas opieki na noworod-

kiem. Zwiędłe kwiaty są alegorią autoportretu - matki, artystki, w tym 

okesie.   

“Zaczyna się od lekkiego skłonienia głowy, kiedy tracąca jędrność 

łodyga nie ma już siły utrzymać ciężkiego pąka. Potem, dzień po dniu, 

kwiat ciemnieje, mięknie, kurczy się i gnije. Rzadko przyglądamy się 

śmierci kwiatów, bezlitośnie usuwając bukiety, kiedy tylko zaczynają 

więdnąć. Stysiak pozwala im pozostać i spokojnie, z szacunkiem i 

niemal czułością dokumentuje przemijanie. Na chwilę odrywa wzrok 

od kwiatów, aby złapać porozrzucane zabawki i zdziwione spojrze-

nie dziecka. Potem, kiedy dziecko śpi, układa obok siebie te obrazy, 

jedne pozornie wystudiowane, inne pozornie przypadkowe i widzi 

delikatnie zmarszczone koniuszki płatków i lekko skłania głowę, 

przeczuwając nieuchronne.” Małgorzata Kozera-Topińska.

Ekspozycja zdjęć Autoportret w Galerii 58

Seria 30 mini polaroidów i 2 wydruków xero 90x150 cm

wraz z hologramem 3D obracającego siękamienia, 5 cm.







Proste rzeczy, 2015

Domy opieki społecznej i spokojnej starosci to miejsca, gdzie szukam rzeczy 

poza estetyką nałożoną przez reklamę, istniejące na marginesie, które są 

rzeczywistymi opiekunami codziennych czynności życia. Historia ludzkości, 

miejsc, wydarzeń, opowiedziane przez parapety, szafki i blaty kuchenne. 

Martwe natury pozostawione po codziennych rytuałach. Prosty styl i temat, 

w którym obiekt i zdarzenie przez niego reprezentowane nie są edytowane 

jak reklama, daje prawdziwe poczucie surowości i uczciwości. Na miejsce 

poszukiwań wybrałam te, które ze społecznego punktu widzenia są nudne, 

bez radości, oderwane od iluzji nałożonej przez media,  towarzyszą swoim 

właścicielom do ostatniej chwili. Zakodowane ucucia w “martwych naturach” 

ułożonych  z przedmiotów tam zastanych, reprezentują  świat i człowieka. 

Praca nagrodzona w konkursie ‘Przypływ. Młoda polska sztuka 

współczesna.” Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

Seria 9 fotografii cyfrowych, 50x70 cm







With, 2014

Seria koncentruje się na relacji człowieka ze zwierzęciem – coraz 

bardziej udomowionym, oswojonym i pozornie zawłaszczonym. Tym, 

które przejęło kontrolę nad swoim właścicielem i jego przestrzenią.  

Zwierzęta bardzo długo pełniły w naszej kulturze funkcję utylitarną, 

a ich obecność miała przynosić człowiekowi wymierne korzyści. 

We współczesnej przestrzeni miejskiej mają swoje miejsce przy 

właścicielu, który adoptuje je bo samotność w mieście jest dużo 

większa i anonimowa niż ta na wsi a potrzeba bliskość bardzo silna. 

Seria pokazuje miejsca intymne i osobiste - sypialnie, pokoje, 

piwnice, ulubione drzewo w lesie za domem – w których przebywają 

zwierzęta ze swoimi właścicielami i właścicielkami. Pokazuje 

podszewkę relacji człowiek-zwierzę. 

Seria 15 fotografii, 50x70 cm







Dlaczego to tyle trwa?, 2008 

To eksploracja obrazu w pamięci, który wywołuje naszą świadomość 

czasu i przestrzeni, a te zderzają się i łączą w jedno intensywne 

doświadczenie - nasz byt we wszechświecie.

Video jest fotograficznym zapisem ulicy z różnych miejsc w  Anglii w 

trakcie trzęsienia ziemi na Marsie.

Fotografie stanowią jedno kanałową projekcję video, której towar-

zyszy fragment  nagrania “Marsquake!” - symulacja trzęsienia ziemi 

na marsie, udostępnione dzięki European Space Agency.

Praca opisana w Articulation ArtReview.

1 - kanałowa instalacja video

7 min







Stysiak często powracała do jednego z nadmorskich angielskich mi-

asteczek. Każdy z jej pobytów w nim wiązał się z pracą nad projektem 

fotograficznym lub filmowym. Ta uznana przez artystkę za niezwykle 

fotogeniczną lokalizacja to Hastings, które jak wiele mu podobnych 

miejscowości zostało w przeciągu ostatnich kilku dekad pozbawione 

swojej ‘dobrej sławy’. Blichtr wiktoriańskiego kurortu zastąpiła gorzka 

rzeczywistość prowincjonalnego miasteczka, którego współczesna 

populacja ukształtowała się wedle tendencji brytyjskiego rządu do 

osiedlania w nim osób znajdujących się pod opieką socjalną państwa. 

Zainteresowanie Stysiak skupiło się głównie na charakterystycznym 

lokalnym pejzażu urbanistycznego, ale uległa ona również fascynacji 

nadmorskim światłem i specyficzną dla wybrzeża dynamiką. Ta site 

specific fotograficzna aktywność i jej efekty określone zostały przez 

kontekst osobistego uwikłania artystki w lokalną rzeczywistość oraz 

chęć ‘rozpracowania’ wpływających na jej kształt sił. Jej czas spędzany 

tam oprócz nasycenia aktualną problematyką miał być także ‘nawied-

zony’ przeszłością. Na powstanie fotografii z serii silnie wpłynęła 

relacja z przyjacielem Mauricem (stąd tytułowa dedykacja), który stał 

się przewodnikiem artystki po nadmorskim miasteczku, jego tanich 

kawiarniach i codziennych problemach. Ważne stały się również inspi-

racje innymi artystami zainteresowanymi pejzażem architektoniczno-

społecznym (Edward Hopper) Z.T Kotkiewicz.

Dla Mo, 2005

Seria 7 ciągów fotograficnych, różne formaty.



Portfolio 

www.stysiak.com


