
M I L I T O / P O R T F O L I O  B E Z  A U T O C E N Z U R Y



Wszystko, co robię, jest związane ze sztuką współczesną.
 W swojej działalności przede wszystkim rozpalam w odbiorcach ich własne przestrzenie duchowe, 

przypominając tylko, na jak tajemniczym i złożonym świecie żyjemy. 
Uważam, że bez względu na wyznanie czy jego brak wiara jako uczucie jest ogromną siłą każdego człowieka. 

Poczucie sensu nie jest kwestią intelektu, tylko serca - a to z kolei karmi się zachwytem. 
Wiemy to już nawet z fizyki kwantowej.  



MĘŻCZYZNA W CIĄŻY 
PERFORMANS
https://vimeo.com/330174606

 
Mężczyzna w ciąży to intermedialny performans łączący w sobie elementy body artu, 
choreografii, dźwięku i sztuki video. Jego celem jest stworzenie za pomocą środków 
artystycznych przestrzeni spekulacji na temat męskiej perspektywy oczekiwania na 
dziecko, posiadania potomstwa, odpowiedzialności za nie, a także – męskiej 
delikatności, siły twórczej i decyzyjności.

Muzyka: Michał Karpiuk/Milito

Praca dyplomowa:
Promotor: Profesor Krzysztof Olszewski
Artystyczne prowadzenie w procesie: dr Magdalena Janus
Pracownia Komunikacji Intermedialnej,
Wydział Sztuki Mediów, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

27.02.2019, Godz. 11:00, Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie

29.11.2019, godz. 20:00, 20:30, 21:00, Coming outy 2019, Wola Retro Warszawa.

Performans Mężczyzna w ciąży został wyróżniony do 
wystawy Coming Out - najlepsze dyplomy Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie 2019.

Z prawej - zdjęcie promujące wydarzenie, 
fotografia cyfrowa, 2019.

https://vimeo.com/330174606


Podczas performansu, muzyk Michał Karpiuk, Warszawa, 27.02.2019,
rejestracja video: Meg Janus.



Kadry video-scenografii, 
mapping w trakcie performansu: 

Meg Janus.

Intermedialność Mężczyzny w ciąży pozwoliła autorowi na 
wprowadzenie do performansu sztuki video jako kontekstu 
dookreślającego znaczeniowo choreografię. Za pomocą projekcji 
Milito przeprowadza fantazmatycznie mężczyznę, czyli siebie, przez 
nieznane swej płci doznania - niekiedy celowo dosłownie, jak się to 
tyczy menstruacji czy laktacji, a niekiedy całkowicie metaforycznie. 
Otwierany niemalże przemocowo kwiat i obnażenie jego wnętrza 
odnosi się do doświadczenia kobiecego ciała wynikającego z jego 
budowy anatomicznej - chodzi tu o momenty “otwarcia” - czy to 
podczas aktu miłosnego, wizyty u ginekologa, czy w końcu - porodu. 



Kadr video-kolażu. 

Mapping w trakcie performansu: Meg Janus.

W scenie porodu podczas performansu pojawia się video prezentujące szybko i 
głęboko oddychającego mężczyznę i nałożonego na niego collagowo samca 
konika morskiego w trakcie rodzenia. Zabieg ten, choć z pozoru liryczny, przede 
wszystkim poprzez przypomnienie o tym ewenemencie ze świata przyrody miał 
na celu podjęcie spekulacji wokół tego, że ewolucyjnie opcja, w której to samce 
zachodzą w ciąże, jest możliwa.



KUWADA
PERFROMANS
https://vimeo.com/323516995

Kuwada to występujące w niektórych kulturach zjawisko przejmowania 
przez ojców kobiecych zachowań w trakcie oczekiwania na dziecko. Są to 
zachowania związane z noszeniem ciąży i samym porodem – dbałość o 
siebie, unikanie pracy fizycznej, a także imitowanie rodzenia dziecka w 
trakcie faktycznego porodu. Samo słowo kuwada o proweniencji 
romańskiej najprawdopodobniej odnosi się do wysiadywania jaj, choć jego 
znaczenie przenośne oznacza otaczanie troską. Podobne wyrażenia 
można znaleźć w języku angielskim (man childbed), niemieckim 
(Mannderkindbett) czy albańskim (merkosz), a wszystkie oznaczają 
rodzącego mężczyznę.
Performans Kuwada jest ruchową impresją zainspirowaną ideą 
przeniesienia opisywanego zjawiska na czasy współczesne. Jako praca 
prezentowana na Juwenaliach wokół tematu Homo ludens z jednej strony 
ukazuje daleko idącą umowność (nieodłączny aspekt każdej zabawy), z 
drugiej zaś – eksponując grę pomiędzy rolami płciowymi, mimo swej 
subtelności, proponuje subwersywne do nich podejście i ich znaczeniową 
weryfikację.

Muzyka – Milito
Konsultacja artystyczna – Meg Janus

Uniwersytet Fryderyka Chopina w Warszawie,
12 maja 2018

Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie
Czerwca 2018

Muzyka, choreografia – Milito
Artystyczne prowadzenie w procesie – Meg Janus (Pracownia Komunikacji 
Intermedialnej, ASP w Warszawie).

 

https://vimeo.com/323516995


Kuwada, sala organowa w UMFC, Warszawa, 12 maja 2018, 
zapis video Michał Szaranowicz.



HOME ART
WYBRANE PRACE
www.militohomeart.eu

 
Home art – sztuka domu – to próba wyodrębnienia nowego gatunku w obrębie 
environmental art, w którym tematyzacji podlegałaby osobista przestrzeń twórcy jako 
punkt wyjścia do jego działań. Jak w land arcie przestrzeń ta poprzez poddanie 
bacznej obserwacji mogłaby stanowić nie tylko pracownię, ale także immanentną 
część pracy; dostarczać materiałów do tworzenia instalacji i inspiracji do działań 
performatywnych.  
Mieszkanie twórcy, nierzadko będące jego jedyną pracownią, to miejsce, które jest 
świadkiem zawiązywania się pierwszych zalążków idei, pierwszych działań i 
przymiarek, które prowadzą do powstania pracy. To także miejsce, w którym odbywa 
się znaczna część codzienności artysty, miejsce naznaczone jego przyzwyczajeniami 
i sposobem gromadzenia i porządkowania przedmiotów. Nic więc dziwnego, że tak 
lubimy wiedzieć, gdzie i w jakiej przestrzeni powstały nasze ulubione dzieła.
Nie trudno wyobrazić sobie potencjał home artu i  różnorodności możliwych praktyk 
artystycznych w jego obrębie. Każdy twórca podszedłby do tego tematu w inny 
sposób. Mieszkający sam Milito w swoim projekcie Home art mieszkanie traktuje nie 
tylko jako azyl i miejsce odosobnienia, ale także – metonimię ciała, wykorzystując 
jako pretekst do działań waloryzację kulturową jego pomieszczeń.  Samoidentyfikacja 
w tych działaniach dokonuje się więc nie tylko w obliczu samotności, ale także 
procesów internalizacji kultury i z nią – polemiki.  Odbywa się ona zarówno na 
poziomie wizualnym, jak i dźwiękowym, gdyż Home art pomyślany jest jako projekt 
intermedialny i hipertekstualny.

Home art jest aneksem do dyplomu stworzonym w pracowni Procesy wizualne - 
promotor: dr hab. Jakub Wróblewski

Home art – fragment strony startowej projektu, 
fotografia cyfrowa, grafika, 2018

http://www.militohomeart.eu


 

Kucharz (Kuchnia), video, 5’ 2’’, 2018.

KUCHNIA

W tej części pracy tworzenie sztuki zostało porównane do 
przygotowywania jedzenia, aktywności w naszej kulturze 
stereotypowo przypisywanej kobietom. Odnoszą się do tego 
dwie prace – video-art Kucharz i fotografie Food Triptych – 
Brain, Heart and Penis (Tryptyk jedzeniowy - mózg, serce i 
penis).
Pierwsza z nich implikuje do pracy jakości erotyczne i religijne. 
Przygotowywanie wykwintnego posiłku z bardzo dużego 
dildojest wieloznacznym gestem. Z jednej strony dildo 

stanowi metonimie przerośniętego męskiego ego, z którym autor rozprawia się za pomocą 
symbolicznego cięcia nożem podczas gotowania w fartuchu kuchennym, z drugiej zaś strony – jego 
wykorzystanie jako głównej ingrediencji potrawy stanowi symboliczny gest ofiarowania wszystkiego 
co intymne i delikatne. Wykwintne koreczki z dildo i owoców przyozdobione barokowo słodkimi 
polewami podane zostają na ciele performera jak na ołtarzu. On sam leży na niedużym stoliku w 
pozycji znanej ze słynnego Łuku histerii Louise Bourgeois – pracy badającej trudną stronę miłości. 
Scenie tej towarzyszy quasi-rytualna muzyka, w której głos Milito został poddany komputerowemu 
obniżeniu celem nadania mu jeszcze bardziej „męskiego” brzmienia. 



 

Food triptych (Brain, Heart, Perineum), digital 
photography, 2018.

Do stworzenia tych małych efemerycznych instalacje oprócz artykułów spożywczych Milito użył swoje włosy, krew i włosy łonowe. 
Choć forma tryptyku i czystość przedstawienia nadają całości chłodnego, patetycznego nastroju, to praca nie jest pozbawiona 
autoironii i dowcipu. Wskazuje na to choćby przedstawienie serca - symbolu tożsamości - za pomocą popularnie gotowanego na 
domowy obiad  w Europie Wschodniej buraka, kojarzonego podobnie jak ziemniaki czy kapusta z czymś z jednej strony 
sentymentalnie znanym, z drugiej jednak poślednim wobec luksusowych dań. 



Z lewej: 

Symfonia bąków, fotografia cyfrowa, 
plik audio, 2018. 

Z prawej: 

Rezurekcja (Łazienka), fotografia 
cyfrowa, 2018.

Pokrojony i uśmiercony penis odradza się podczas intymnych rytuałów w łazience. Na 
zdjęciu Rezurekcja widzimy grę pomiędzy tym, co kulturowo kobiece, delikatne, a tym, co 
kojarzy się z męską dumą i próżnością. Samo zdjęcie jest też nawiązaniem do twórczości 

Paula Jacouleta, który przedstawiał młodych mężczyzn w aktach próżnego strojenia się 
kwiatami i muszlami niczym emblematami raju na ziemi.  

ŁAZIENKA

Łazienka to najbardziej tajemnicze i najbardziej intymne miejsce w 
domu. Miejsce stworzone dla ciała, miejsce magiczne. Znajdziemy tu 
video, na którym autor traktuje swojego członka jak siebie – myje, 
smaruje kremem, czesze, delikatnie ozdabia wstążkami i kwiatami. Tym 
rytuałem darzy szacunkiem to, co kultura tabuizuje i próbuje od nas 
odseparować.

Podobny zabieg spotkamy pod zakładką Fart Symphony (Symfonia 
bąków) – jest to praca soundartowa złożona z nagrań dźwięków 
towarzyszących wypuszczaniu gazów z organizmu i zdjęcia mikrofonu 
nakierowanego na muszlę klozetową. Świadomie użyty patos przełamuje 
tabu związane z trawieniem, odbytem i gazami.  Zjawiska te ukazano 
jako godne uwagi tak samo, jak wszystkie inne emanacje tajemnego 
desingu Wszechświata.



SYPIALNIA

Sypialnia to przestrzeń kulturowo służąca nie tylko do odpoczynku i intymnego odosobnienia, ale także seksualnej przyjemności i 
niekiedy – umierania. Prezentowane zdjęcia oscylują wokół tych jakości, a przeplatając je ze sobą, obnażają ich aksjologiczną 
wieloaspektowość. Dzięki nawiązaniom do Georgii O’Keeffe i Brancusiego w całość został wpuszczony temat z jednej strony 
odosobnienia i oddalenia (O’Keeffe i Brancusi to twórcy znani z samotnictwa), z drugiej zaś poprzez właśnie eremictwo i oddanie 
pracy – duchowości i mistycyzmu. Kontemplacja pustyni, unoszenie w górę znalezionych kości i obserwowanie ich bieli z 
namaszczeniem na tle błękitu nieba – to wszystko znajdujemy u O’Keeffe i jak u niej w prezentowanych fotografiach pojawia się 
refleksja nad osobnością ludzkiego bytu i śmiercią. Te wątki zostały też zresztą żartobliwie przetworzone i obejrzane w świetle 
współczesnej wiedzy seksuologicznej i tożsamości twórcy;  mówi o tym praca o żartobliwym tytule: Homoseksualność + 
Demiseksualność + Sapioseksualność + Monogamia = Pustynia. Metaforyczne znaczenie odosobnienia w tym wypadku ma 
charakter ambiwalentny – stanowi z jednej strony wybór, z drugiej – kpi sobie z wszechobecnej promocji promiskuityzmu jako 
formy wyzwolenia z mieszczańskości.

 
Homage to Georgia O’Keefe, fotografia cyfrowa, 2018

Homoseksualność + Demiseksualność + Sapioseksualność 
+ Monogamia = Pustynia, fotografia cyfrowa, 2018



Nawiązanie do Brancusiego, który w swych rzeźbach zgłębiał ideę lotu, 
a w Księżnej X (1916) w portret ukochanej subtelnie wpisał kształty 
fallusa, posłużyło tutaj jako trawestacja duchowego stosunku do 
materialności. Ten stosunek nie przepada w najbardziej „dosadnej” 
pracy w jednej linii wyprowadzonej z Homage to Brancusi – dyptyku 
Ars Amandi: Połykacz ognia. I tutaj w jakiś sposób możemy odnaleźć 
metaforę lotu, ekstatycznej anihilacji, dematerializacji w sytuacji 
erotycznego uniesienia. Uniesienie to jednak ma charakter nie tylko 
homoerotyczny, lecz  także autoerotyczny. Autoerotyzm w cyklu 
podkreśla dodatkowo praca Self-marriage Pleasure nawiązująca do 
nowego zjawiska obecnego w zachodniej kulturze współczesnej – 
ceremonii zaślubin z samym sobą.
 

Homage to Constantin Brancusi, fotografia cyfrowa, 2018.

Ars Amandi: Połykacz ognia, dyptyk z fotografii cyfrowych, 2018.



Self-Marriage Pleasure, fotografia cyfrowa, 2018



Powżej - widok strony internetowej,

Z prawej - Bez tytułu (Pokój dzienny) - cykl fotografii cyfrowych, 2018.

POKÓJ DZIENNY

Pokój dzienny to miejsce twórcze. Na laptopie można 
obejrzeć urywki performansów artysty, a po kliknięciu na 
biblioteczkę – zgodnie z myślą Yourcenar, że człowiek 
czytający przestaje być człowiekiem – otwiera się praca, w 
której za pomocą fotograficznej mozaiki i śpiewu – autor 
ironicznie wciela się w bóstwa z różnych kultur. Po kliknięciu 
na dywan odpala się z kolei video, na którym Milito grzebię w 
patroszonym worku od odkurzacza, a z kłębów rozsypanego 
kurzu układa obraz. Następnie kładzie się na nim w 
maseczce na twarzy, przypominając, że tracimy ze swojej 
skóry około 30-40 tysięcy martwych komórek co minutę. Ta 
praca to kontemplacja na ten temat.



DZIĘKUJĘ
PERFORMANS
https://vimeo.com/260249615

Inaczej niż Libera w Rytuałach intymnych sytuację 
mycia człowieka Milito uczynił partycypacyjnym 
performansem, a udział każdej z jego stron – 
działaniem o konsensualnym charakterze. Do tego 
działania – jako strona bierna – zachęca prostą 
partyturą: „Umyj mnie i ubierz. Dziękuję”. Pomimo 
poruszenia na sali i dwudziestominutowej 
konsternacji czwórka uczestników partytywnie 
dołączyła do spełnienia prośby performera.
Prosty, nic niesugerujący tytuł wydarzenia 
przypomina, że sytuacja zależności mytej osoby od 
innych jest nie tylko powierzeniem im jednej z 
najbardziej podstawowych potrzeb, ale także 
wymaga od nich przełamania kulturowo 
uwarunkowanych oporów. W obliczu coraz większej 
tabuizacji kwestii związanych z ciałem i jego 
śmiertelnością bywa to wyjątkowo trudne.

Akademia Sztuk Pięknych
Wydział Sztuki Mediów
17 stycznia 2018, godz. 19:00

Kamera: Konrad Zduniak

Działanie zostało zrealizowane w ramach Witryny Sztuki - 
przestrzeni eksperymentalnej Pracowni Alternatywnego 
Obrazowania Profesora Włodzimierza Szymańskiego.

Publiczność podczas Dziękuję, Warszawa, 17 stycznia 
2018, fot. Zbigniew Kuszczyk.

https://vimeo.com/260249615


Dziękuję, performans, Warszawa, 
17 stycznia 2018,

zapis video - Konrad Zduniak, zdjęcia - 
Zbigniew Kuszczyk.



PORUSZYCIEL
PERFROMANS
https://vimeo.com/260198464

Poruszyciel to intermedialny performans, którego 
tematem jest relacja człowiek – uniwersum i jej 
skomplikowana dynamika. Relacja ta ukazana 
jest za pomocą podjęcia przez performera próby 
tańca z kamieniem. 
W duchu posthumanistycznym performans 
poddaje refleksji sprawczość i decyzyjność 
człowieka w obliczu wpływu, jaki mają na niego 
nie tylko przedmioty, ale cała zmysłowo 
poznawalna rzeczywistość, której jest częścią. 
Praca przypomina także o perspektywizmie 
ludzkiej percepcji i projektowaniu własnych 
jakości na każdą osobę lub obiekt, z którymi 
wchodzimy w interakcję. 

Muzyka: Milito.

Poruszyciel, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 
performans, 13 maja 2017. Zapis video - Meg Janus.

https://vimeo.com/260198464


Poruszyciel, kadry video-tła do performansu, 
operator kamery - Konrad Zduniak, 2017.



CZTERY METRY RAMION
https://vimeo.com/261267954

>>Cztery metry ramion<< to tytuł odnoszący się 
metaforycznie do sytuacji bycia przytulanym i 
zaopiekowanym, momentu, w którym, aby go przeżyć, 
należy znaleźć w sobie przestrzeń na chwilowe 
oddanie kontroli i poddanie się drugiej osobie. 
Poddanie to jest łatwiejsze i może sprawić niezwykłą 
przyjemność, gdy uświadamiamy sobie, że przez cały 
czas jego trwania jesteśmy sprawczy i na nie 
pozwalamy. 
Czterometrowa lina przede mną jest miękka i ręcznie 
upleciona specjalnie do zabaw z wiązaniem ciała. 
Delikatnie i z szacunkiem do Ciebie zwiążę Cię (tylko 
ramiona i ręce), a następnie siądziemy naprzeciwko 
siebie  i patrząc sobie w oczy, weźmiemy jednoczesne 
wdechy.
Wiązanie możemy też zasymulować, czyli wykonać w 
umowny, komfortowy dla Ciebie sposób.
Partycypacja w performansie jest całkowicie 
dobrowolna i odbywa się z szacunkiem do Twoich 
granic.
Zaufaj mi. Zaufaj sobie. 

[tekst partutury performansu]

Cztery metry ramion, performans, 8 maja 2017. 
Zapis video - Natalia Padzińska.

https://vimeo.com/261267954




MIMIKRA
https://vimeo.com/261292352

Inspiracją do Mimikry były dla twórcy różne zjawiska kulturowe związane z wybielaniem skóry; 
z jednej strony obecne w wielu kulturach zaznaczanie nobilitacji poprzez nienaturalne 
rozjaśnianie i wyrównywanie kolorytu twarzy oraz unikanie opalenizny przez biedniejsze 
warstwy społeczne, z drugiej zaś opisywane w literaturze afroamerykańskiej (np. przez 
Jamesa Baldwina) zabiegi kosmetyczne będące wynikiem rasizmu w USA.
Formę swoją praca zawdzięcza inspiracji dwoma filmami. Milito niejako połączył w niej proces 
„przebóstwienia” Elżbiety Wielkiej z filmu Elżbieta (reż. Shekhar Kapur, 1998) z porażką 

Mimikra, dwukanałowe video, 4’ 50’’, 2017.

towarzyską Markizy Isabelle de Merteuil z Niebezpiecznych związków (reż. Stephen Frears, 1988). W 
obu tych filmach bielidło do twarzy odgrywa symboliczną rolę: albo majestatycznie zakrywa różowość 
ludzkiej skóry, albo poprzez nerwowe ścieranie niemalże uwypukla jej podatność na zranienie. 
W prezentowanej pracy użycie bieli symbolizuje więc z jednej strony głęboko internalizowaną 
opresyjność hierarchizacji społecznej lub gest buntu przeciwko niej, z drugiej zaś – spektrum gloryfikacji 
i upadku, w obrębie którego na wielu polach samorealizacji oscyluje człowiek w ciągu swojego życia.

https://vimeo.com/261292352


FRAGILE

Cykl prac poświęcony delikatności i wrażliwości mężczyzny - 
aspektom męskości rugowanym kulturowo przez panujące wzorce 
genderowe. Głównym materiałem, z którego zrobione są prace - obok 
włosów i spermy -  jest papier; z jednej strony papier toaletowy jako 
metafora delikatności, intymności i chwil odosobnienia, z drugiej - 
banalnie “szlachetny” papier czerpany, użyty w nietypowy sposób.  
Mężczyzna w pracach pojawia się tylko poprzez enigmatyczne ślady 
swojej obecności - w odciskach, pozostałościach, czy widziany 
fragmentarycznie w dużym zbliżeniu na video. Prace często 
wykorzystują jako metonimię męskości i mężczyzny jego narządy 
płciowe, jednak zakreślana w nich zmysłowość ma o wiele szerszy 
wymiar niż jedynie erotyczny.

Fragile (włosy), męskie włosy łonowe, lakier do włosów, plexi, 6 x 3 x 12  cm, 2016. 



Fragile (perineum), odcisk męskich genitaliów w namoczonym 
papierze toaletowym, wymiary zmienne, 2016.



Dicklit to potoczna nazwa genitaliów transseksualnych mężczyzn. W rzeczywistości jest to penis powstały poprzez 
powiększenie łechtaczki w wyniku brania hormonów podczas procesu korygowania płci. Nić chirurgiczna nawiązuje do 
wykonywanej także mastektomii. 

Fragile (dicklit), papier toaletowy, kalka kreślarska, papier czerpany, nić chirurgiczna, 43 x 31,5 cm, 2016. 

Fragile (perineum: rewers), odcisk męskich genitaliów w namoczonym papierze toaletowym, 9 x 21 cm, 2016.



Fragile (sperma 1 i 2), sperma, papier czerpany, 20 x 30 cm (każdy) , 2016. 

Fragile (dłoń), odcisk męskiej dłoni w ręczniku kuchennym, 20,5 x 25,5 cm, 2016.



Fragile (video), video, 3’ 32’’ (pętla), 2016. 

Na video widzimy mężczyznę czeszącego swoje włosy 
łonowe. Jego stosunek do wykonywania pracy bardzo 
kontrastuje z tym, jaki znamy z performansu Mariny 
Abramović - mężczyznę przepełnia czułość i delikatność 
wobec siebie, bawi się swoimi włosami, sprawia sobie tym 
przyjemność. 



THE UNIVERSE IS READY MADE,  
BUT I REALLY DON’T WANT TO PACK IT

Idąc za gestem Duchampa Wszechświat jako całość można 
potraktować jako dzieło sztuki. The Universe is ready made… 
podejmuje ten wątek, jednak zarówno tytułem odnoszacym się 
enigmatycznie do praktyk artystycznych Christo i Jeanne Claude, 
jak i formą, wskazuje na etyczne dylematy z tym związane. 
Wykorzystane w pracy owijki do pakowania książek posłużyły 
jako metafora poczucia dominowania świata przez gromadzenie 
o nim wiedzy. Ekspozycja przywodzaca na myśl klucz samolotów 
wojskowych przypomina o niejednoznacznym charakterze 
kultury i cywilizacji. 

The Universe Is Ready Made, But I Really Don’t Want To Pack It, 
wydruki cyfrowe, owijki do książek, wymiary zmienne, 2016.



The Universe Is Ready Made, But I Really 
Don’t Want To Pack It, detal i tył.



KAŁ 

Praca polemiczna z "Gównem artysty" Piera Manzoniego i 
dokonaniami innych artystów wykorzystującymi kał do prowokacji lub 
deprecjacji. W Kale ludzkie odchody potraktowane są jako coś 
zwyczajnego, nieobciążonego negatywnymi skojarzeniami, a nawet 
pięknego. Przysłaniająca plamę kalka techniczna wskazuje na 
intymność i osobisty charakter sytuacji wypróżniania, co jest 
charakterystyczne dla wielu kultur.

Kał, kał ludzki, papier toaletowy, papier czerpany, kalka kreślarska, 
18 x 20 cm, 2016.





GRUDA 

Gruda to jednostka miary, kawałek 
czegoś. Taką grudą materii może być 
każda naukowo poznawalna część 
rzeczywistości – materia ożywiona i 
nieożywiona, która z punktu widzenia 
fizyki jest w swej budowie jednolita. 
Wszystkie procesy zachodzące w 
umyśle mają swoją fizyczną podstawę. 
Za przeżycia natury duchowej, również 
religijne, odpowiada w mózgu m. in. 
ośrodek cortex insularis. Stąd też 
prace, wykorzystując język sztuki 
sakralnej, podejmują m. in. wątki 
duchowego wymiaru zmysłowego (w 
tym naukowego) poznania, a materię, 
ukazują jako niesamowitą i świętą.

Gruda: Tryptyk, akryl, karton, 150 
x 70 cm (całość), 2016.



Poszukiwanie obiektywnej rzeczywistości, 
w miejsce objawienia, jest jedynie innym sposobem 

zaspokajania tego samego religijnego głodu.

E. O . Wilson, Konsiliencja. Jedność wiedzy, Warszawa, 2002.

Gruda: Mózg, kolaż, ramka po dewocjonaliach, 
22 x 28 cm, 2016.

Mózg ludzki jest najbardziej skomplikowanym ze wszystkich znanych sobie 
obiektów we Wszechświecie. Wraz z rozwojem neurobiologii, stopniowo 
dowiadujemy się coraz więcej o zależnościach między jego fizyczną budową, 
jaźnią człowieka i – co za tym idzie – kulturą. Dlatego też cykl Gruda powstał na 
antypodach częstego w naszej kulturze przekonania, że postrzeganie ludzkich 
poczynań przez pryzmat chemicznych procesów zachodzących w mózgu jest 
człowieka deprecjonowaniem. 



Stadium grudy, szkic złotym markerem do nagrobków, 
papier, 21 x 30 cm, 2016.

Gruda: Kropla, wycinanka w papierze perłowym, ramka po 
dewocjonaliach, 20 x 30 cm, 2016.

Za wzór kształtu tytułowej grudy posłużyło zdjęcie 
meteorytu, i choć badacze odrzucają dziś teorię 
panspermii, to jest naukowym faktem, że istnienie tego, 
co na Ziemi nazywamy życiem, jest po prostu jedną z 
cech Wszechświata. Cykl Gruda nie rozwija tego wątku 
w złożone intelektualnie przekazy. Zatrzymując się 
kontemplacyjnie nad podstawowymi prawdami, podaje je 
w najprostszy sposób, by przypomnieć o niezwykłości 
świata, na którym żyjemy.



Gruda: Sito (projekt pominika), wydruk 3D, 
3 x 8, 5 x 13 cm, 2016.

Gruda: Lejek (projekt pominika), wydruk 3D, 
11 x 8,5 x 13 cm, 2016.

Gruda: Sito i Gruda: Lejek są projektami wielkoformatowych pomników poświęconych 
jednolitości, zmienności i nietrwałości materii. Takie monumenty wskazujące na złożoność 
przemijania mogłyby stanąć w przestrzeni miasta. 



Gruda: Selfie, 2016.

Gruda: Selfie to cykl zdjęć mówiący m. in. o 
pogłębionym czuciu własnego ciała i utożsamianiu się 
ze swoją cielesnością bez dysonansu poznawczego, jaki 
wywołuje zwrot językowy “moje ciało”, pozornie 
separujący materialny aspekt bytu od podmiotowego 
“ja”. Gruda: Selfie porusza też temat kruchości i 
podzielności ciała, skończoności jednostkowego 
istnienia oraz bycia częścią całego uniwersum. 





CYKL CZARNY
 
Cykl czarny to praca-instalacja z drobniejszych obiektów 
poświęcona motywowi kontemplacji tajemnicy, która dla 
wykształconego w paleolitycznym środowisku mózgu 
homo sapiens bez względu na kulturę jest czymś 
niezwykle pociągającym i napędzającym do działania. 
Poprzez wizualne i konceptualne nawiązanie do 
przedmiotów sakralnych praca podważa kulturowo 
zdogmatyzowane odpowiedzi dotyczące kwestii 
metafizycznych, podmieniając je na niewiadomą, bądź 
nawet – pustkę.

Pamiętnik, 2016 (detal).



Lyrics, audioperformance
 Kordegarda Gallery, Warsaw, 2012

curator Marta Czyż

Pamiętnik, papier, szkatułka, 13 x 3 x 10 cm, 2016.

Puzzle, papier, cienkopis, wymiary zmienne, 2016.

Odwrotnie niż w znanej grze wzór na Puzzlach został naniesiony 
dopiero po rozczłonkowaniu materiału. W ten sposób dekoracyjny 
motyw, podkreślając poszarpane krawędzie obiektów, ukazuje w 
symboliczny sposób granice kultury wyznaczone percepcją 
ludzkiego umysłu. Żaden z puzzli nie ma też krawędzi sugerującej 
brzegi docelowego obrazka.  



Mapa, papier, cienkopis, 70 x 100 cm,  2016.



Lyrics, audioperformance
 Kordegarda Gallery, Warsaw, 2012

curator Marta Czyż

Różaniec, plastik, sznurek, wymiary 
zmienne, długość 93 cm, 2018.

Pocztówki, papier, cienkopis, 95 x 17,5 
cm, 2018.

Śpiewnik, papier, papier perłowy, 
sznurek,
 8 x 13 x 0,5 cm, 2016.



MUZYKA:
GWIAZDA RUBIEŻY

Gwiazda rubieży (2016) to debiutancka płyta artysty z baroque popową “muzyką dla ateistów i 
agnostyków”. Dźwięki w utworach płynnie rozsypują się za pomocą syntetycznych ech w 
przestrzeni, zakreślając muzyczne pejzaże. Wrażenie synestetyczne w odbiorcy potęgują 
przywoływane obrazy za pomocą słowa w inspirowanych poezją klasyczną tekstach piosenek. 

promomix: https://youtu.be/M2SbEap0rm0
całośc: www.milito1987.bandcamp.com
Pieśń bez tytułu - videoclip - https://youtu.be/m1M10psUbns
Pawilon Wiecznej Ciszy - videoclip - https://youtu.be/RTORbaRkjfA

Gwiazda rubieży, debiutancka płyta 
artysty na CD, 2016.

Milito pośród 
instrumentów 

w swojej 
sypialni w 

Warszawie, 
fotografia 

cyfrowa 
wykonana w 

asyście Khan, 
2018.

https://youtu.be/M2SbEap0rm0
http://www.milito1987.bandcamp.com
https://youtu.be/m1M10psUbns
https://youtu.be/RTORbaRkjfA


Tajemne zaślubiny, Gwiada rubieży, Zamieć –
wybrane kadry z promomixu płyty, 2016.

Wszystkie utwory napisał, nagrał i zmiksował Milito.
Mastering: Daniel Narożnik.
 
Instrumenty: fisharmonia, mandolina, cytra 
akordowa, autoharp, okaryna, flety proste, drumla 
wietnamska, banjo, ukulele, bębenek tarczowy, 
dzwonki, dzwonki pasterskie, kazoo, różne 
przeszkadzajki i sprzęty domowe. 

Fot. Bartosz Zieliński



Milito i muzycy: Michał Karpiuk (perkusja), Ela Sandel 
(skrzypce) podczas koncertu w Służewskim Domu 
Kultury, Warszawa, 26 kwietnia 2019 roku, fot. 
Joanna Kinowska. 

Od 2013 roku Milito organizuje swoje intermedialne koncerty 
podczas których muzyce towarzyszy przekaz wizualny - najczęściej 
w formie video-scenografii. Podczas koncertu premierowego płyty 
Gwiazda rubieży (27 lutego 2016) dodatkowo w formie supportu 
zorganizowany został performans Agnieszki Szostakiewicz 
nawiązujący do twórczości Josepha Beuysa. Całość wydarzenia 
otwierało działanie, podczas którego na tle puszczonego z offu 
wykładu performerka nakładała na twarz ziemię, masło, miód i 
drobinki złota. 



Kadry viedeo-tła do 
koncertu.

Milito podczas 
otwarcia wystawy 

Joanny 
Wyrostkiewicz-Wasilki

Galeria Kultura, 
Siedlce, 

20 czerwca 2020



Miniatura Vintage Sessions do piosenki Nest, kolaż cyfrowy na 
podstawie zdjęcia Anity Zdrojewskiej na wystawie Mirosława 

Bacy, 2021.

NEST

LIVE SESSION AUTORSTWA 
VINTAGE SESSION

https://youtu.be/Go-jibNgByc 

Nest to artpopowy/trip-hopowy pean na 
cześć świadomego zakładania 
rodzinnego gniazda - czymkolwiek ono 
dla danego człowieka jest. Celebruje 
decyzyjność, pojedynczość i 
niepowtarzalność jednostki, wytrwałość i 
wierność. 

Słowa, muzyka, produkcja - Milito
Gitara - Oskar Mir
Wideo - Rafał Rudzki (Vintage Sessions)

Wideo zostało nagrane na wystawie 
Mirosława Bacy w ButohSferze w 
Warszawie dzięki uprzejmości Anity 
Zdrojewskiej (Fundacja Pompka).

https://youtu.be/Go-jibNgByc


Done, okładka EP-ki the Plantators, kolaż, 2015.

WYBRANE PROJEKTY GRAFICZNE

Projekty okładek płyt muzycznych są tworzone w porozumieniu z 
muzykami i dostosowywane charakterem do zawartości muzycznej 
albumów.
Okładka Done debiutanckiej EP-ki The Plantators została wyróżniona do 
wystawy w konkursie 30/30 - najlepsze okładki płyt muzycznych 2015 
roku organizowanym przez Galerię Miejskiej Arsenał w Poznaniu i tam 
też prezentowana w maju 2016 roku.  W składzie konkursowego jury 
zasiadał m. in. Rosław Szaybo. 



Okładka singla Nest, 
kolaż cyfrowy, 

2021.



Okładka Gwiazdy rubieży oraz plakat promujący jej 
premierę, technika mieszana, 2016.



Powyżej - grafika promująca Gwiazdę rubieży 
na podstawie 

zdjęcia Flavii Rodrigues Piątkiewicz, 2015.

Po prawej:

Re-Star-T, technika mieszana, 2017.

Chram, okładka EP-ki Milita, kolaż cyfrowy, 
2017.

Re-Star-T to płyta zawierająca remisky utworów z Gwiazdy rubieży 
autorstwa Krzysztofa J. Boguszewskiego.Jej okładka powstała poprzez 
przetworzenie motywów z projektu opakowania płyty wyjściowej. 



Okładka No More Aces Mikołaja Piechockiego (powyżej) 
oraz odrzucone projekty (po prawej stronie), fotografia 
cyfrowa, 2017.



You’re not so special, okładka EP-ki Agaty Karczewskiej, 
przód i krążek, gwasz, 2017.



U góry:

You’re not so special, środek, gwasz, 2017.

U dołu:

You’re not so special - alternatywny projekt, 
technika mieszana, 2017.



Agata Karczewska, 
I’m not good at having fun, gwasz 
2019.



MILITO

(Kamil Niedziałek, ur. 1987) — muzyk, performer, poeta, 
artysta wizualny, antropolog. Absolwent sztuki mediów na 
ASP w Warszawie, a także polonistyki i kulturoznawstwa 
Uniwersytetu Warszawskiego.

W swojej twórczości Milito przede wszystkim bada i 
przewartościowuje zjawiska, które w świetle dzisiejszej 
wiedzy przyrodniczej i antropologicznej, a także 
sekularyzacji życia publicznego wymagają ponownej 
waloryzacji kulturowej. Sprzeciwiając się mocno obecnemu 
w polskiej kulturze dualizmowi ontologicznemu, Milito tworzy 
sytuacje artystyczne, otwierające odbiorcę na 
wieloaspektowość i duchowy wymiar empirycznego 
poznania. Jego główne zainteresowania skupiają się wokół 
muzyki, ekspresji cielesnej (w tym sztuki performance i body 
artu), a także poezji.

W 2016 roku Milito wydał debiutancką płytę z muzyką 
eksperymentalną pt. Gwiazda rubieży. 

Obecnie pracuje nad nowym materiałem - EP-ką Nest 
otwierającą nowy rozdział w twórczości muzycznej Milito - 
muzykę poświęconą męskiej wrażliwości. 

Wystawy grupowe:

Nowe otwarcie, Mind Partners, Warszawa, 2018.
Powroty, Muzeum Mazowieckie, Płock, 2017.
30/30 – Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2016.

Sytuacje performatywne:

Nest - koncert performatywny - Butoh Kai w 
ButohSferze, Warszawa, 18 lipca 2020.
Mężczyzna w ciąży, Coming outy 2019, Wola Retro 
Warszawa, 29 listopada 2019.
Mężczyzna w ciąży, Wydział Sztuki Mediów ASP w 
Warszawie, 27 lutego 2019.
Kuwada, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 
w Warszawie, 12 maja 2018.
Dziękuję, Wydział Sztuki Mediów, ASP 
w Warszawie, 18 stycznia 2018,
Poruszyciel, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka 
Chopina w Warszawie, 13 maja 2017,
Cztery metry ramion, Wydział Sztuki Mediów, ASP 
w Warszawie, 18 maja 2017, 9 czerwca 2017,
Poruszyciel, Wydział Sztuki Mediów, ASP 
w Warszawie, 9 czerwca 2017,
I’m a bird now, (wraz z Haną Umedą), perofmans 
na wystawie Alexa Urso, Turbo Galeria, 30 maja 
2014,
Performans muzyczny, Miejsce Projektów Zachęty, 
28 września 2013.

www.militohomeart.eu
www.instagram.com/militohome/
www.milito1987.bandcamp.com
www.facebook.com/milito1987

KONTAKT
kamilmilito@gmail.com
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