
Michał Węgrzyn – w swojej twórczości zajmuje się głównie malarstwem. Tworzy na płótnach, 
przeważnie w technikach akrylowych. Do tradycyjnych metod malarskich wprowadza także 
elementy graficzne – np. szablon. Działa również w innych dziedzinach – część swoich projektów 
realizuje w przestrzeniach zewnętrznych, jako wielkoformatowe murale lub trójwymiarowe 
instalacje. Uczestniczy w wystawach i projektach artystycznych w kraju i za granicą. 
Współpracował z uczelniami i instytucjami kulturalnymi (m.in. IIT Bombaj, Muzeum Historii 
Polski w Warszawie, Ossolinemum we Wrocławiu, Brave Festival).

FESTUNG DEMENZ 
Termin ten powstał z połączenia dwóch idei wyjaśnionych poniżej:

- "pałac pamięci" (ang. memory palace, zwany także rzymskim pokojem) – technika 
mnemonistyczna, sposób zapamiętywania informacji, który korzysta z pamięci przestrzennej 
człowieka. Jej początki sięgają aż do starozytnej Grecji i Rzymu. Używanie tej techniki polega na 
wyobrażeniu sobie struktury budynku lub miejsca. Następnie potrzebne informacje są 
przyporządkowywane do poszczególnych obiektów znajdujących się w wymyślonej przestrzeni. 
Późniejsze przywoływanie wspomnień jest osiągane poprzez "przechodzenie" przez obraz lokacji i 
uaktywnianie przedmiotów powiązanych z pożądanymi informacjami.

- "Festung Breslau" – to historyczna nazwa Wrocławia nadana w czasie, gdy miasto było 
przekształcone w gigantyczną twierdzę obronną w ostatnich dniach II wojny światowej. Ślady tego 
okresu są widoczne do dnia dzisiejszego.

- O cyklu obrazów "Festung Demenz" - koncepcja tego cyklu polega na stworzeniu własnego 
"pokoju rzymskiego" złożonego z fragmentów miasta Wrocławia, gdzie obecnie mieszkam. Główna
inspiracja to miejsca, które są w pewnym sensie zapomniane, niedostrzegane – stare kamienice, 
zrujnowane budynki odzwierciedlające dawne wydarzenia. Właśnie dlatego słowo "demenz" (niem.
demencja) zostało umieszczone w tytule jako przeciwieństwo słowa "memory". Także "pałac" 
został zastąpiony przez "festung" (twierdza) jako lepiej kojarzące się z miastem. 

Każdy obraz bazuje na dokumentacji fotograficznej. Zdjęcia pomagają mi zapisywać i 
zachowywać wrażenia wzrokowe związane z miejscami, które niedługo znikną i zostaną 
zapomniane. Poprzez umieszczanie tych scen w swoich obrazach zamieniam je we "wspomnienia". 
Każdy taki fragment stanowi konstrukcję fortecy. Studium twarzy zostało wkomponowane, aby 
wśród nieruchomych brył architektonicznych odwołać się także do żywego pierwiastka ludzkiego.


