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Most remarkable literary works frequently happen 

to evoke a vast range of diverse impressions by inducing 

in readers what one might call a multilayer effect. When we 

once again feel an urge to reach for a book we read once 

upon a time, we are up for a surprise – while delighting 

in re-enacted memories of our favourite threads, we 

might encounter a somewhat unsettling experience – we 

realise that we no longer recognise the text! From under 

the layers of a familiar narration, words and sequences 

emerge, imbued now with meanings different from those 

we remembered. It should come as no surprise, since 

they are precisely what we have been looking for, they 

are answers to hidden questions, they are signs which 

we will decipher according to our own code. In Mikhail 

Bulgakov’s novel The Master and Margarita the number 

of layers awaiting to be deciphered is infinite. The reader 

will find here, first and foremost, references to Gogol’s 

horror stories, but also the grotesque confronted with 

pathos of the paschal thread, unparalleled comicality 

and torrid emotions. This is a matter to be absorbed 

immediately upon the first reading and, simultaneously,  

a promise of multiple threads to be unhurriedly 

disentangled while reading the text anew.
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Z wybitnymi dziełami literackimi bywa często tak, 

że wywołują u odbiorcy najróżniejsze wrażenia w sposób 

niejako warstwowy. Gdy odczuwamy chęć powrotu do 

niegdyś przeczytanej książki, czeka nas niespodzianka, 

w czasie delektowania się przypomnieniem ulubionych 

wątków możemy napotkać trochę niepokojące zjawi-

sko – nie rozpoznajemy tekstu! Spod warstw oswojonej 

narracji wyskakują słowa i sekwencje w swym znaczeniu 

odmienne od zapamiętanych. Nie powinno nas to dzi-

wić, gdyż właśnie to ich szukaliśmy, są odpowiedzią na 

ukryte pytania, są znakami, które odszyfrujemy według 

własnego kodu. W powieści Mistrz i Małgorzata Michała 

Bułhakowa tych warstw do odczytania jest nieskończona 

ilość. Znajdziemy tu przede wszystkim odwołania do go-

golowskich opowieści grozy i groteskę, zderzone z pato-

sem wątku paschalnego, niezrównany komizm i wysoką 

temperaturę emocji. To materie do natychmiastowego 

wchłonięcia przy pierwszym czytaniu a zarazem obietni-

ca niespiesznego rozplątywania rozlicznych wątków przy 

kolejnych podejściach do lektury.
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At first glance, the beauty of a novel which, as in the 

case of The Master and Margarita, consists in equal parts 

of fantasy and realism, makes it seem an easily rewarding 

field for illustrators and filmmakers upon which to show 

off, yet, unfortunately this is not so. However, many have 

failed here, since finding in the rich fabric of Bulgakov’s 

work a place for visual interpretation to withstand  

a confrontation with the book is difficult. This trap may 

be avoided by only choosing selected fragments of the 

novel, the way Andrzej Wajda did in his film Pilate and 

Others [Piłat i inni], treating the thread of Jeshua Ha-

Nocri’s death as groundwork for his own reflections and 

images.

In the process of deduction to which she submits 

Bulgakov’s celebrated novel, Agnieszka Dutka embarks 

on yet another trail. In this book, read and re-read 

anew, she looks for correlations between the content, 

composition, and rhythm of words, detecting similarities 

of style repeated in each chapter. In consequence, 

the structural principle of book analysis allows her to 

construct an original form of her own work of art, far from 

being illustrative. This is a starting point for the concept 

behind a cycle of prints entitled Suns and Moons [Słońca 

i Księżyce], but also, more indirectly, a cycle of digital 

prints Collection [Kolekcja]. 

The artist begins by dividing the book with 

bookmarks, highlighting fragments of importance to her 

according to a special key: the rhythm of falling nights 

and waking days. She notices that chapters in The Master 

and Margarita frequently start with sunrises, climaxing at 

noon, to end in the moonlight. Days, filled with sunlight 

and packed with activity are crowned with abruptly 

descending darkness. Viewed with a panoramic eye, 

Moscow and Jerusalem await a catastrophe of cosmic 

extent, landscapes and people spin along with planet 

Earth, subject to influences of both the Sun and the 

Moon. Let me invoke here several fragments selected by 

Agnieszka Dutka from the body of the text to cast some 

light on the genesis of her imaging in the aforementioned 

cycles of prints:

The Master
and the Artistess
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Uroda powieści na poły fantastycznej na poły re-

alistycznej, jaką jest Mistrz i Małgorzata sprawia, że na 

pierwszy rzut oka wydaje się ona wdzięcznym polem 

do popisu dla ilustratorów i filmowców, ale, niestety, tak 

nie jest. Na tym polu poległo ich wielu, gdyż w bogatej 

tkance dzieła Bułhakowa trudno znaleźć miejsce na pla-

styczną interpretację, która wytrzymałaby porównanie 

z książką. Można uniknąć tej pułapki biorąc na warsztat 

fragment powieści, jak uczynił to Andrzej Wajda w filmie 

Piłat i inni, traktując wątek śmierci Jeshuy Ha-Nocri, jako 

kanwę do własnych przemyśleń i obrazów.

Agnieszka Dutka, w dedukcji, jakiej poddaje słyn-

ną powieść Bułhakowa podąża innym tropem. W wiele-

kroć czytanej książce szuka zależności między treścią,  

kompozycją i rytmem słów, odnajduje powtarzające się 

w każdym rozdziale podobieństwa stylu.

Strukturalna zasada rozbioru książki pozwala jej, 

w dalszej konsekwencji, skonstruować oryginalną formę 

własnego dzieła, daleką od ilustracyjności. To punkt wyj-

ścia dla koncepcji cyklu grafik Słońca i Księżyce, a także, 

w bardziej zawoalowany sposób, dla cyklu grafik cyfro-

wych Kolekcja.  

Artystka zaczyna od podzielenia książki zakładka-

mi, zaznaczając ważne dla siebie fragmenty według spe-

cjalnego klucza: rytmu zapadającej nocy i początku dnia. 

Zauważa, że rozdziały w Mistrzu i Małgorzacie zaczyna-

ją się często od wschodów słońca, osiągają apogeum 

w południe, kończą zaś w blasku księżyca. Dni, pełne 

słońca i wydarzeń wieńczone są raptownie zapadającą  

ciemnością. Moskwa i Jerozolima oglądane panoramicz-

nym okiem oczekują na katastrofę o kosmicznym wymia-

rze, krajobrazy i ludzie wirują wraz z planetą Ziemia, pod-

legając wpływom Słońca i Księżyca. Przywołam w tym 

miejscu kilka ułamków tekstów wyjętych z książki przez 

Agnieszkę Dutkę, aby przybliżyć genezę jej obrazowania 

w wymienionych wyżej cyklach grafik:

Mistrz 
i Artystka



Let us start with the sequence of Berlioz’s demise 

‘...had time to see high up ... the gold-tinged moon. [...] 

Once more, and for the last time, the moon flashed, but 

now breaking to pieces, and then it became dark...’. Then, 

a highlighted quotation from the chapter entitled The 

Execution ‘...the sun was already going down over Bald 

Mountain. Darkness covered Yerushalaim...', and another 

one describing Ponyrev’s dream ‘…unnatural lighting 

in this dream, caused by some dark cloud boiling and 

heaving itself upon the earth, as happens only during 

world catastrophes’, and finally a fragment from Chapter 

29, where Satan looks down on Moscow from a place 

high up ‘...A black cloud rose in the west and cut off half 

the sun. Then it covered it entirely. The air became cool 

on the terrace. A little later it turned dark....’ *
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Na początek sekwencja śmierci Berlioza „...zdążył 

zobaczyć nad sobą pozłocisty księżyc... Raz jeszcze, 

ostatni raz, mignął księżyc, ale rozlatujący się na kawałki, 

potem zapanowała ciemność...”. Następnie, zakreślony 

cytat z rozdziału Kaźń „...Słońce już się zniżyło nad Nagą 

Górą. Ciemność okryła Jeruszalaim...”, kolejny, opisują-

cy sen Pomyriowa „…nienaturalne światło rozświetlają-

ce sen, światło wysyłane przez jakąś chmurę, która wre 

i zwala się na ziemię, jak to się zdarza tylko podczas  

ogólnoświatowych kataklizmów”, wreszcie fragment 

z rozdziału 29, gdy szatan spogląda na Moskwę z wy-

soka „...Czarna chmura wydźwignęła się na zachodzie 

i przecięła słońce w połowie. Potem przysłoniła je cał-

kowicie. Na tarasie zrobiło się chłodniej, a nieco później 

zapadły ciemności...”*



One of the obvious similarities in the language of 

art and literature is the coding of meanings. In Agnieszka 

Dutka’s prints from the cycle entitled Suns and Moons 

[Słońca i Księżyce], we encounter geometrical figuration, 

repeating circles, rings, and semicircles in arrangements 

which, in keeping with the title, can be read as the 

movement of celestial bodies tracing figures in  

a peculiar dance against the vault of the sky. Delicately 

outlined trajectories of movement highlight the 

weight of the planets. These suns and moons 

are difficult to rock in their foundations. The 

lever for their movement is the printmaker’s 

technique. Manoeuvring intaglio matrixes, 

Agnieszka Dutka generates an effect 

of transformations – celestial bodies 

journeying across the firmament 

in constant ly changing mutual 

arrangements. As it is known, the 

forms of a circle and semicircle may 

signify both the Moon in its different phases and the Sun, 

both eclipsed or obscured with clouds. In the case of 

Agnieszka Dutka’s prints, a multitude of Suns and Moons 

does not allow us to recognise their nature and then 

name them unambiguously. It is a deliberate measure, 

reinforced with colours of modules – unobvious, yet 

symbolic in their tenor.

I t  also seems that the art ist used here  

a compositional principle, known already from her 

previous work, of an optical distance of objects observed 

in space, as for example in monumental prints from the 

1990s cycle entitled Cities, where urban structures and 

development appear to be observed by a satellite. In the 

case of prints in Suns and Moons [Słońca i Księżyce], it 

is rather a glance upwards, as when we raise our naked 

eye to gaze at the stars at night. The distance which 

separates us from them in space and time does not allow 

us to notice their movement.Figures 
– Signs in the Sky
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Jednym z oczywistych podobieństw w języku 

sztuki i literatury jest kodowanie znaczeń. W grafikach 

Agnieszki Dutki z cyklu Słońca i Księżyce mamy do 

czynienia z figuracją geometryczną, powtarzającymi się 

okręgami, kołami i półkolami, których układy można 

odczytać zgodnie z tytułem jako przemieszczanie się 

ciał niebieskich, kreślących figury w swoistym tańcu na 

firmamencie. Delikatnie wyrysowane trajektorie ruchu 

podkreślają ciężar planet. Te słońca i księżyce trudno 

ruszyć z posad. Dźwignię ich ruchu stanowi warsztat 

graficzny. Agnieszka Dutka manewrując matrycami wklę-

słodrukowymi uzyskuje efekt przemian – wędrówki ciał 

niebieskich po nieboskłonie w coraz to innych relacjach 

względem siebie. Jak wiadomo, formy okręgu i półokrę-

gu mogą oznaczać zarówno księżyc w różnych fazach 

jak i słońce, także w zaćmieniu lub przysłonięciu chmu-

rami. W wypadku grafik Agnieszki Dutki mnogość Słońc 

i Księżyców nie pozwala nam na rozpoznanie ich natury 

i jednoznaczne nazwanie. To celowy zabieg, wzmocnio-

ny nieoczywistymi, choć symbolicznymi w swej wymowie 

kolorami modułów.

Wydaje się także, że artystka zastosowała tu 

znaną z jej wcześniejszych prac zasadę kompozycyjną 

optycznego oddalenia w przestrzeni obserwowanych 

obiektów, jak na przykład w monumental-

nych pracach graficznych z cyklu Miasta z lat 

dziewięćdziesiątych, gdzie zabudowania miej-

skie wydają się być obserwowane przez sa-

telitę. W wypadku grafik Słońca i Księżyce jest 

to raczej spojrzenie do góry, podobne do tego, 

gdy nocą patrzymy przez chwilę gołym okiem na 

gwiazdy. Odległość, jaka nas od nich dzieli w prze-

strzeni i czasie, nie pozwala zaobserwować ich ruchu.  

Figury 
– znaki na niebie 



Suns and Moons – laser-cut copper intaglio 

matrixes filled with tint-etched images subsequently 

scanned in a variety of arrangements constitute the basis 

of a cycle of digital prints entitled Collection [Kolekcja]. 

Without paint rubbed in and without print, these matrixes 

cease to be matrixes – intermediaries in the process of 

the construction of a final graphic image – they become 

images in their own right. They lose their substantiality – 

arranged by means of digital software to be set against 

a deeply black background, they form mosaics in ochre 

and sienna – floors of non-existing villas of Roman 

patricians. Should the manner of their arrangement be 

treated as a type of town-planning project, a spread-out 

sheet featuring an architectural design, they may grow in 

our imagination to reach the scale of large edifices.

Scanning of matrixes constitutes a departure from 

the binding principles of printmaking. At the same time 

it is the substance of Agnieszka Dutka’s structural and, 

as a matter of fact, minimalist idea. Collection [Kolekcja], 

the cycle’s title, may simply mean an atypical collection of 

artefacts, yet in this particular case it is, first and foremost, 

a specific manner of propagation of assets. A collection 

propagates without going beyond itself. Detecting  

a potentiality for new images in ‘used-up’ matrixes is  

a proof of an incisive, but simultaneously casual search 

for possibilities of creation in a consciously restricted 

area of available resources. 

The Shattered 
Mirror
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Słońca i Księżyce – wycięte laserowo miedziane 

matryce wklęsłodrukowe napełnione wytrawionymi w tin-

cie obrazami, zeskanowane w różnych układach stano-

wią podstawę cyklu grafik cyfrowych Kolekcja. Bez wtar-

cia farby i druku matryce te przestają być matrycami – 

pośrednikami w procesie budowania końcowego obrazu 

graficznego – same stają się obrazami. Tracąc swą ma-

terialność, układane w cyfrowym programie na głębokiej 

czerni tła tworzą mozaiki w ochrze i sjenie – posadzki 

nieistniejących willi rzymskich patrycjuszy. Jeśli potrakto-

wać ich układ jako rodzaj projektu urbanizacyjnego, roz-

winiętego arkusza z planem architektonicznym, to mogą  

urosnąć w naszej wyobraźni do skali wielkich budowli.

Skanowanie matryc to odejście od obowiązują-

cych w grafice warsztatowej reguł, istota strukturalnego i, 

w gruncie rzeczy, minimalistycznego, zamysłu Agnieszki 

Dutki. Tytuł Kolekcja, może oznaczać nietypowy zbiór ar-

tefaktów, ale w tym szczególnym przypadku to przede 

wszystkim specyficzny sposób rozszerzanie stanu posia-

dania. Kolekcja rozmnaża się nie wychodząc poza siebie. 

Zobaczenie w „zużytych” matrycach potencjału nowych 

obrazów stanowi dowód na wnikliwe a zarazem swobod-

ne w swej prostocie szukanie możliwości kreacji w świa-

domie ograniczonym obszarze środków.  

Strzaskane
lustro



Thus, it is time we returned to The Master and 

Margarita and the vision of the crumbling world, to a lesser 

or greater extent experienced by numerous protagonists 

of the novel. It is time we returned to the motif of the 

Moon shattered into pieces in Massolit Chairman Mikhail 

Alexandrovitch Berlioz’s last gaze before his demise. It is 

time we looked at the effects of the catastrophe to begin 

picking up the pieces and putting them together to form 

a new world.

Agnieszka Dutka’s compound and complex prints 

have the potential to grow into a never-ending series of 

peculiar collages, but, following in the Author’s footsteps, 

I hasten to assure the reader that this will not come 

to pass. Shards of the shattered mirror enclose the 

microcosm of Suns and Moons, leaving no room for them 

to break loose. The number of printed images remains 

defined by the Idea.

* Quotations in the Polish version originate from  
M. Bułchakow Mistrz i Małgorzata; Czytelnik, Warsza-
wa 1973; Polish translation by Irena Lewandowska and 
Witold Dąbrowski. Quotations in the English version 
originate from Mikhail Bulgakov Master and Margarita; 
PENGUIN BOOKS, 1997; English translation by Richard 
Pevear and Larissa Volokhonsky; released under Creative 
Commons Attribution-Noncommercial Licence. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/
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Czas wrócić do Mistrza i Małgorzaty oraz do ob-

razu rozpadającego się świata, którego, w skali większej 

lub mniejszej, doświadczają liczni bohaterowie powieści. 

Czas powrócić do motywu księżyca roztrzaskanego na 

kawałki w ostatnim przed śmiercią spojrzeniu  prezesa 

Massolitu, Michała  Aleksandrowicza Berlioza. Popatrzeć 

na efekty katastrofy. Zacząć układać i sklejać z ułamków 

nowy świat.

Wielokrotnie złożone grafiki Agnieszki Dutki mogą 

rozrosnąć się w niekończącą się serię swoistych ko-

laży, ale zapewniam, za autorką, że tak się nie stanie. 

Potrzaskane fragmenty lustra zamykają w sobie mikroko-

smos Słońc i Księżyców bez możliwości wydostania się 

na zewnątrz. Ilość odbitych obrazów pozostaje określo-

na przez Zamysł.

* M. Bułchakow Mistrz i Małgorzata 
Czytelnik, Warszawa 1973,
tłumaczyli: Irena Lewandowska i Witold Dąbrowski
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Suns and Moons

Słońca 
i Księżyce
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Fragmenty       
15 × 15 cm, 2016   
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Słońca i Księżyce 1       
65 × 34 cm, 2016   
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Słońca i Księżyce 2       
65 × 34 cm, 2016   





32 33

Słońca i Księżyce 5       
62 × 34 cm, 2016   
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Słońca i Księżyce 8       
62 × 32 cm, 2016   
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Słońca i Księżyce 9       
64 × 30 cm, 2016   
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Słońca i Księżyce 11      
67 × 30 cm, 2016   
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Słońca i Księżyce 13      
67 × 25 cm, 2016   
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35 × 39 cm, 2016

Sunrises and Sunsets

Wschody
i Zachody



Sunrises and Sunsets
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Kolekcja
Collection



54 55



Kolekcja – matryce II        
50 × 50 cm, 2016   



Kolekcja – matryce III        
50 × 50 cm, 2016   



Kolekcja – matryce IV        
50 × 100 cm, 2016
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Kolekcja – matryce V        
50 × 100 cm, 2016
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Kolekcja – matryce VI        
50 × 100 cm, 2016
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Kolekcja – matryce VII        
50 × 100 cm, 2016
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Kolekcja – matryce VIII        
50 × 100 cm, 2016
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Kolekcja – matryce IX        
50 × 100 cm, 2016
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Kolekcja – matryce X        
50 × 100 cm, 2016   
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The subject of the exhibition is an extra-illustrative 

interpretation of Mikhail Bulgakov’s novel The Master 

and Margarita in graphic images which, while constituting 

a textual reference, retain their own autonomy. Thanks 

to the application of means of artistic expression 

characteristic for them, they constitute works of art which 

are independent of the text. This principle of leaving 

an interpretation gap allows for a change in the code 

applicable to the reading of the work.

The personal experience of the written word as 

a factor stimulating formation of mental representations 

becomes a proto-source of artistic ideas and formal 

constructions. 

In this case, the structure of Bulgakov’s book, in 

which the beginnings and endings of individual chapters 

are set by the rhythm of dawns and twilights (p. 361), 

split skies (p. 145), defragmenting moon (p. 58) or slit 

sun (p. 412), horrifying light, and approaching midnights  

(pp. 308, 309), facilitates a broader reading of semantic 

layers hidden within the storyline.

Thus, the project entitled Suns and Moons 

constitutes a reference to the literary sphere ‘aside’. To 

successfully express the permeance of apparently mutually 

exclusive beings (the real world – the world of magic, the 

visible – the invisible) in the language of printmaking,  

I use several dozen matrix elements composed in 

different configurations.

Single signs arranged in compositions, repetitive 

or own mutually exclusive elements replaced with 

fragments from another set construct an image 

suggesting constellations closed within a single possible 

arrangement. Each of them proves to be a composition 

undergoing further transformations.

Ag
ni
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Duality 
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Tematem wystawy jest pozailustracyjna interpreta-

cja Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa w obrazach 

graficznych, które odnosząc się do tekstu, zachowują 

własną autonomię. Dzięki zastosowaniu charakterystycz-

nych dla nich środków wyrazu artystycznego, stanowią 

dzieła odrębne w stosunku do tekstu. Taka zasada pozo-

stawienia luki interpretacyjnej pozwala na zmianę kodu 

odczytania dzieła.

Osobiste doświadczanie słowa pisanego, jako 

czynnika pobudzającego powstawanie wyobrażeń, sta-

je się praźródłem idei artystycznych i konstrukcji formal-

nych. W tym przypadku, struktura tekstu książki Bułha-

kowa, w której początki i końce rozdziałów bywają wy-

znaczane rytmem nadciągających świtów i zapadających 

zmroków (s. 361), pękającego nieba (s. 145), rozlatującego 

się księżyca (s. 58) czy przeciętego słońca (s. 412), prze-

rażającego światła i zbliżającej się północy (s. 308, 309), 

umożliwia szersze odczytanie warstw znaczeniowych 

ukrytych w fabule. 

Tak więc projekt Słońca i Księżyce to odniesienie 

do literackiej sfery „obok”.

Aby w języku grafiki wyrazić przenikanie bytów po-

zornie wykluczających się (świat realny – świat magii, wi-

dzialne – niewidzialne), używam kilkudziesięciu elemen-

tów matryc komponowanych w różnych konfiguracjach.

Pojedyncze znaki łączone w układy, powtarzające 

się lub wykluczające zamiennie własne elementy, zastę-

pując je fragmentami innego zbioru, budują obraz suge-

rujący zamknięte w jedynym możliwym układzie konste-

lacje. Każda z nich okazuje się być układem ulegającym 

dalszym przekształceniom. 

Dwoistość 
i przenikanie
– paradoksy

interpretacyjne
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Artist printmaker, Assistant Professor at the Faculty of Art, 
Pedagogical University of Krakow  

• www.agnieszkadutka.pl •

A graduate of the Faculty of Graphic Arts in Krakow. 

Author of ten solo exhibitions and participant of approximately 

one hundred collective exhibitions both in Poland and abroad. 

Winner of awards and honourable mentions.

Engaging in artistic printmaking, she takes advantage 

of the possibilities offered by the extension of the area of 

traditional printmaking with digital techniques, as well as other 

strategies employed in modern printmaking. References to 

broadly understood literary context are an important element 

of her artistic activity.

Her works can be viewed in collections of the National 

Museum in Krakow, the Academy of Fine Arts in Warsaw, the 

Association of Polish Artists and Designers [zpap] in Krakow; 

the International Print Triennial in Krakow, the National Gallery 

of Art in Washington, the Manggha Museum of Japanese Art 

and Technology in Krakow, the Museum of Printing in Warsaw.

en

Agnieszka
Dutka



74 75

Artystka grafik, adiunkt na Wydziale Sztuki
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

• www.agnieszkadutka.pl •

Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych 

w Krakowie. Jest autorką dziesięciu wystaw indywidualnych 

oraz uczestniczką około stu zbiorowych w kraju i za granicą. 

Łaureatka nagród i wyróżnień.

Uprawiając grafikę artystyczną korzysta z możliwości, ja-

kie daje poszerzenie obszaru tradycyjnego warsztatu o techniki 

cyfrowe oraz inne strategie stosowane we współczesnej grafi-

ce. Istotnym elementem jej działań jest odniesienie do szeroko 

pojętego kontekstu literackiego.

Prace w zbiorach: Muzeum Narodowego w Krakowie, 

asp w Warszawie, zpap w Krakowie; Międzynarodowego Trie-

nnale Grafiki w Krakowie, National Gallery of Art w Waszyng- 

tonie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krako-

wie, Muzeum Drukarstwa Warszawskiego.
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