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O PEWNEJ MOŻLIWOŚCI

(ok. 1995)

Im dalej w czas, tym więcej mediów wykorzystuje sztuka. 

Nie myliłby się ten, kto w próbie określenia granic narzędzi 

sztuki ukułby twierdzenie, że jedyną granicą stała się 

otaczająca nas percepcyjna realność. Totalna organizacja 

materiału twórczego objąć by więc aktualnie musiała coś, 

co nazwać można Medium Realności Percepcyjnej. 

Jakkolwiek z pewnością nikt nie zamierza (bo przede 

wszystkim nikt nie jest w stanie) używać całości owego 

medium, to wobec faktu pozostawania do dyspozycji sztuki 

całego niemal świata po stokroć dziwi fakt, że pewna 

wdzięczna i bliska nam jego część nie doczekała się 

jak dotąd swego renesansu. Tą częścią, potencjalnym 

narzędziem, środkiem przekazu jest nasze codzienne, 

przedmiotowe otoczenie.

 

ON A CERTAIN POSSIBILITY

(ca. 1995)

The further we go in time, the more media are used by art. 

It would not be a mistake to, in an attempt of establish 

limits of artistic tools, make a thesis that the surrounding 

perceptual reality has become the only limit. The total 

organisation of creative material should nowadays include, 

something we could call a Perceptual Reality Medium. 

However, with certainty, nobody is going to (as they are 

not able) use the whole of the medium. In the face of 

having at our disposal the art of almost the entire world, 

it is absolutely astonishing that a part of it, very 

attractive and familiar, has not been rediscovered yet. 

This part, the potential tool and means of communication is 

our everyday environment surrounded by objects.
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 OBMS jest ośrodkiem fikcyjnym, ale tylko w formalnym, urzędowym aspekcie. 

Realnie istnieje i działa od ponad dwudziestu lat, czego dowodem są liczne, będące 

efektem tego działania artefakty (teksty, przedmioty). Dlaczego OBMS jest fikcją 

w sensie formalnym? Powód jest prozaiczny, zawiera się w drugim przymiotniku, 

który często używam na określenie jego statusu – chodzi o słowo „jednoosobowy". 

Po cóż dopełniać formalności i rejestrować instytucję niekomercyjną, której jedynym 

pracownikiem i beneficjentem jej działań jest sam założyciel? To pytanie retoryczne, 

z którego wypływa następne, tym razem realne: Czemu więc w tym przypadku służyć 

ma status instytucji (choćby fikcyjnej)? Czy nie można po prostu prowadzić swych 

badań prywatnie, korzystając ze statusu artysty? Odpowiedź na to pytanie nie jest 

już tak jednoznaczna. Można, ale w tym przypadku nie byłoby to uczciwe, gdyż 

charakter badań OBMS jest specyficzny. Dotyczy bowiem problemów sztuki, lecz 

(z założenia przynajmniej) nie skutkuje wytwarzaniem dzieł sztuki, a jedynie narzędzi 

do badania warsztatowych aspektów twórczości. To rozróżnienie idzie w ślad za 

znanym, stosowanym przez wielu teoretyków i artystów, podziałem sztuki na chłodną 

i gorącą. Pierwszy gatunek to sztuka zajmująca się własnymi, wewnętrznymi, 

warsztatowymi problemami, druga zaś odnosi się do bieżących, ważkich spraw świata 

zewnętrznego. W myśl tej teorii dzieła mogą mieć zatem charakter chłodny 

(warsztatowy) lub gorący (zaangażowany), lecz w obu przypadkach pozostają 

w domenie dzieł sztuki. Z faktem pozostawania obu typów w tej domenie trudno mi się 

zgodzić. Za dzieło sztuki uważam bowiem taki artefakt, który przy użyciu pewnej 

konwencji formalnej, dowolnego medium (wizualnego, akustycznego czy jeszcze innego) 

komunikuje pewną treść. Warunek ten spełniają więc zapewne wszelkie dzieła gorące 

(niezależnie od ich jakości, przez sam fakt odniesienia się do spraw świata 

zewnętrznego), dzieła chłodne zaś – niekoniecznie. Choć chłodne dzieło może być 

nośnikiem treści dotyczących warsztatu (zatem spełniać warunek bycia dziełem 

sztuki, z zastrzeżeniem, że komunikat w tym akurat przypadku dotyczy spraw 

warsztatowych), to można wyobrazić sobie również artefakt, który NIE jest sam 

w sobie nośnikiem żadnych treści (nawet dotyczących warsztatu), mimo że jest 

wytworem wynikającym ze studiów nad nim i umożliwiającym wykonanie studiów tym, 

którzy się z owym przedmiotem zetkną. W skrócie – zgodnie z tą teorią możliwe 

jest więc powołanie do życia artefaktu, który będąc wytworem artysty, nie jest 

nośnikiem żadnej treści, a jedynie narzędziem, umożliwiającym (odbiorcom lub samemu 

autorowi) dalsze studia. W tym zatem sensie przedmiot taki nie jest dziełem sztuki, 

a jedynie badawczym narzędziem artysty. Taki właśnie charakter ma zdecydowana 

większość przedmiotów powstałych w ramach OBMS. Chcąc uczynić zadość ich 

odrębności wobec klasycznie pojętych dzieł sztuki, podjąłem decyzję o nominalnym 

przypisaniu ich do świata narzędzi, nie zaś do świata dzieł, poprzez powołanie 

instytucjonalnego ośrodka ponad artystą i substytuując akt twórczy aktem 

badawczym. Mechanizm w gruncie rzeczy prosty, choć może uchodzić za pozorny, 

dla mnie miał znaczenie symboliczne. Dlatego OBMS powstał jako instytucja, 

choć fikcyjna i jednoosobowa, to jednak funkcjonująca zgodnie z przeznaczeniem 

już przeszło dwadzieścia lat. 

OBMS
Ośrodek Badania Mediów Sztuki / Centre of Study of Media of Art

     IN-spektor - jeden z wczesnych obiektów OBMS, służył badaniu relacji interpersonalnych

 However OBMS (Polish acronym of Centre for Study of Media of Art) is a fictional 

centre, it is fictional only in the formal, bureaucratic aspect. In reality it has been 

functioning for over twenty years, which is proven by many artefacts created by him, 

like texts or objects. But why is it formally fictional? The reason is in fact mundane 

and it is included in the other adjective used to describe its state - „single-person". 

What could be the reason to register and complete the formalities for an institution 

which activity is non-commercial and the only worker and beneficiary of its activities 

is the founder? This rhetorical question brings about another, this time a real one: 

what is the sense of creating a status of an institution (even fictional)? Why not 

conduct the studies privately, taking advantage of the status of an artist? The 

answer is not straightforward: yes, but in this case it would not be fair as the 

character of the OBMS studies is peculiar since it refers to problems connected with 

art but it does not (on principle, at least) create works of art but only tools to 

study aspects of artistic creation. This distinction follows the well-known distinction 

into cold and hot art applied by many artists and art theoreticians. The former deals 

with problems of its own or practical questions, while the latter refers to current 

and significant matters of the world. In accordance with this division we may say that 

works of art may be of cold (workshop) or hot (committed) character, but 

nevertheless they still constitute works of art. I find it hard to agree that both 

types belong to this category. I believe that an object is a work of art when it 

conveys a content using a formal formula and any medium it (does not matter 

whether it is visual, acoustic or of a different kind). This condition is met by all hot 

works of art, regardless of their quality, just by the sheer reference to the matters 

of the world outside. At the same time, cold works of art do not have to meet this 

condition. Although, a cold work of art may be a carrier of content referring to the 

technique and thus meet the condition of being a work of art with the stipulation that 

in this case the message refers to technical problems, we can easily imagine an 

object which is NOT a carrier of any content (referring to technical aspects), despite 

being a creation resulting from studies and enabling to carry out studies for those 

who face it. In a nutshell, according to this theory it is possible to create an object, 

which is not a carrier of any content but only a tool enabling (the viewers or the 

author) to undertake further studies. In this sense, such an object is not a work of 

art but an artist's research tool. This is the character of a great majority of objects 

created within OBMS. In order to mark the distinction against classic works of art, I 

decided to assign them formally to the world of tools, not works of art, I did it by 

bringing into being an institution, which is above the artist, and where an act of 

creation is substituted by an act of study. This simple mechanism, although it may 

seem ostensible, was of symbolic meaning to me. This is why OBMS was created as 

an institution, although a fictional one and „single-person", and it has been functioning 

in accordance with its purpose for over twenty years.

     IN-spector - one of early OBMS objects, used for studying interpersonal relations
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 Symulatory to wybrane artefakty działalności OBMS. Powstały jako narzędzia 

studyjne, na wewnętrzne potrzeby działalności Ośrodka, lecz w wyniku tych studiów 

objawiły potencjał, który skłonił mnie do udostępnienia ich publicznemu odbiorowi. 

Nie są to przedmioty użytkowe w znaczeniu, do którego przyzwyczaiło nas codzienne 

obcowanie z rzeczami. Żaden z Symulatorów nie powstał po to, by zadośćczynić 

jakimkolwiek potrzebom funkcjonalnym. Przeciwnie, cechy większości z tych obiektów 

wykluczają ich praktyczne użycie. Nie są to także obiekty, które autor czy 

ktokolwiek z odbiorców mógłby a priori uznać za dzieła sztuki. Nie są one nośnikiem 

żadnego zdefiniowanego w akcie tworzenia komunikatu, określonej treści. Symulatory 

są przedmiotami zerowymi, z których celowo wyrugowano funkcjonalność (czyli 

podstawowy element uzasadniający powoływanie do życia przedmiotów użytkowych) 

i którym intencjonalnie nie przypisano żadnej treści (czyli podstawowego elementu 

uzasadniającego powoływanie do życia dzieł sztuki). 

 Pozbawione funkcji i treści Symulatory są przedmiotami czystymi, którym 

zdefiniowano jedynie formę i sposób interakcji z człowiekiem (odbiorcą, 

użytkownikiem). Forma Symulatorów w każdym wypadku została tak ukształtowana, 

by w sposób jak najbardziej zachęcający i jak najbardziej odpowiedni (czasem 

precyzyjny, czasem szeroki) definiowała czynności, które może wobec nich podjąć 

człowiek (odbiorca, użytkownik). W przeważającej większości wypadków czynności te 

polegają na stymulowaniu, a w konsekwencji symulowaniu relacji, w które wchodzimy 

z przedmiotami i osobami na co dzień. W przypadku Symulatorów relacje te są jednak 

w znacznym stopniu oczyszczone z praktycznych i treściowych kontekstów. Choć 

całkowite oczyszczenie nie jest oczywiście możliwe (ślady skojarzeń funkcji i treści 

są trudne do zatarcia), to w każdym wypadku głównym powodem wejścia w interakcję 

z Symulatorem jest to, że prowokuje on do tego swą formą. Gdy człowiek (odbiorca, 

użytkownik) ulegnie tej prowokacji i podejmie interakcję mimo początkowego braku 

racjonalnych jej powodów, Symulator otworzy przed nim swój potencjał studyjny 

(w tak zwanym chłodnym, czyli warsztatowym aspekcie odbioru), lecz również 

potencjał budowy treści (w aspekcie ciepłym – podejmującym problemy uniwersalne, 

pozawarsztatowe). Interakcja stanowi więc podstawę działania Symulatorów. Jest 

punktem startowym, który zapoczątkowuje proces możliwego (choć niekoniecznego, 

niewymuszanego) studium warsztatowego bądź proces budowania treści. 

 Wydawać by się mogło, że skoro Symulatory mogą jednak brać udział 

w budowaniu (a wobec niemożności całkowitego oczyszczenia z kontekstów, może 

nawet w przekazie) treści, działają w istocie jak zwykłe (klasyczne) dzieła sztuki. 

Taka interpretacja nie jest jednak do końca uprawniona. Zwykłe (klasyczne) dzieło 

sztuki jest bowiem nośnikiem treści intencjonalnie, przynajmniej wstępnie, cząstkowo 

zdefiniowanej przez autora. W przypadku Symulatorów intencja jest odwrotna, 

a treść (komunikat) powstaje w wyniku interakcji z przedmiotem, niemal autonomicznie 

i niemal wyłącznie w głowie odbiorcy. Żaden z Symulatorów nie niesie treści wrażonej 

w niego a priori, a jedynie pomaga odbiorcy wytworzyć ją a posteriori, w jego głowie. 

Symulatory pozostają narzędziami, choć efekty działania zbliża je do dzieł sztuki. 

Różnica jest bardzo subtelna, dla wielu zapewne nieistotna, jednak dla mnie – 

zasadnicza, choćby z tego powodu, że w przeciwieństwie do zwykłych (klasycznych) 

artystów jako autor nie muszę (ba, nawet nie mogę) być odpowiedzialny za treść 

przekazu. Udostępniam jedynie narzędzia, zaś odpowiedzialność za efekt ich użycia 

ceduję na odbiorców, życząc im poważnych, wnikliwych studiów i, oczywiście, 

jak najlepszych wyników.

SYMULATORY
SIMULATORS

     Testowe modele Monoklikerów podczas wykańczania

 Simulators are selected objects of the OBMS activity. They were created as 

study tools, for the internal use of the Centre and during the studies they revealed 

potential which induced me to make them public. They are not useful objects in the 

everyday meaning: none of the Simulators was created to satisfy any functional 

needs. On the contrary, the features of most of the objects exclude their practical 

usage. At the same time, they are not objects which the author or anybody else 

should consider a priori works of art. They do not carry meaning or content defined 

at the moment of their creation. The Simulators are zero objects, which were 

deprived of functionality (i.e. the most fundamental reason for creating of everyday 

objects) and which intentionally were given no content (i.e. the most fundamental 

reason for creating works of art).

 Deprived of function and content, the Simulators are pure objects, for which 

solely the form and the way of interacting with a human being (viewer, user). The 

form of the Simulators, in each case, was shaped to encourage and in the most 

appropriate way (sometimes precise, sometimes broad) define the activities a human 

(viewer, user) may undertake towards them. In most cases those activities mean 

stimulation and, in consequence, simulation of relations we enter into with objects and 

people every day. In the case of the Simulators the relations are purified of practical 

and meaningful contexts. In every case, the reason for entering into interaction with 

a Simulator is the fact that it provokes that kind of action through its form, when a 

human (viewer, user) yields to this provocation and undertakes interaction despite the 

initial lack of rational reasons. The Simulator opens up its study potential, in the so-

called cold, technical aspect of reception, but also potential to build content, in the 

hot aspect, raise universal questions, not related to the technique. The interaction 

constitutes the principal reason for their operation. It is a starting point, which 

triggers a process of possible (though not necessary, not forced) technical study or 

contentconstruction.

 It may seem that if the Simulators are able to build or convey content, they act 

like ordinary (classic) works of art. This interpretation is not fully true as an 

ordinary (classic) work of art carries content initially, content which is predefined by 

its author. In the case of the Simulators, the content (message) appears as a result 

of interaction with the object and it is autonomous and in the viewer's head. Any of 

the Simulators does not carry predefined content, embedded into it a priori, they only 

help viewers to create it a posteriori in their minds. The Simulators remain tools 

though the effects of their operation bring them closer to works of art. The 

difference is very subtle, probably insignificant for many, but for me it is essential, 

as, in opposition to typical (classic) artists, being an artist I do not have to (I even 

cannot) take any responsibility for the content of the message. I only make tools 

accessible and the responsibility for the effect of their use is transferred to 

viewers, while I wish them earnest and insightful studies and, obviously, the best 

of results.

     Test models of Monoclickers, finishing works
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 Stator symuluje obecność osoby w przestrzeni. Pozwala doświadczać i badać 

podmiotowo-przedmiotowe relacje przestrzenne oraz emocjonalne, ale może również 

generować treści. Stator to obiekt wysokości człowieka, przypominający niewielki 

obelisk. Podłączany do prądu emituje niebieskie światło z dwóch punktów, mniej więcej 

na wysokości wzroku. Poprzez świadome ustawienie go w odpowiednim kontekście 

przestrzennym lub poprzez świadome sytuowanie się odbiorcy względem obiektu 

można wejść z nim w swego rodzaju interakcję emocjonalną. Interakcja ta jest 

oczywiście umowna, symulowana. Stator jest obiektem studyjnym, którego działanie 

inicjowane jest intuicyjnie (poprzez narzucającą się analogię świecących punktów 

do czyjegoś spojrzenia), lecz charakter, intensywność i wynik studium zależą 

od nastawienia i wrażliwości odbiorcy. Fakt reifikacji symulatora obecności (przedmiot 

zamiast osoby) otwiera także pola do interpretacji charakteru relacji emocjonalnych 

we współczesnej cywilizacji. Można próbować odnieść działanie Statora do sytuacji 

społecznego wyobcowania za sprawą powszechnej wirtualizacji międzyludzkich 

kontaktów (syndrom mediów społecznościowych) czy relacji z tworami wirtualnymi 

(np. postaciami z gier). Na ich tle (działający jak swego rodzaju proteza osoby) 

pasywny i bezduszny Stator wydawać się może niepokojąco realny.

Sposób użycia.:

1. Obiekt należy ustawić w przestrzeni pomieszczenia w sposób umożliwiający 

nawiązanie kontaktu wzrokowego z emiterami światła.

2. W celu aktywacji podłączyć wtyk zasilający do gniazdka sieciowego.

3. Po dokonaniu aktywacji oddalić się od obiektu, nie nawiązując kontaktu 

wzrokowego z emiterami.

4. Usytuować się w pozycji odpowiedniej do przeprowadzenia studium i rozpocząć 

dyskretną obserwację Statora.

5. Komunikat artystyczny stanowić mogą wszelkie spostrzeżenia i konstatacje 

poczynione w trakcie obserwacji oraz post factum, w konsekwencji obcowania 

z obiektem.

Dane techniczne:

- wymiary: 1800 x 160 x 160 mm

- emitery: diodowe ∅ 5 mm

- wysokość emiterów: 1700 mm

- rozstaw emiterów: 80 mm

- kąt świecenia: ok. 90°

- światłość: ok. 12 000 mcd (2 x 6000 mcd)

- długość fali: 450 nm

- pobór mocy: < 1 W

STATOR
czyli Symulator Obecności / or Simulator of Presence

WARTOŚĆ / : 2001 €VALUE

© OBMS Daniel Zieliński 2013

 Stator simulates presence of a person in space. It enables experiencing and 

studying spatial and emotional subject-object relations and at the same time it may 

generate content. Stator is of human height and reminds a modest obelisk. When 

plugged in it emits blue light from two points located at eye level. Through locating 

Stator in an appropriate spatial context or by viewer's conscious positioning of 

themselves against the object, it is possible to enter into a kind of emotional 

interaction with the object. The interaction is, obviously, stipulated and simulated. 

Stator is a study object, whose operation is activated intuitively (by obvious analogy 

between the lighting points and human eyes) but the character, intensity and the 

outcome of the study depend on the attitude and sensitivity of the viewer. Reification 

of the Simulator of Presence (an object instead of a person) opens space for 

interpretation of the character of emotional relations in modern civilisation. One may 

try to relate its operation to the situation of social alienation due to general 

virtualisation of interpersonal relations (social media syndrome) or relations with 

virtual beings (e.g. characters from games). Against that (acting as a kind of 

prosthesis of a person) the passive and soulless Stator may seem alarmingly real.

Directions for use:

1. The object should be located in a room so that making eye contact with the light 

emitters is possible.

2. In order to activate it, plug Stator in.

3. After activating, move away from the object, do not make eye contact.

4. Locate yourself in a position appropriate for carrying out the study and begin 

discreet observation of Stator.

5. All observations and statements made during the observation and after the 

action constitute the artistic message.

Technical data:

- dimensions: 1800 x 160 x 160 mm

- emitters: diode ∅ 5 mm

- height of emitters: 1700 mm

- emitters span: 80 mm

- viewing angle: approx. 90°

- luminous intensity: approx. 12 000 mcd (2x 6000 mcd) 

- wavelength: 450 nm

- power consumption: < 1W
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 Obiekt o morfologii gry planszowej z jednym pionem, używanym (najpewniej) 

naprzemiennie przez graczy. Smartgame przewidziana jest dla dwóch osób, lecz 

wobec braku reguł nic nie stoi na przeszkodzie, by (jeśli znaleziona zostanie 

odpowiednia formuła) uczestniczyła w niej większa ilość osób lub tylko jeden gracz. 

Brak reguł gry nie oznacza całkowitej dowolności w posługiwaniu się obiektem. Jego 

budowa (oznaczona siatka podziałów planszy, skala, proporcje, kształt pionu) 

odnosząc się do znanych wzorców gier planszowych (np. szachów), sugeruje 

określone zachowania. Oczywiście każdy zespół graczy zinterpretuje te cechy nieco 

inaczej i w związku z tym nieco inaczej będzie prowadził grę. Wobec braku reguł nie 

istnieje również zdefiniowany z góry cel gry, zatem może być nim jedynie studium 

tego, co wydarzy się podczas trwania rozgrywki i czym zaowocuje jej zakończenie.

Sposób użycia:

1. Ustawić planszę gry w pożądanym miejscu, zwracając uwagę na odpowiednie 

wypoziomowanie, stabilność i dostępność dla potencjalnych graczy.

2. Określić pozycję startową i precyzyjnie ustawić w niej pion.

3. Zaprosić ew. innych graczy lub samodzielnie rozpocząć grę.

4. W przypadku chęci dołączenia do trwającej gry, należy usytuować się 

w odpowiednim miejscu i w dogodnej chwili wykonać ruch pionem.

5. Rezygnacja z gry lub zakończenie partii następuje intuicyjnie albo wskutek 

porzucenia gry przez graczy.

6. Komunikat artystyczny stanowić mogą wszelkie spostrzeżenia i konstatacje 

poczynione w trakcie gry oraz post factum, w konsekwencji obcowania z 

obiektem.

Dane techniczne:

- wymiary: plansza 400 x 200 x 10 mm + pion 100 x 24 x 24 mm 

- gęstość rastra planszy: 25 mm

- pozycjonowanie pionu: osiowe, krawędziowe lub narożnikowe

- min. ilość graczy: 1

- max. ilość graczy: dowolna

SMARTGAME
Symulator Gry / Game Simulator

WARTOŚĆ / : 1001 €VALUE

© OBMS Daniel Zieliński 2015

 An object of morphology of a board game, with one pawn, used (most probably) 

alternately by players. The Smartgame is designed for two people, however, due to 

lack of rules, there is no reason why more people or just one person should not 

take part in it, if a proper form is found. The lack of rules does not mean absolute 

freedom in using the object, as its construction (a grid, scale, proportions and the 

shape of the pawn) suggests some behaviour as it refers to well-known exemplars 

of board games. Obviously, every team of players would interpret the features in 

their own way and therefore would play the game differently. Due to the lack of 

rules there is no predefined objective of the game, which turns the study of what 

happens during the game and its result into the objective.

Directions for use:

1. Put the board in a desired place, taking care of levelling, stability of the board 

and accessibility.

2. Define the starting position and place the pawn precisely.

3. Invite other players (optional) or start the game individually.

4. In case of joining an ongoing game, locate yourself in a convenient place and 

make your move of the pawn in at appropriate moment.

5. Withdrawal from or the end of a game is intuitive or due to abandonment.

6. All observations and findings made during a game and those made post factum as 

a consequence of interacting with it constitute the artistic message.

Technical data:

- dimensions: 400 x 200 x 10 mm + pawn 100 x 24 x 24 mm

- board grid density: 25 mm

- positioning of the pawn: by axes, edges or corners

- min. number of players: 1

- max. number of players: any
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 Obiekt o morfologii gry planszowej z jednym pionem, używanym (najpewniej) 

naprzemiennie przez graczy. Smartgame przewidziana jest dla dwóch osób, lecz 

wobec braku reguł nic nie stoi na przeszkodzie, by (jeśli znaleziona zostanie 

odpowiednia formuła) uczestniczyła w niej większa ilość osób lub tylko jeden gracz. 

Brak reguł gry nie oznacza całkowitej dowolności w posługiwaniu się obiektem. Jego 

budowa (oznaczona siatka podziałów planszy, skala, proporcje, kształt pionu) 

odnosząc się do znanych wzorców gier planszowych (np. szachów), sugeruje 

określone zachowania. Oczywiście każdy zespół graczy zinterpretuje te cechy nieco 

inaczej i w związku z tym nieco inaczej będzie prowadził grę. Wobec braku reguł nie 

istnieje również zdefiniowany z góry cel gry, zatem może być nim jedynie studium 

tego, co wydarzy się podczas trwania rozgrywki i czym zaowocuje jej zakończenie.

Sposób użycia:

1. Ustawić planszę gry w pożądanym miejscu, zwracając uwagę na odpowiednie 

wypoziomowanie, stabilność i dostępność dla potencjalnych graczy.

2. Określić pozycję startową i precyzyjnie ustawić w niej pion.

3. Zaprosić ew. innych graczy lub samodzielnie rozpocząć grę.

4. W przypadku chęci dołączenia do trwającej gry, należy usytuować się 

w odpowiednim miejscu i w dogodnej chwili wykonać ruch pionem.

5. Rezygnacja z gry lub zakończenie partii następuje intuicyjnie albo wskutek 

porzucenia gry przez graczy.

6. Komunikat artystyczny stanowić mogą wszelkie spostrzeżenia i konstatacje 

poczynione w trakcie gry oraz post factum, w konsekwencji obcowania z 

obiektem.

Dane techniczne:

- wymiary: plansza 400 x 200 x 10 mm + pion 100 x 24 x 24 mm 

- gęstość rastra planszy: 25 mm

- pozycjonowanie pionu: osiowe, krawędziowe lub narożnikowe

- min. ilość graczy: 1

- max. ilość graczy: dowolna

SMARTGAME
Symulator Gry / Game Simulator

WARTOŚĆ / : 1001 €VALUE

© OBMS Daniel Zieliński 2015

 An object of morphology of a board game, with one pawn, used (most probably) 

alternately by players. The Smartgame is designed for two people, however, due to 

lack of rules, there is no reason why more people or just one person should not 

take part in it, if a proper form is found. The lack of rules does not mean absolute 

freedom in using the object, as its construction (a grid, scale, proportions and the 

shape of the pawn) suggests some behaviour as it refers to well-known exemplars 

of board games. Obviously, every team of players would interpret the features in 

their own way and therefore would play the game differently. Due to the lack of 

rules there is no predefined objective of the game, which turns the study of what 

happens during the game and its result into the objective.

Directions for use:

1. Put the board in a desired place, taking care of levelling, stability of the board 

and accessibility.

2. Define the starting position and place the pawn precisely.

3. Invite other players (optional) or start the game individually.

4. In case of joining an ongoing game, locate yourself in a convenient place and 

make your move of the pawn in at appropriate moment.

5. Withdrawal from or the end of a game is intuitive or due to abandonment.

6. All observations and findings made during a game and those made post factum as 

a consequence of interacting with it constitute the artistic message.

Technical data:

- dimensions: 400 x 200 x 10 mm + pawn 100 x 24 x 24 mm

- board grid density: 25 mm

- positioning of the pawn: by axes, edges or corners

- min. number of players: 1

- max. number of players: any
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 Kurzołapki to symulatory czy wręcz protezy funkcjonalności, Ich funkcja została 

sprowadzona do minimum, ogranicza się do stania (i w domyśle łapania kurzu, stąd ich 

nazwa). Są to przedmioty wypełniające przestrzeń, doskonali lokatorzy wszelkiego 

rodzaju półek, witryn dotychczas zapełnionych przez przedmioty zbędne, 

przypadkowe (choć czasem udające przydatność i sens zestawiania w określone 

układy). Kurzołapki są nowoczesną, systemową reakcją na potrzebę wypełniania 

przestrzeni rzeczami. Występują w wielu wymiarach, co pozwala dobrać skalę 

odpowiednio do kontekstu przestrzennego. Nie mają pretensji do bycia funkcjonalnymi 

czy nawet wartościowymi. Poprzez unifikację kształtu eliminują również parametr 

różnorodności, uzasadniający często (i fałszywie) konieczność ustawienia kolejnych 

przedmiotów i wzbudzający (niepotrzebne) zainteresowanie czy przyciągający uwagę.

Sposób użycia.:

1. Obiekt lub obiekty w wybranych wariantach wielkościowych ustawić w miejscu 

przeznaczenia, dbając o należyte pokrycie powierzchni receptorami kurzu.

2. Jeżeli obiekty będą pracować w miejscu widocznym, należy zadbać o ich należytą 

kompozycję względem sąsiadujących przedmiotów. 

3. Pozostawić Kurzołapkę lub ich zespół na dowolny bądź nieograniczony okres. 

4. Okresowo kontrolować stan obiektów i postępy działania. 

5. Komunikat artystyczny stanowić mogą wszelkie spostrzeżenia i konstatacje 

poczynione w konsekwencji obserwacji działania obiektu. 

Dane techniczne:

K300

- wymiary: 300 x 300 x 180 mm

- powierzchnia receptora: 900 cm2

- objętość zasobnika: ok. 4500 cm3

K200

- wymiary: 200 x 200 x 120 mm

- powierzchnia receptora: 400 cm2

- objętość zasobnika: ok. 1330 cm3

K150

- wymiary: 150 x 150 x 90 mm

- powierzchnia receptora: 225 cm2

- objętość zasobnika: ok. 550 cm3

K100

- wymiary: 100 x 100 x 60 mm

- powierzchnia receptora: 100 cm2

- objętość zasobnika: ok. 154 cm3

K50

- wymiary: 50 x 50 x 30 mm

- powierzchnia receptora: 25 cm2

- objętość zasobnika: ok. 18 cm3

KURZOŁAPKA
czyli Symulator Funkcjonalności / DUSTCATCHER or Simulator of Functionality

WARTOŚĆ / : 50-1001 €VALUE

© OBMS Daniel Zieliński 2000-2015

 Dustcatchers are simulators or prostheses of functionality. Their function is 

reduced to a minimum and it is limited to standing and catching dust, thus the name. 

They are objects which fill space, perfect occupants of shelves and display cabinets, 

already occupied by redundant and random objects, which sometimes pretend to be 

useful and able to form meaningful sets. Dustcatchers are a modern and comprehen-

sive reaction to the need of filling space with items. They come in many sizes, which 

allows matching the scale perfectly to the spatial context. They do not claim to be 

functional or even valuable. Due to their unity of shape they also eliminate the 

parameter of diversity, which often, though falsely, justifies the presence of other 

objects, while, unnecessarily, arousing interest or attracting attention.

Directions for use:

1. The object or objects of chosen size shall be placed in the designated place, 

paying special attention to the fact whether the surface is duly covered with 

dust receptors.

2. If the objects are going to operate on a display, special attention should be paid 

to their composition with nearby objects.

3. Leave a Dustcatchter or a set of Dustcatchers for any period or unlimited time.

4. Control their condition and progress in operating periodically.

5. All observations and findings made during observation of the object constitute 

the artistic message.

Technical data:

K300

- dimensions: 300 x 300 x 180 mm

- surface of the receptor: 900cm2

- volume of the container: approx. 4500 cm3

K200

-�dimensions: 200 x 200 x 120 mm

- surface of the receptor: 400 cm2

- volume of the container: approx. 1330 cm3

K150

- dimensions: 150 x 150 x 90 mm

- surface of the receptor: 225 cm2

- volume of the container: approx. 550 cm3

K100

- dimensions: 100 x 100 x 60 mm

- surface of the receptor: 100 cm2

- volume of the container: approx. 154 cm3

K50

- dimensions: 50 x 50 x 30 mm

- surface of the receptor: 25 cm2

- volume of the container: approx. 18 cm3
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 Obiekt wolnostojący, przenośny (przestawny), kształtem i wymiarami zbliżony do 

laptopa. Ustawiony w zamierzony przez użytkownika sposób umożliwia umieszczenie 

w specjalnej niszy telefonu lub tabletu z wyświetleniem własnej inskrypcji (wizytówki, 

strony www czy profilu Fb) oraz stanięcie na nim, również w określony przez 

użytkownika sposób.

Przedstawiona wyżej sytuacja umożliwia reifikację (czy upomnikowienie) użytkownika 

w kontekście innych osób lub rzeczy (w tym również korzystających z Postumentów 

Osobistych). Sytuacja ta inicjuje swego rodzaju grę, której główną formułą jest 

sytuowanie się wobec innych. Charakter i cel tego sytuowania się nie jest z góry 

określony. Postument jest więc narzędziem, które umożliwia różnorakie studia 

zarówno chłodne, związane z problemami czysto warsztatowymi, jak również ciepłe, 

angażujące lub aranżujące określone relacje społeczne.

Sposób użycia:

1. Przygotować wizytówkę lub wyświetlić na ekranie urządzenia mobilnego 

(telefonu, tabletu) pożądaną grafikę zawierającą informacje o użytkowniku. 

2. Postument ustawić w przestrzeni pomieszczenia w odpowiedniej do innych 

obiektów i osób relacji.

3. Usytuować się na Postumencie w pozycji odpowiedniej dla przeprowadzenia 

studium.

3. Dyskretnie ułożyć wizytówkę, telefon lub tablet w niszy Postumentu tak, by były 

one prawidłowo zorientowane i widoczne dla innych osób.

5. Komunikat artystyczny stanowić mogą wszelkie spostrzeżenia i konstatacje 

poczynione w trakcie użytkowania oraz post factum, w konsekwencji obcowania 

z obiektem.

Dane techniczne:

- wymiary: 400 x 240 x 30 mm

- max. wymiar wizytówek lub urządzeń wyświetlających: 200 x 100 x 10 mm

- nośność: max. 120 kg

- waga: 800 g

POSTUMENT OSOBISTY
czyli Symulator Relacji / PERSONAL SOCLE or Simulator of Relations

WARTOŚĆ / : 1001 €VALUE

© OBMS Daniel Zieliński 2015

 A free-standing, portable (movable) object, in size and shape similar to a laptop. 

Users may choose the location in which they want to use the socle, place their 

tablet or phone in a secial recess to display their inscription and stand on it in the 

position of their choce.  

The situation presented above enables reification (i.e. monumentalization) of the user 

in the context of other people or things, including others using their Personal Socles. 

The situation initiates a kind of a game the main idea of which is to position oneself 

against others. The character and objective of the activity is not predefined. 

The Socle is a tool, which enables various studies, cold ones, referring to purely 

technical problems, as well as hot ones, engaging or arranging social relations.

Directions for use:

1. Prepare a business card or display on your mobile device desired graphics 

including information about yourself.

2. Place the Socle in a room in an appropriate relation to other objects and 

persons.

3. Place yourself on the Socle and take an appropriate position for conducting 

the study.

4. Place the business card, phone or tablet discreetly in the recess of the Socle so 

that it is properly orientated and visible to other people.

5. All observations and findings made during a game and those made post factum as 

a consequence of using it constitute the artistic message.

Technical data:

- dimensions: 400 x 240 x 30 mm

- max. dimension of business cards or display devices: 200 x 100 x 10 mm

- max. load: 120 kg

- weight: 800 g
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 Symulator Obrazu jest przedmiotem celowo wprowadzającym konfuzję 

interpretacyjną. Forma zbliżona do telewizora zwraca oczekiwanie odbiorcy na 

potencjalny komunikat wizualny (wyświetlany na ekranie). Ten jednak nie następuje, 

wobec czego uwaga jest przekierowywana na odbiór odbicia realnego otoczenia, 

będącego w zwykłej, oczekiwanej sytuacji oglądania obrazu wyświetlanego jedynie 

zakłóceniem. Zakłócenie staje się więc potencjalnie docelowym komunikatem, nieco 

podobnie jak w słynnym Tacecie 4'33" Johna Cage'a. W ślad za obserwacją 

i interpretacją obrazu odbitego odbiorca może przekierować swą uwagę na 

obserwację i interpretację formalnych, fizycznych cech obrazu, pojętego już nie jako 

wizerunek (image), a jako przedmiot (tableau). Tu asocjacje ze znanymi, współczesnymi 

obiektami i kontekstami ich użycia (odbioru) budować mogą dyskursy wykraczające 

poza aspekty chłodne (warsztatowe). Symulator Obrazu jest więc czymś w rodzaju 

obrazu zerowego. Umożliwia studium pojęcia obrazu-wizerunku i obrazu-przedmiotu 

oraz kontekstu obu pojęć w odniesieniu do wielu aspektów współczesnej kultury.

Instalacja:

1. Określić umiejscowienie obiektu na ścianie poprzez oznaczenie pionowej osi 

instalacji.

2. Upewnić się, czy na ścianie jest odpowiednia ilość miejsca (min. 170 cm 

szerokości).

3. Oznaczyć dwa punkty na wysokości 190 cm, w odległości 50 cm z obu stron osi.

4. W oznaczonych punktach zainstalować haki o nośności min. 50 kg.

5. Ostrożnie zawiesić obiekt na hakach.

Sposób użycia:

1. Obserwować obiekt, zwracając uwagę na wszelkie zjawiska wizualne zachodzące 

w nim samym i w przestrzeni wokół niego.

2. Komunikat artystyczny stanowić mogą wszelkie spostrzeżenia i konstatacje 

poczynione w trakcie obserwacji oraz post factum, w konsekwencji obcowania 

z obiektem.

Dane techniczne:

- wymiary powierzchni aktywnej: 1600 x 900 mm

- współczynnik refleksji powierzchni aktywnej: ok. 15%

- współczynnik dyfuzji powierzchni aktywnej: < 0,1%

- wymiary całkowite: 1625 x 935 x 36 mm

- waga: ok. 30 kg

TABLEAU
czyli Symulator Obrazu / or Image Simulator

WARTOŚĆ / : 2001 €VALUE

© OBMS Daniel Zieliński 2016

 The Image Simulator is an object that introduces an interpretative confusion on 

purpose. The form is confusingly similar to a TV set and it draws viewers' 

expectation towards a potential visual message to be displayed on the screen. 

However, this does not happen and so the attention is redirected to the perception of 

the reflection of the real world, which, obviously, in a typical situation of watching a 

picture being displayed, is only a disturbance. Therefore, the disturbance becomes a 

potentially end-message, as in the famous Tacet 4'33" by John Cage. Following the 

observation and interpretation of the reflected image, the viewer may direct attention 

to observation and interpretation of formal and physical features of the picture, but 

now understood as an object, a tableau, not as an image. 

At that point possible associations with well-known contemporary objects and 

contexts of their use (reception) may construct discourses reaching beyond the cold 

(technical) aspect. Therefore, the Image Simulator is a kind of zero image. It enables a 

study of the concept of the picture as an image as well as an object and the context 

of the two concepts against many aspects of contemporary culture.

Installation:

1. Define the positioning of the object on a wall by marking the vertical axis of the 

installation.

2. Make sure that the wall is big enough (min. width 170 cm).

3. Mark two points at the height of 190 cm, symmetrically on both sides of the axis 

at a distance of 50 cm.

4. In the marked points install hooks of 50 kg bearing capacity.

5. Place the object on the hooks carefully.

Directions for use:

1. Observe the object paying attention to all visual phenomena taking place in it as 

well as around it.

2. All observations and findings made during a game and those made post factum as 

a consequence of interacting with it constitute the artistic message.

Technical data:

- active surface dimension: 1600 x 900 mm

- reflection of the active surface ratio: approx. 15%

- diffusion of the active surface ratio: < 0,1 %

- total dimension: 1625 x 935 x 36 mm

- weight: approx. 30 kg



16 17

 Symulator Obrazu jest przedmiotem celowo wprowadzającym konfuzję 

interpretacyjną. Forma zbliżona do telewizora zwraca oczekiwanie odbiorcy na 

potencjalny komunikat wizualny (wyświetlany na ekranie). Ten jednak nie następuje, 

wobec czego uwaga jest przekierowywana na odbiór odbicia realnego otoczenia, 

będącego w zwykłej, oczekiwanej sytuacji oglądania obrazu wyświetlanego jedynie 

zakłóceniem. Zakłócenie staje się więc potencjalnie docelowym komunikatem, nieco 

podobnie jak w słynnym Tacecie 4'33" Johna Cage'a. W ślad za obserwacją 

i interpretacją obrazu odbitego odbiorca może przekierować swą uwagę na 

obserwację i interpretację formalnych, fizycznych cech obrazu, pojętego już nie jako 

wizerunek (image), a jako przedmiot (tableau). Tu asocjacje ze znanymi, współczesnymi 

obiektami i kontekstami ich użycia (odbioru) budować mogą dyskursy wykraczające 

poza aspekty chłodne (warsztatowe). Symulator Obrazu jest więc czymś w rodzaju 

obrazu zerowego. Umożliwia studium pojęcia obrazu-wizerunku i obrazu-przedmiotu 

oraz kontekstu obu pojęć w odniesieniu do wielu aspektów współczesnej kultury.

Instalacja:

1. Określić umiejscowienie obiektu na ścianie poprzez oznaczenie pionowej osi 

instalacji.

2. Upewnić się, czy na ścianie jest odpowiednia ilość miejsca (min. 170 cm 

szerokości).

3. Oznaczyć dwa punkty na wysokości 190 cm, w odległości 50 cm z obu stron osi.

4. W oznaczonych punktach zainstalować haki o nośności min. 50 kg.

5. Ostrożnie zawiesić obiekt na hakach.

Sposób użycia:

1. Obserwować obiekt, zwracając uwagę na wszelkie zjawiska wizualne zachodzące 

w nim samym i w przestrzeni wokół niego.

2. Komunikat artystyczny stanowić mogą wszelkie spostrzeżenia i konstatacje 

poczynione w trakcie obserwacji oraz post factum, w konsekwencji obcowania 

z obiektem.

Dane techniczne:

- wymiary powierzchni aktywnej: 1600 x 900 mm

- współczynnik refleksji powierzchni aktywnej: ok. 15%

- współczynnik dyfuzji powierzchni aktywnej: < 0,1%

- wymiary całkowite: 1625 x 935 x 36 mm

- waga: ok. 30 kg

TABLEAU
czyli Symulator Obrazu / or Image Simulator

WARTOŚĆ / : 2001 €VALUE

© OBMS Daniel Zieliński 2016

 The Image Simulator is an object that introduces an interpretative confusion on 

purpose. The form is confusingly similar to a TV set and it draws viewers' 

expectation towards a potential visual message to be displayed on the screen. 

However, this does not happen and so the attention is redirected to the perception of 

the reflection of the real world, which, obviously, in a typical situation of watching a 

picture being displayed, is only a disturbance. Therefore, the disturbance becomes a 

potentially end-message, as in the famous Tacet 4'33" by John Cage. Following the 

observation and interpretation of the reflected image, the viewer may direct attention 

to observation and interpretation of formal and physical features of the picture, but 

now understood as an object, a tableau, not as an image. 

At that point possible associations with well-known contemporary objects and 

contexts of their use (reception) may construct discourses reaching beyond the cold 

(technical) aspect. Therefore, the Image Simulator is a kind of zero image. It enables a 

study of the concept of the picture as an image as well as an object and the context 

of the two concepts against many aspects of contemporary culture.

Installation:

1. Define the positioning of the object on a wall by marking the vertical axis of the 

installation.

2. Make sure that the wall is big enough (min. width 170 cm).

3. Mark two points at the height of 190 cm, symmetrically on both sides of the axis 

at a distance of 50 cm.

4. In the marked points install hooks of 50 kg bearing capacity.

5. Place the object on the hooks carefully.

Directions for use:

1. Observe the object paying attention to all visual phenomena taking place in it as 

well as around it.

2. All observations and findings made during a game and those made post factum as 

a consequence of interacting with it constitute the artistic message.

Technical data:

- active surface dimension: 1600 x 900 mm

- reflection of the active surface ratio: approx. 15%

- diffusion of the active surface ratio: < 0,1 %

- total dimension: 1625 x 935 x 36 mm

- weight: approx. 30 kg



18 19

 System Symulacji Meblowej działa jak swego rodzaju zastawki przestrzeni. 

Pozwala na organizowanie wnętrz poprzez wyłączanie określonych zasobów 

przestrzennych, umowne oznaczanie gabarytów sprzętów (mebli), które mogłyby 

znaleźć się w danej przestrzeni, ale których z takich czy innych względów w niej 

brak. System umożliwia szereg chłodnych, rzeźbiarsko-przestrzennych studiów, lecz 

odniesiony do wielu sytuacji kulturowych może równieź działać w warstwie ciepłej, 

wzbudzać interpretacje dotyczące stanu ewolucji zasobów rzeczy w najbliższym 

otoczeniu współczesnego człowieka. Wiele sprzętów, w tym mebli, zatraca pierwotny, 

utylitarny charakter, stają się funkcjonalnie niesprawne, sankcjonują swoje istnienie 

jedynie poprzez kontekst obyczajowy. Szafy i witryny, w których tkwią setki 

bezużytecznych przedmiotów, biblioteczki bez książek, a nawet stoły i krzesła, 

które często traktujemy jak rzeźby wypełniające przestrzeń, to protoplaści form 

substytuowanych przez System Symulacji Meblowej.

Montaż:

1. Przy użyciu odpowiednich łączników i profili zestawić zamierzone formy.

2. Łączniki ze stożkowymi pinami montować w podstawach form, pinami do dołu.

3. Po zmontowaniu i ustawieniu form w zamierzony sposób wypoziomować przy 

użyciu gwintowanych pinów.

Sposób użycia:

1. Obiekty ustawione w przestrzeni należy traktować jak inne elementy aranżacji  

wnętrza, jednak bez przypisania im żadnej funkcji.

2. Form SSM nie należy trwale zestawiać z innymi obiektami ani traktować ich jako 

nośniki nawet najlżejszych elementów.

3. Komunikat artystyczny stanowić mogą wszelkie spostrzeżenia i konstatacje 

poczynione w trakcie codziennego obcowania z obiektem.

Dane techniczne:

- przekrój profilu: 12 x 12 mm

- moduł łączący: sześcienny, z węzłem 12 mm 

- ilość kierunków montażu: od 1 do 6

- kąt montażu: 90°

- typ montażu: na wcisk

- moduły z poziomowaniem: tak (1 do 6 kierunków)

- standardowe długości modułów: 88, 188, 288, 388, 488, 588, 788, 988, 1988 mm

- moduły niestandardowe: tak (na zamówienie)

SSM
czyli System Symulacji Meblowej / or Furniture Simulation System

WARTOŚĆ / : 201-2001 €VALUE

© OBMS Daniel Zieliński 2016

 The Furniture Simulation System acts as a kind of space divider. It enables users 

to organize interiors by separating certain areas or to mark the size of equipment 

(pieces of furniture), which could be in that space, but for some reason are not. 

The System encourages a number of cold, spatial and sculptural studies, but when 

referred to many cultural situations it could also operate in the hot domain, arouse 

interpretations on the state of evolution of resources of objects surrounding 

contemporary men. Much of the equipment, including furniture, is losing its primal, 

utilitarian character and is becoming functionally inefficient and so sanctions its 

existence through the cultural context only. Wardrobes and display cabinets, full of 

hundreds of useless items, bookcases without books and even tables and chairs 

often regarded as sculptures filling our space are prototypes of the forms 

substituted by the Furniture Simulation System.

Installation:

1. Using appropriate connectors and profiles set the desired forms.

2. The connectors with cone-shaped pins should be fixed at the base of the forms, 

pin-down.

3. Having assembled and located the forms, level them with the threaded pins.

Directions for use:

1. The object set in space should be treated as other elements of the interior 

design, however without assigning any function.

2. The SSM forms should not be permanently set with other objects or treated as 

carriers of even the lightest of objects.

3. All observations and findings made during everyday contact with the object 

constitute the artistic message.

Technical data:

- section of the profile: 12 x 12 mm

- connecting module: cubic, with a nod 12 mm

- number of directions of installation: 1-6

- angle of installation: 90°

- type of installation: pressing-in

- levelling modules: yes (1-6 directions)

- standard length of modules: 88, 188, 388, 488, 588, 788, 988, 1988 mm

- non-standard modules: yes (to order)



18 19

 System Symulacji Meblowej działa jak swego rodzaju zastawki przestrzeni. 

Pozwala na organizowanie wnętrz poprzez wyłączanie określonych zasobów 

przestrzennych, umowne oznaczanie gabarytów sprzętów (mebli), które mogłyby 

znaleźć się w danej przestrzeni, ale których z takich czy innych względów w niej 

brak. System umożliwia szereg chłodnych, rzeźbiarsko-przestrzennych studiów, lecz 

odniesiony do wielu sytuacji kulturowych może równieź działać w warstwie ciepłej, 

wzbudzać interpretacje dotyczące stanu ewolucji zasobów rzeczy w najbliższym 

otoczeniu współczesnego człowieka. Wiele sprzętów, w tym mebli, zatraca pierwotny, 

utylitarny charakter, stają się funkcjonalnie niesprawne, sankcjonują swoje istnienie 

jedynie poprzez kontekst obyczajowy. Szafy i witryny, w których tkwią setki 

bezużytecznych przedmiotów, biblioteczki bez książek, a nawet stoły i krzesła, 

które często traktujemy jak rzeźby wypełniające przestrzeń, to protoplaści form 

substytuowanych przez System Symulacji Meblowej.

Montaż:

1. Przy użyciu odpowiednich łączników i profili zestawić zamierzone formy.

2. Łączniki ze stożkowymi pinami montować w podstawach form, pinami do dołu.

3. Po zmontowaniu i ustawieniu form w zamierzony sposób wypoziomować przy 

użyciu gwintowanych pinów.

Sposób użycia:

1. Obiekty ustawione w przestrzeni należy traktować jak inne elementy aranżacji  

wnętrza, jednak bez przypisania im żadnej funkcji.

2. Form SSM nie należy trwale zestawiać z innymi obiektami ani traktować ich jako 

nośniki nawet najlżejszych elementów.

3. Komunikat artystyczny stanowić mogą wszelkie spostrzeżenia i konstatacje 

poczynione w trakcie codziennego obcowania z obiektem.

Dane techniczne:

- przekrój profilu: 12 x 12 mm

- moduł łączący: sześcienny, z węzłem 12 mm 

- ilość kierunków montażu: od 1 do 6

- kąt montażu: 90°

- typ montażu: na wcisk

- moduły z poziomowaniem: tak (1 do 6 kierunków)

- standardowe długości modułów: 88, 188, 288, 388, 488, 588, 788, 988, 1988 mm

- moduły niestandardowe: tak (na zamówienie)

SSM
czyli System Symulacji Meblowej / or Furniture Simulation System

WARTOŚĆ / : 201-2001 €VALUE

© OBMS Daniel Zieliński 2016

 The Furniture Simulation System acts as a kind of space divider. It enables users 

to organize interiors by separating certain areas or to mark the size of equipment 

(pieces of furniture), which could be in that space, but for some reason are not. 

The System encourages a number of cold, spatial and sculptural studies, but when 

referred to many cultural situations it could also operate in the hot domain, arouse 

interpretations on the state of evolution of resources of objects surrounding 

contemporary men. Much of the equipment, including furniture, is losing its primal, 

utilitarian character and is becoming functionally inefficient and so sanctions its 

existence through the cultural context only. Wardrobes and display cabinets, full of 

hundreds of useless items, bookcases without books and even tables and chairs 

often regarded as sculptures filling our space are prototypes of the forms 

substituted by the Furniture Simulation System.

Installation:

1. Using appropriate connectors and profiles set the desired forms.

2. The connectors with cone-shaped pins should be fixed at the base of the forms, 

pin-down.

3. Having assembled and located the forms, level them with the threaded pins.

Directions for use:

1. The object set in space should be treated as other elements of the interior 

design, however without assigning any function.

2. The SSM forms should not be permanently set with other objects or treated as 

carriers of even the lightest of objects.

3. All observations and findings made during everyday contact with the object 

constitute the artistic message.

Technical data:

- section of the profile: 12 x 12 mm

- connecting module: cubic, with a nod 12 mm

- number of directions of installation: 1-6

- angle of installation: 90°

- type of installation: pressing-in

- levelling modules: yes (1-6 directions)

- standard length of modules: 88, 188, 388, 488, 588, 788, 988, 1988 mm

- non-standard modules: yes (to order)



20 21

 Jak w przypadku większości obiektów OBMS cel i sposób użycia nie został tu 

jednoznacznie zdefiniowany. Analogia skali i kształtu obiektu sugeruje poszukiwanie 

formuły odbioru poprzez odniesienie do archetypu - przedmiotu, z którym najpewniej 

będzie kojarzony. Całkowita transparentność i analogowość obiektu stoi 

w oczywistej opozycji do archetypu, którym jest działający na zasadzie black box 

i w pełni cyfrowy smartfon. Smartglass jest jego całkowitą antytezą, działającą 

na zasadzie hiperinterpretacji - jest tak bardzo „smart" i tak doskonale odzwierciedla 

rzeczywistość, że staje się obiektem na powrót analogowym.

Sposób użycia:

1. Chwycić obiekt w sposób umożliwiający obserwację największej ścianki.

2. Obserwować ściankę, w razie potrzeby korygując położenie względem linii 

wzroku bądź względem otaczającej przestrzeni.

3. Komunikat artystyczny stanowić mogą wszelkie spostrzeżenia i konstatacje 

poczynione w trakcie obserwacji oraz post factum, w konsekwencji obcowania 

z obiektem.

Dane techniczne:

- wymiary: 120 x 60 x 6 mm

- współczynnik refrakcji: > 95%

- współczynnik dyfuzji: < 0,1%

- zniekształcenie barwy: < 0,1%

- waga: ok. 100 g

SMARTGLASS
czyli Symulator Symulacji Rzeczywistości / or Simulator of Simulation of Reality

WARTOŚĆ / : 201 €VALUE

© OBMS Daniel Zieliński 2015

 As in most cases of the OBMS objects, the objective and method of use has not 

been defined here. The analogy of scale and shape of the object may suggest 

searching for a form of reception through reference to the archetype - the object 

with which it is going to be associated. The complete transparency and continuity 

of the object is in obvious opposition to its archetype, which is a fully digital 

Smartphone, working as a black box. Smartglass is its complete antithesis, operating 

as a hyper-interpretation - it is so „smart" and reflects reality so truly that it 

becomes analogue back again.

Directions for use:

1. Grab the object in a way enabling observation of the biggest surface.

2. Observe the surface, adjusting the position against the line of sight or against the 

surrounding space.

3. All observations and findings made during an observation and those made post 

factum as a consequence of interacting with the object constitute the artistic 

message.

Technical data:

- dimensions: 120 x 60 x 6 mm

- refraction ratio: > 95%

- diffusion ration: < 0,1%

- colour distortion: < 0,1%

- weight: approx. 100 g



20 21

 Jak w przypadku większości obiektów OBMS cel i sposób użycia nie został tu 

jednoznacznie zdefiniowany. Analogia skali i kształtu obiektu sugeruje poszukiwanie 

formuły odbioru poprzez odniesienie do archetypu - przedmiotu, z którym najpewniej 

będzie kojarzony. Całkowita transparentność i analogowość obiektu stoi 

w oczywistej opozycji do archetypu, którym jest działający na zasadzie black box 

i w pełni cyfrowy smartfon. Smartglass jest jego całkowitą antytezą, działającą 

na zasadzie hiperinterpretacji - jest tak bardzo „smart" i tak doskonale odzwierciedla 

rzeczywistość, że staje się obiektem na powrót analogowym.

Sposób użycia:

1. Chwycić obiekt w sposób umożliwiający obserwację największej ścianki.

2. Obserwować ściankę, w razie potrzeby korygując położenie względem linii 

wzroku bądź względem otaczającej przestrzeni.

3. Komunikat artystyczny stanowić mogą wszelkie spostrzeżenia i konstatacje 

poczynione w trakcie obserwacji oraz post factum, w konsekwencji obcowania 

z obiektem.

Dane techniczne:

- wymiary: 120 x 60 x 6 mm

- współczynnik refrakcji: > 95%

- współczynnik dyfuzji: < 0,1%

- zniekształcenie barwy: < 0,1%

- waga: ok. 100 g

SMARTGLASS
czyli Symulator Symulacji Rzeczywistości / or Simulator of Simulation of Reality

WARTOŚĆ / : 201 €VALUE

© OBMS Daniel Zieliński 2015

 As in most cases of the OBMS objects, the objective and method of use has not 

been defined here. The analogy of scale and shape of the object may suggest 

searching for a form of reception through reference to the archetype - the object 

with which it is going to be associated. The complete transparency and continuity 

of the object is in obvious opposition to its archetype, which is a fully digital 

Smartphone, working as a black box. Smartglass is its complete antithesis, operating 

as a hyper-interpretation - it is so „smart" and reflects reality so truly that it 

becomes analogue back again.

Directions for use:

1. Grab the object in a way enabling observation of the biggest surface.

2. Observe the surface, adjusting the position against the line of sight or against the 

surrounding space.

3. All observations and findings made during an observation and those made post 

factum as a consequence of interacting with the object constitute the artistic 

message.

Technical data:

- dimensions: 120 x 60 x 6 mm

- refraction ratio: > 95%

- diffusion ration: < 0,1%

- colour distortion: < 0,1%

- weight: approx. 100 g



22 23

 Modularny System Symulacji Wartości jest nowoczesnym, pozbawionym zbędnych 

asocjacji znaczeniowych substytutem obiektów prezentujących status materialny 

posiadacza. Wychodząc naprzeciw potrzebie redukcji, uwalniając od konieczności 

podjęcia decyzji o cechach (funkcjonalnych bądź estetycznych) przedmiotu, ogranicza 

swe działanie tylko do komunikatu o wartości materialnej, wyrażonej na dodatek 

w sposób całkowicie ustandaryzowany. Poszczególne moduły mają wartość

wprost proporcjonalną do objętości wyrażonej w centymetrach sześciennych. Każdy 

z modułów jest w tym aspekcie jednoznacznie opisany. Obiekt umożliwia studium lub 

swoistą grę emanacji wartości. Paradoksalnie, wobec założonej obiektywności

komunikatu, poprzez sytuowanie w różnych kontekstach, układach, skalach umożliwia 

kreowanie komunikatów wykraczających poza aspekt ilościowy.

Sposób użycia:

1. Zestawić zamierzony układ ze wszystkich posiadanych modułów.

2. Należy zadbać o uwidocznienie ścianki z informacją o wartości każdego modułu.

3. Zbytnie oddalenie poszczególnych modułów od siebie lub instalacja w kilku 

przestrzeniach może osłabić intensywność oddziaływania.

4. Pozostawić do ciągłego oddziaływania na właściciela i osoby znajdujące się 

w przestrzeni instalacji.

5. Komunikat artystyczny stanowić mogą wszelkie spostrzeżenia i konstatacje 

poczynione w trakcie oddziaływania obiektu oraz post factum, w konsekwencji 

jego oddziaływania.

Dane techniczne:

- powierzchnia: złoto próby 900, żółte

- rozmiary standardowych modułów: 

 - 10 x 40 x 40 mm

 - 20 x 40 x 40 mm

 - 40 x 40 x 40 mm

 - 40 x 80 x 40 mm

 - 80 x 80 x 40 mm

 moduły niestandardowe: tak (na zamówienie)

MSSW
czyli Modularny System Symulacji Wartości / or Modular System for Value Simulation

WARTOŚĆ / : 101-1601 €VALUE

© OBMS Daniel Zieliński 2015

 The Modular System for Value Simulation is a modern, freed from redundant 

semantic associations, substitute of objects representing the material status of the 

owner. By meeting the need of reduction and freeing from the necessity of making a 

decision about features (functional or aesthetic) of the object, the system limits its 

operation to conveying a message about its material value expressed in a totally 

standardised way. The value of particular modules is directly proportional to the 

capacity in cubic centimetres. Every module is unambiguously described ias far as the 

feature is concerned. The object enables a study or a peculiar game of value 

emanation. Paradoxically, as the assumed objectivity of the message it enables, 

through situating in various contexts, sets or scales, a creation of messages 

transcending the quantity aspect. 

Method of use:

1. Set the intended pattern of all modules you own.

2. You should pay attention if the walls with the value information are properly 

displayed.

3. Excessive distance between modules or installation in several spaces may lessen 

the intensity of the message.

4. Leave for constant influence on the owner and other people being in the same 

space.

5. All observations and findings made during the influence of the object and those 

made post factum as a consequence of such influence constitute the artistic 

message.

Technical data:

- surface: gold fineness 900, yellow

- sizes of standard modules:

 - 10 x 40 x 40 mm

 - 20 x 40 x 40 mm

 - 40 x 40 x 40 mm

 - 40 x 80 x 40 mm

 - 80 x 80 x 40 mm

 non-standard modules: yes (on request)



22 23

 Modularny System Symulacji Wartości jest nowoczesnym, pozbawionym zbędnych 

asocjacji znaczeniowych substytutem obiektów prezentujących status materialny 

posiadacza. Wychodząc naprzeciw potrzebie redukcji, uwalniając od konieczności 

podjęcia decyzji o cechach (funkcjonalnych bądź estetycznych) przedmiotu, ogranicza 

swe działanie tylko do komunikatu o wartości materialnej, wyrażonej na dodatek 

w sposób całkowicie ustandaryzowany. Poszczególne moduły mają wartość

wprost proporcjonalną do objętości wyrażonej w centymetrach sześciennych. Każdy 

z modułów jest w tym aspekcie jednoznacznie opisany. Obiekt umożliwia studium lub 

swoistą grę emanacji wartości. Paradoksalnie, wobec założonej obiektywności

komunikatu, poprzez sytuowanie w różnych kontekstach, układach, skalach umożliwia 

kreowanie komunikatów wykraczających poza aspekt ilościowy.

Sposób użycia:

1. Zestawić zamierzony układ ze wszystkich posiadanych modułów.

2. Należy zadbać o uwidocznienie ścianki z informacją o wartości każdego modułu.

3. Zbytnie oddalenie poszczególnych modułów od siebie lub instalacja w kilku 

przestrzeniach może osłabić intensywność oddziaływania.

4. Pozostawić do ciągłego oddziaływania na właściciela i osoby znajdujące się 

w przestrzeni instalacji.

5. Komunikat artystyczny stanowić mogą wszelkie spostrzeżenia i konstatacje 

poczynione w trakcie oddziaływania obiektu oraz post factum, w konsekwencji 

jego oddziaływania.

Dane techniczne:

- powierzchnia: złoto próby 900, żółte

- rozmiary standardowych modułów: 

 - 10 x 40 x 40 mm

 - 20 x 40 x 40 mm

 - 40 x 40 x 40 mm

 - 40 x 80 x 40 mm

 - 80 x 80 x 40 mm

 moduły niestandardowe: tak (na zamówienie)

MSSW
czyli Modularny System Symulacji Wartości / or Modular System for Value Simulation

WARTOŚĆ / : 101-1601 €VALUE

© OBMS Daniel Zieliński 2015

 The Modular System for Value Simulation is a modern, freed from redundant 

semantic associations, substitute of objects representing the material status of the 

owner. By meeting the need of reduction and freeing from the necessity of making a 

decision about features (functional or aesthetic) of the object, the system limits its 

operation to conveying a message about its material value expressed in a totally 

standardised way. The value of particular modules is directly proportional to the 

capacity in cubic centimetres. Every module is unambiguously described ias far as the 

feature is concerned. The object enables a study or a peculiar game of value 

emanation. Paradoxically, as the assumed objectivity of the message it enables, 

through situating in various contexts, sets or scales, a creation of messages 

transcending the quantity aspect. 

Method of use:

1. Set the intended pattern of all modules you own.

2. You should pay attention if the walls with the value information are properly 

displayed.

3. Excessive distance between modules or installation in several spaces may lessen 

the intensity of the message.

4. Leave for constant influence on the owner and other people being in the same 

space.

5. All observations and findings made during the influence of the object and those 

made post factum as a consequence of such influence constitute the artistic 

message.

Technical data:

- surface: gold fineness 900, yellow

- sizes of standard modules:

 - 10 x 40 x 40 mm

 - 20 x 40 x 40 mm

 - 40 x 40 x 40 mm

 - 40 x 80 x 40 mm

 - 80 x 80 x 40 mm

 non-standard modules: yes (on request)
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 Potencjał treściowy tego obiektu budowany jest w kontekście paradygmatu 

bezużyteczności biżuterii. W przypadku Monoklikera forma przedmiotu wynika 

bezpośrednio z interakcji, do której prowokuje użytkownika (wygodne, dyskretne 

wciskanie przycisku), nie zaś, jak w przypadku biżuterii, z samej siebie (forma dla 

formy). Osobnym zagadnieniem jest brak zdefiniowania powodu wciskania przycisku 

(lub ew. braku tego powodu). W sensie fizycznym wciskanie przycisku w określonych 

sekwencjach (nawet jeżeli nie miałoby służyć niczemu) każdorazowo dzieli czas, 

wyodrębnia określoną jego porcję od następnej, i tak do kolejnego wciśnięcia. 

Dlatego też przedmiot nazwano Organizatorem Czasu. Inne powody, konteksty użycia 

i ewentualnie wynikające z nich komunikaty zależą od wrażliwości użytkowników.

.

Sposób użycia:

1. Osadzić obiekt na palcu wskazującym, umożliwiając dostęp kciuka do przycisku.

2. Wciskać przycisk w zamierzonej sekwencji lub odpowiednio do okoliczności.

3. W przerwach między sesjami przy pomocy występu obrócić obiekt do wygodnej  

pozycji lub usunąć z palca.

4. Komunikat artystyczny stanowić mogą wszelkie spostrzeżenia i konstatacje 

poczynione w trakcie trwania sesji oraz post factum, w konsekwencji interakcji 

z obiektem.

Dane techniczne:

- skok przycisku: 0,2 mm

- typ przełącznika: monostabilny

- odczucie skoku: średnie

- min. gwarantowana żywotność: 1 000 000 cykli

- średnica tulei osadczej: 16,6, 17,6, 18,6, 19,6, 20,6, 21,6 lub 22,6 mm

MONOKLIKER
czyli Organizator Czasu / MONOCLICKER or The Time Organiser

WARTOŚĆ / : 301 €VALUE

© OBMS Daniel Zieliński 2014

 The content potential of this object is constructed in the context of the paradigm 

of uselessness of jewellery. In the case of Monoclicker, the form of the object is a 

direct result of the interaction to which it provokes a user (comfortable, discreet 

pushing of the button), unlike jewellery, which is a form for form's sake. A different 

question is the fact that the reason for pushing the button has not been specified (or 

it is lacking). In the physical sense, pushing the button in definite sequences, even if 

that would be of no use, divides time and separates an interval from the next one 

and so on, until the next push. That is why the object was called The Time Organiser. 

Other reasons, contexts of its use and probable messages arising from them depend 

on the sensitivity of users.

Directions for use:

1. Place the object on the index finger, allowing the thumb access the button.

2. Push the button in a desired sequence or appropriately to the circumstances.

3. Between the sessions, place the object in a comfortable position by rotating it or 

remove it from the finger.

4. All observations and findings made during a session and those made post factum 

as a consequence of interacting with the object constitute the artistic message.

Technical data:

- key travel: 0,2 mm

- type of switch: monostable

- feeling of the key: medium

- min. guaranteed lifetime: 1 000 000 cycles

- diameter of the bush: 16,6, 17,6, 18,6, 19,6, 20,6 or 22,6 mm
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 Potencjał treściowy tego obiektu budowany jest w kontekście paradygmatu 

bezużyteczności biżuterii. W przypadku Monoklikera forma przedmiotu wynika 

bezpośrednio z interakcji, do której prowokuje użytkownika (wygodne, dyskretne 

wciskanie przycisku), nie zaś, jak w przypadku biżuterii, z samej siebie (forma dla 

formy). Osobnym zagadnieniem jest brak zdefiniowania powodu wciskania przycisku 

(lub ew. braku tego powodu). W sensie fizycznym wciskanie przycisku w określonych 

sekwencjach (nawet jeżeli nie miałoby służyć niczemu) każdorazowo dzieli czas, 

wyodrębnia określoną jego porcję od następnej, i tak do kolejnego wciśnięcia. 

Dlatego też przedmiot nazwano Organizatorem Czasu. Inne powody, konteksty użycia 

i ewentualnie wynikające z nich komunikaty zależą od wrażliwości użytkowników.

.

Sposób użycia:

1. Osadzić obiekt na palcu wskazującym, umożliwiając dostęp kciuka do przycisku.

2. Wciskać przycisk w zamierzonej sekwencji lub odpowiednio do okoliczności.

3. W przerwach między sesjami przy pomocy występu obrócić obiekt do wygodnej  

pozycji lub usunąć z palca.

4. Komunikat artystyczny stanowić mogą wszelkie spostrzeżenia i konstatacje 

poczynione w trakcie trwania sesji oraz post factum, w konsekwencji interakcji 

z obiektem.

Dane techniczne:

- skok przycisku: 0,2 mm

- typ przełącznika: monostabilny

- odczucie skoku: średnie

- min. gwarantowana żywotność: 1 000 000 cykli

- średnica tulei osadczej: 16,6, 17,6, 18,6, 19,6, 20,6, 21,6 lub 22,6 mm

MONOKLIKER
czyli Organizator Czasu / MONOCLICKER or The Time Organiser

WARTOŚĆ / : 301 €VALUE

© OBMS Daniel Zieliński 2014

 The content potential of this object is constructed in the context of the paradigm 

of uselessness of jewellery. In the case of Monoclicker, the form of the object is a 

direct result of the interaction to which it provokes a user (comfortable, discreet 

pushing of the button), unlike jewellery, which is a form for form's sake. A different 

question is the fact that the reason for pushing the button has not been specified (or 

it is lacking). In the physical sense, pushing the button in definite sequences, even if 

that would be of no use, divides time and separates an interval from the next one 

and so on, until the next push. That is why the object was called The Time Organiser. 

Other reasons, contexts of its use and probable messages arising from them depend 

on the sensitivity of users.

Directions for use:

1. Place the object on the index finger, allowing the thumb access the button.

2. Push the button in a desired sequence or appropriately to the circumstances.

3. Between the sessions, place the object in a comfortable position by rotating it or 

remove it from the finger.

4. All observations and findings made during a session and those made post factum 

as a consequence of interacting with the object constitute the artistic message.

Technical data:

- key travel: 0,2 mm

- type of switch: monostable

- feeling of the key: medium

- min. guaranteed lifetime: 1 000 000 cycles

- diameter of the bush: 16,6, 17,6, 18,6, 19,6, 20,6 or 22,6 mm
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 Multikliker pozwala symulować jedną z bardziej powszechnych dziś aktywności, 

którą jest wciskanie różnego rodzaju przycisków (klawiatur, myszy itp.), bez 

jakiegokolwiek, funkcjonalnego czy demonstracyjnego, efektu. Jego użycie jest 

dyskretne, pozwala na symulowanie aktywności do celów studialnych. Możliwe jest 

symultaniczne użycie dwóch obiektów (po jednym na każdą dłoń). Jak w wielu 

obiektach kolekcji cel użycia Multiklikera nie jest określony. Może być definiowany 

indywidualnie bądź stanowić efekt studium. Intuicja pozwala przypuszczać, że poprzez 

analogię do jednej z najczęściej wykonywanych czynności studium to może 

prowokować powstanie jakiegoś komunikatu, jakiejś treści.

Sposób użycia:

1. Ułożyć obiekt pod dłonią, dbając, by palce spoczywały na odpowiednich 

przyciskach.

2. Wciskać przyciski w zamierzonej sekwencji lub w relacji do okoliczności, dbając 

o odpowiednią aktywność poszczególnych palców.

3. Obiekt umożliwia tryb symultaniczny (wciskanie wielu przycisków jednocześnie).

4. Komunikat artystyczny stanowić mogą wszelkie spostrzeżenia i konstatacje 

poczynione w trakcie trwania sesji oraz post factum, w konsekwencji interakcji 

z obiektem.

Dane techniczne:

- ilość przycisków: 7 (skrajne w konfiguracji podwójnej)

- skok przycisku: 0,2 mm

- typ przełącznika: monostabilny

- odczucie skoku: średnie

- min. gwarantowana żywotność: 1 000 000 cykli

- wymiary obiektu: 100 x 100 x 10 mm

MULTIKLIKER
czyli Symulator Aktywności / MULTICLICKER or Simulator of Activity

WARTOŚĆ / : 201 €VALUE

© OBMS Daniel Zieliński 2010

 Multiclicker allows to simulate one of the most common activities presently, i.e. 

pushing all kinds of buttons (on keyboards, computer mice, etc.) without any 

functional or demonstrative effect. Its use is discreet and so it encourages study 

usages. There is a possibility of simultaneous use of two objects, one for each hand. 

As in many objects of the collection, the purpose of Multiclicker is not defined. It 

could be defined individually, or become a result of a study. It is possible to assume 

intuitively that by analogy to one of the most often performed activities, the study 

may provoke a creation of a message, or content.

Directions for use:

1. Place the object under a hand, allowing fingers to rest on the buttons.

2. Push the buttons in a desired sequence or appropriately to the circumstances 

paying special attention to proper activity of individual fingers.

3. The object allows simultaneous mode (pushing many buttons at the same time).

4. All observations and findings made during a session and those made post factum 

as a consequence of interacting with the object constitute the artistic message.

Technical data:

- quantity of buttons: 7 (outermost are double)

- key travel: 0,2 mm

- type of switch: monostable

- feeling of the key: medium

- min. guaranteed lifetime: 1 000 000 cycles

- dimensions of the object: 100 x 100 x 10 mm
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 Multikliker pozwala symulować jedną z bardziej powszechnych dziś aktywności, 

którą jest wciskanie różnego rodzaju przycisków (klawiatur, myszy itp.), bez 

jakiegokolwiek, funkcjonalnego czy demonstracyjnego, efektu. Jego użycie jest 

dyskretne, pozwala na symulowanie aktywności do celów studialnych. Możliwe jest 

symultaniczne użycie dwóch obiektów (po jednym na każdą dłoń). Jak w wielu 

obiektach kolekcji cel użycia Multiklikera nie jest określony. Może być definiowany 

indywidualnie bądź stanowić efekt studium. Intuicja pozwala przypuszczać, że poprzez 

analogię do jednej z najczęściej wykonywanych czynności studium to może 

prowokować powstanie jakiegoś komunikatu, jakiejś treści.

Sposób użycia:

1. Ułożyć obiekt pod dłonią, dbając, by palce spoczywały na odpowiednich 

przyciskach.

2. Wciskać przyciski w zamierzonej sekwencji lub w relacji do okoliczności, dbając 

o odpowiednią aktywność poszczególnych palców.

3. Obiekt umożliwia tryb symultaniczny (wciskanie wielu przycisków jednocześnie).

4. Komunikat artystyczny stanowić mogą wszelkie spostrzeżenia i konstatacje 

poczynione w trakcie trwania sesji oraz post factum, w konsekwencji interakcji 

z obiektem.

Dane techniczne:

- ilość przycisków: 7 (skrajne w konfiguracji podwójnej)

- skok przycisku: 0,2 mm

- typ przełącznika: monostabilny

- odczucie skoku: średnie

- min. gwarantowana żywotność: 1 000 000 cykli

- wymiary obiektu: 100 x 100 x 10 mm

MULTIKLIKER
czyli Symulator Aktywności / MULTICLICKER or Simulator of Activity

WARTOŚĆ / : 201 €VALUE

© OBMS Daniel Zieliński 2010

 Multiclicker allows to simulate one of the most common activities presently, i.e. 

pushing all kinds of buttons (on keyboards, computer mice, etc.) without any 

functional or demonstrative effect. Its use is discreet and so it encourages study 

usages. There is a possibility of simultaneous use of two objects, one for each hand. 

As in many objects of the collection, the purpose of Multiclicker is not defined. It 

could be defined individually, or become a result of a study. It is possible to assume 

intuitively that by analogy to one of the most often performed activities, the study 

may provoke a creation of a message, or content.

Directions for use:

1. Place the object under a hand, allowing fingers to rest on the buttons.

2. Push the buttons in a desired sequence or appropriately to the circumstances 

paying special attention to proper activity of individual fingers.

3. The object allows simultaneous mode (pushing many buttons at the same time).

4. All observations and findings made during a session and those made post factum 

as a consequence of interacting with the object constitute the artistic message.

Technical data:

- quantity of buttons: 7 (outermost are double)

- key travel: 0,2 mm

- type of switch: monostable

- feeling of the key: medium

- min. guaranteed lifetime: 1 000 000 cycles

- dimensions of the object: 100 x 100 x 10 mm
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 Rotor jest obiektem o nieokreślonej funkcjonalności i aktywności treściowej. Jest 

przedstawicielem grupy nazwanej subiektywizatorami. Są to przedmioty mogące 

wpływać na sposób percepcji rzeczywistości, lecz bez jakiejkolwiek sugestii co do 

formy i zakresu tego wpływu. Jak każdy przedmiot poprzez swą formę może 

prowokować określone zachowania, interakcje i w ten sposób pośrednio powodować 

budowanie treści w świadomości odbiorców.

Sposób użycia:

1. Osadzić obiekt na wybranym palcu lub chwycić w sposób umożliwiający obracanie 

rotora względem wewnętrznego pierścienia.

2. Obracać elementy w zamierzony lub zależny od okoliczności sposób.

3. Komunikat artystyczny stanowić mogą wszelkie spostrzeżenia i konstatacje 

poczynione w trakcie interakcji oraz post factum, w konsekwencji obcowania 

z obiektem.

Dane techniczne:

- tryb pracy: ręczny (rotor pasywny)

- osadzenie rotora: łożysko kulkowe

- średnica pierścienia wewnętrznego: 18 mm

- średnica rotora: 70 mm

- grubość obiektu: 8 mm

ROTOR
czyli Symulator Aktywności / or Simulator of Activity

WARTOŚĆ / : 201 €VALUE

© OBMS Daniel Zieliński 2007

 Rotor is an object of undefined functionality and content activity. It is an example 

of a group called subjectivisors. Those are object with a potential for influencing the 

perception of reality without any suggestion concerning the form and scope of the 

influence. 

As every other object, it may provoke certain behaviours, interactions and thus cause 

construction of content in the viewers' consciousness.

Directions for use:

1. Place the object on a chosen finger or grab it in a way enabling rotation against 

the inner ring.

2. Rotate the parts in a purposeful or random way.

3. All observations and findings made during a session and those made post factum 

as a consequence of interacting with the object constitute the artistic message.

Technical data:

- work mode: manual (passive rotor)

- embedment of the rotor: ball bearing

- diameter of the inner ring: 18 mm

- rotor diameter: 70 mm

- width of the object: 8 mm
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 Rotor jest obiektem o nieokreślonej funkcjonalności i aktywności treściowej. Jest 

przedstawicielem grupy nazwanej subiektywizatorami. Są to przedmioty mogące 

wpływać na sposób percepcji rzeczywistości, lecz bez jakiejkolwiek sugestii co do 

formy i zakresu tego wpływu. Jak każdy przedmiot poprzez swą formę może 

prowokować określone zachowania, interakcje i w ten sposób pośrednio powodować 

budowanie treści w świadomości odbiorców.

Sposób użycia:

1. Osadzić obiekt na wybranym palcu lub chwycić w sposób umożliwiający obracanie 

rotora względem wewnętrznego pierścienia.

2. Obracać elementy w zamierzony lub zależny od okoliczności sposób.

3. Komunikat artystyczny stanowić mogą wszelkie spostrzeżenia i konstatacje 

poczynione w trakcie interakcji oraz post factum, w konsekwencji obcowania 

z obiektem.

Dane techniczne:

- tryb pracy: ręczny (rotor pasywny)

- osadzenie rotora: łożysko kulkowe

- średnica pierścienia wewnętrznego: 18 mm

- średnica rotora: 70 mm

- grubość obiektu: 8 mm

ROTOR
czyli Symulator Aktywności / or Simulator of Activity

WARTOŚĆ / : 201 €VALUE

© OBMS Daniel Zieliński 2007

 Rotor is an object of undefined functionality and content activity. It is an example 

of a group called subjectivisors. Those are object with a potential for influencing the 

perception of reality without any suggestion concerning the form and scope of the 

influence. 

As every other object, it may provoke certain behaviours, interactions and thus cause 

construction of content in the viewers' consciousness.

Directions for use:

1. Place the object on a chosen finger or grab it in a way enabling rotation against 

the inner ring.

2. Rotate the parts in a purposeful or random way.

3. All observations and findings made during a session and those made post factum 

as a consequence of interacting with the object constitute the artistic message.

Technical data:

- work mode: manual (passive rotor)

- embedment of the rotor: ball bearing

- diameter of the inner ring: 18 mm

- rotor diameter: 70 mm

- width of the object: 8 mm
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 Przedmiot o skali i budowie biżuterii. Układ przewodu pozwala na zawieszenie na 

szyi centralnego elementu i ukrycie w dłoni manipulatora, za pomocą którego można 

impulsowo włączać diodę znajdującą się w centralnym elemencie. OKO jest 

przedmiotem studyjnym, służącym do symulowania przekazu za pomocą optycznego 

kodu - sekwencji sygnałów świetlnych. Ponieważ nie istnieje żaden z góry określony 

sposób kodowania treści, budowany on jest doraźnie (intuicyjnie bądź rozumowo) 

przez użytkowników urządzenia. OKO może być używany zarówno pojedynczo 

(wówczas komunikat jest raczej jednostronny), jak i w zespołach (co pozwala na 

budowanie doraźnego, optycznego metajęzyka pomiędzy użytkownikami). Potencjał 

treściowy OKO wykracza poza obszar chłodnego, warsztatowego studium. Użyty 

w sytuacjach publicznych może być doskonałym narzędziem badania bądź 

komentowania problemów i ograniczeń w porozumiewaniu, w kontekście 

współczesnych zachowań, konwenansów.

Sposób użycia:

1. Zawiesić przedmiot na szyi, korzystając z pętli uformowanej z przewodu.

2. Wyregulować wysokość zawieszenia przedmiotu na szyi, pociągając delikatnie 

przewód od górnej, prawej strony bądź od dołu.

3. Końcówkę sterownika ukryć w dłoni, ewentualnie dodatkowo w kieszeni lub pod 

innym elementem stroju.

4. Rozpocząć interakcję poprzez wciskanie przycisku sterownika w zamierzonych 

bądź innych, zależnych od okoliczności, sekwencjach.

5. Komunikat artystyczny stanowić mogą wszelkie spostrzeżenia i konstatacje 

poczynione w trakcie interakcji oraz post factum, w konsekwencji obcowania 

z obiektem.

Dane techniczne:

- wymiary modułu emitera: ∅ 36 x 8 mm

- wymiary modułu sterownika: ∅ 12 x 50 mm

- emiter: diodowy ∅ 3 mm

- kąt świecenia: ok. 30° (główny strumień), 60° (całkowity)

- światłość: ok. 5000 mcd

- długość fali: 450 nm

- typ przełącznika: monostabilny

- zasilanie: 3 x bateria L754

OKO
czyli Organizator Kodu Optycznego / or Optical Code Organiser

WARTOŚĆ / : 501 €VALUE

© OBMS Daniel Zieliński 2001

 An object of scale and construction of jewellery. The arrangement of the cord 

allows to hang the central element on the neck and hide in the hand of the 

manipulator, which enables pulse turning on the diode located in the central element. 

OKO is a study object, serving for simulation of the message by an optical code, a 

sequence of light signals. As there is no predefined method of coding the message, it 

is constructed ad hoc (intuitively or rationally) by its users. The object may be used 

individually (in such a case the message flows rather one way) or in teams (which 

creates a kind of temporary meta-language between the users). The content 

potential of OKO is beyond a cold, technical study. Used in public situations, 

it could be a perfect tool for researching or commenting on problems and limitations 

in communication, in the context of modern behaviours and conventions. 

Directions for use:

1. Hang the object on the neck using a loop formed of the cord.

2. Regulate the suspension height of the object by pulling the cord carefully from 

the top right side or from the bottom.

3. Hide the tip of the controller in the hand, in a pocket or other element of 

clothing.

4. Commence interaction by pushing the button of the controller in intended or other 

sequences, depending on circumstances.

5. All observations and findings made during interaction and those made post factum 

as a consequence of interacting with the object constitute the artistic message.

Technical data:

- dimensions of emitter module: ∅ 36 x 8 mm

- dimensions of controller module: ∅ 12 x 50 mm

- emitter: diode ∅ 3 mm

- viewing angle: approx. 30° (main light flux), 60° (general)

- luminous intensity: approx. 5000 mcd

- wavelength: 450 nm

- switch type: monostable

- power supply: 3 x L754 battery



30 31

 Przedmiot o skali i budowie biżuterii. Układ przewodu pozwala na zawieszenie na 

szyi centralnego elementu i ukrycie w dłoni manipulatora, za pomocą którego można 

impulsowo włączać diodę znajdującą się w centralnym elemencie. OKO jest 

przedmiotem studyjnym, służącym do symulowania przekazu za pomocą optycznego 

kodu - sekwencji sygnałów świetlnych. Ponieważ nie istnieje żaden z góry określony 

sposób kodowania treści, budowany on jest doraźnie (intuicyjnie bądź rozumowo) 

przez użytkowników urządzenia. OKO może być używany zarówno pojedynczo 

(wówczas komunikat jest raczej jednostronny), jak i w zespołach (co pozwala na 

budowanie doraźnego, optycznego metajęzyka pomiędzy użytkownikami). Potencjał 

treściowy OKO wykracza poza obszar chłodnego, warsztatowego studium. Użyty 

w sytuacjach publicznych może być doskonałym narzędziem badania bądź 

komentowania problemów i ograniczeń w porozumiewaniu, w kontekście 

współczesnych zachowań, konwenansów.

Sposób użycia:

1. Zawiesić przedmiot na szyi, korzystając z pętli uformowanej z przewodu.

2. Wyregulować wysokość zawieszenia przedmiotu na szyi, pociągając delikatnie 

przewód od górnej, prawej strony bądź od dołu.

3. Końcówkę sterownika ukryć w dłoni, ewentualnie dodatkowo w kieszeni lub pod 

innym elementem stroju.

4. Rozpocząć interakcję poprzez wciskanie przycisku sterownika w zamierzonych 

bądź innych, zależnych od okoliczności, sekwencjach.

5. Komunikat artystyczny stanowić mogą wszelkie spostrzeżenia i konstatacje 

poczynione w trakcie interakcji oraz post factum, w konsekwencji obcowania 

z obiektem.

Dane techniczne:

- wymiary modułu emitera: ∅ 36 x 8 mm

- wymiary modułu sterownika: ∅ 12 x 50 mm

- emiter: diodowy ∅ 3 mm

- kąt świecenia: ok. 30° (główny strumień), 60° (całkowity)

- światłość: ok. 5000 mcd

- długość fali: 450 nm

- typ przełącznika: monostabilny

- zasilanie: 3 x bateria L754

OKO
czyli Organizator Kodu Optycznego / or Optical Code Organiser

WARTOŚĆ / : 501 €VALUE

© OBMS Daniel Zieliński 2001

 An object of scale and construction of jewellery. The arrangement of the cord 

allows to hang the central element on the neck and hide in the hand of the 

manipulator, which enables pulse turning on the diode located in the central element. 

OKO is a study object, serving for simulation of the message by an optical code, a 

sequence of light signals. As there is no predefined method of coding the message, it 

is constructed ad hoc (intuitively or rationally) by its users. The object may be used 

individually (in such a case the message flows rather one way) or in teams (which 

creates a kind of temporary meta-language between the users). The content 

potential of OKO is beyond a cold, technical study. Used in public situations, 

it could be a perfect tool for researching or commenting on problems and limitations 

in communication, in the context of modern behaviours and conventions. 

Directions for use:

1. Hang the object on the neck using a loop formed of the cord.

2. Regulate the suspension height of the object by pulling the cord carefully from 

the top right side or from the bottom.

3. Hide the tip of the controller in the hand, in a pocket or other element of 

clothing.

4. Commence interaction by pushing the button of the controller in intended or other 

sequences, depending on circumstances.

5. All observations and findings made during interaction and those made post factum 

as a consequence of interacting with the object constitute the artistic message.

Technical data:

- dimensions of emitter module: ∅ 36 x 8 mm

- dimensions of controller module: ∅ 12 x 50 mm

- emitter: diode ∅ 3 mm

- viewing angle: approx. 30° (main light flux), 60° (general)

- luminous intensity: approx. 5000 mcd

- wavelength: 450 nm

- switch type: monostable

- power supply: 3 x L754 battery



32 33

O AUTONOMII DZIEŁ

(ok. 1995)

Niesłusznie postępują ci twórcy, którzy swe dzieła 

traktując jako nośniki swych intelektualnych własności, 

stanowczo sprzeciwiają się, gdy tylko usłyszą komentarz 

świadczący o innym ich zrozumieniu niż zamierzony. 

Jakkolwiek do krzyku tego o tyle mają prawo, że jest on 

również jakimś środkiem ekspresji, to krzykiem tym 

domagają się właściwie, aby uznano ich bądź za tyranów, 

bądź za głupców. Tyranem bowiem będzie ten twórca, 

który byt już stworzony dalej uznaje za swą wyłączną 

własność i żąda od niego bezwzględnego posłuszeństwa. 

Tyranem będzie po dwakroć, jeśli tego samego żąda od 

jego odbiorców. Głupcem natomiast będzie ten twórca, 

który myśli, że to, co w bycie przez siebie stworzonym 

chciał zawrzeć, jako takie właśnie i jako jedyne jest w nim 

zawarte. Głupcem będzie po dwakroć, jeśli sądzi, 

że odbiorca to właśnie w owym bycie postrzeże.

ON AUTONOMY OF ART WORKS

(ca. 1995)

Those artists, who treat their works as carriers of their 

own intellectual properties and strongly oppose when they 

hear a comment showing a different understanding than 

intended, are wrong. Although they have a right to that 

outcry, as it is also a kind of artistic expression, the 

protest is a demand to be recognised as either tyrants or 

fools. For an artist shall be a tyrant if he considers a 

created object his own property and demands from it 

absolute subordination. He shall be a twofold tyrant, if he 

demands the same from its viewers. An artist shall be a 

fool, when he believes that what he intended to include in 

a work of art, is the one and only and exactly as he 

intended it to be. He shall be a twofold fool, if he thinks 

that a viewer will see it in the object. 

Zdjęcia z wystaw / Photos from the exhibitions
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Galeria Salon Akademii / Salon Akademii Gallery

https://salonakademii.asp.waw.pl/2016/05/05/symulatory-z-kolekcji-obms-daniela-zielinskiego/

  spacer wirtualny / :v-tour www.360stopni.eu/vt/asp/2016/05symulatory2/

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, galeria Salon Akademii / Academy of Fine Arts in Warsaw, Salon Akademii Gallery

Projekt ekspozycji / : Daniel ZielińskiExhibition design

Realizacja / : Jędrzej Iwanicki - StudiopracowniaRealisation

Koordynatorki projektu / : Iga Chmielecka, Katarzyna Urbańska (Salon Akademii)Project coordinators

Warszawa, 5-31 maja, 2016 / Warsaw, may 5-31, 2016
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Łódź Design Festival / Łódź Design Festival

Łódź Design Festival, Centrum Festiwalowe / Łódź Design Festival, Festival Centre

Projekt i realizacja ekspozycji / : Daniel ZielińskiExhibition design and realisation

Koordynator projektu / : Michał Chojnacki (LDF)Project coordinator

Łódź 13-26 października, 2016 / Łódź, october 13-26, 2016

http://www.lodzdesign.com/archiwum/lodz-design-festival-2016/program-2016/wystawy/wystawy-kuratorskie/symulatory/
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Miejska Galeria Dztuki w Częstochowie / City Art Gallery in Częstochowa

Projekt i realizacja ekspozycji / : Daniel ZielińskiExhibition design and realisation

Kurator / : Joanna Matyjacurator

Częstochowa, 9 czerwca - 16 lipca 2017 / Częstochowa, june 9 - july 16, 2017

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie / City Art Gallery in Częstochowa

http://www.galeria.czest.pl/symulatory-z-kolekcji-obsm-daniela-zielinskiego/archiwum-2017
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