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Tym razem wszystko wymknęło
się spod kontroli. Nie planowaliśmy tego, ale z premedytacją
sprowokowaliśmy taki bieg wypadków. Postanowiliśmy uciec
z pola sztuki w kierunku prostego, zwykłego życia. Jednak
życie okazało się krótkie, sztuka
długa, okazja ulotna, doświadczenie niebezpieczne, a sąd
niełatwy i jakby na to nie patrzyć – nie znaleźliśmy żadnego
niezmąconego życia, zasadniczo
autonomicznego wobec sztuki,
tak jak i sztuka nie pozwoliła się
oddzielić od tego co osobiste,
społeczne i polityczne. Koniec
końców – w kolejnym wydaniu
Punktu, tak jak we wszystkich
poprzednich, znajdziecie tylko
i wyłącznie aktualną i mocną
sztukę. W rozmowie Krzysztofa
Gutfrańskiego z Maryam Jafri
przeczytacie o nierozerwalnych
związkach historii ze współ-

czesnością, osobistych doświadczeń i zbiorowo kształtowanej świadomości, ghańskich
archiwach i innych barwnych
kontekstach życia i twórczości
artystki. Lustrzanym odbiciem
tego wywiadu będzie krótka
rozmowa z przetwarzającym
obrazy popkultury raperem
Infinte Livez. Bez zbędnych
wprowadzeń sugerujemy wziąć
głębszy oddech i dać się wciągnąć w cykl fotografii Michała
Grochowiaka, łowiącego poetyckie momenty w ordynarnej
amerykańskiej powszedniości,
rzucić okiem na transformacje przypadkowo napotkanych
przejawów codziennego życia
Gampera Martino, spróbować złamać kod brutalnego
stylu Dominika Podsiadłego,
nacieszyć oko dziwnymi przypadkami postaci z prac Pauliny
Płacheckiej. Przedstawiamy

także sylwetki: Maurizio Anzeriego w ujęciu Katarzyny Majak
oraz Weroniki Bet w rozmowie
z Anną Czaban. W numerze
również tekst Marty Raczek
o życiu w sztuce oraz prezentacja Mariana Misiaka inspirowana typografią Bliskiego
Wschodu. Poza tym szczególnej
uwadze polecamy postać ekscentrycznego nestora eksperymentów rzeźbiarskich Juliana
Bossa Goławskiego.
W 7. wydaniu Punktu, każdy
może znaleźć coś, co wprawi
go w zakłopotanie. Tak czy
inaczej zachęcam do oglądania
i czytania, bo wnętrze naszego
magazynu jak zwykle owocuje,
prątkuje, onieśmiela, zanęca,
zachwyca, czaruje i hipnotyzuje.
Kuba Bąk
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Complex interplay
between the
individual and the
larger structures
in society
Krzysztof Gutfrański
Interwiev with Maryam Jafri

(2010) has a voice over which
is adapted from the Baburnama,
the first known instance
of autobiography in the Islamic
world, indeed almost anywhere
in the world, written between
1491-1511. Taking place in
much of what is now Afghanistan, Pakistan and Northern
India, there are certain parallels
with the current regional situation there. Visually, all three
video works employ
a strong theatrical language.
For me, the enhanced theatricality of much of my work
serves to emphasize that a text
is being performed, interpreted,
staged. Costume Party, the
earliest work on view, is
a three screen video installation.
The plot, so to speak, is that
a woman is giving a costume
party and has invited all her
guests to come from their favorite era of history, for example Imperial Rome, the Wild
American West, the Roaring
20s etc. The work is about fantasies we have of earlier historical moments, how we project
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The personal and the political, the
individual and the collective are
entangled within one person in
a way that we have not managed
to fully analyse, let alone comprehend. Krzysztof Gutfrański
spoke with Mariam Jafri about
studies on the unique relations
and correlations within (and
between) contemporary societies and about seeking points
of convergence and divergence
of various temporal, spatial
and mental perspectives on the
occasion of the presentation of
the artist’s work in the Wyspa
Institute of Art in Gdańsk.
Let me start with very basic
question. Would you summarize
briefly exhibited works and the
whole idea behind the show?
There are three video works on
view, all focusing on the links
between history/fiction/narration. Costume Party (2005)
and Staged Archive (2008) are
from an original script by me,
whereas Death With Friends
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ourselves into earlier eras so
that the views we hold of the
past say more about the present than anything else. Staged
Archive is the most cinematic,
although it too contains
a strong theatrical element.
There the story is of a man who
is haunted by a murder he committed as a boy in an unnamed
country, most probably in Africa. It is loosely based on travel
novels, from Joseph Conrad’s
Heart Of Darkness to Somerset
Maugham’s Rain, the latter
about a missionary’s suicide
in the South Pacific.
You seem to have been open to
a variety of influences and your
works suggest a lot of research.
But more specifically, how do
you keep yourself inspired as a
filmmaker?
I studied literature, not fine art,
and I still often start with the
text first. An interesting document, story or script can often
be the trigger for a new work.
Most of my work in both still
and moving image is strongly

text based, whether as an actual
script with dialogue or voice
over that forms the basis for a
moving mage work or as a textual element in a collage. I work
a lot with photography and
when I reach a dead end in one
medium, I often find inspiration in another. That is probably
why I’m an artist, where in today’s art world artists increasingly move with ease through
different mediums from photo,
text, performance to film etc
What made you make your first
film?
My first video was Running
(2000) which was a performance based video composed
entirely of close ups or talking
heads as you call them. I wrote
and performed all the roles in
it. Running started off because
I had done some theatre when
I was younger and I wished to
delve further into performing
for the camera.
What about your background?
I was born in Pakistan, grew up
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in New York City and now live
in both New York and Copenhagen. So I guess after moving
through so many continents it
isn’t a surprise that my work is
very much about relations, both
in terms of time (past / present)
and space (East / West, North /
South).
Were you religious as a child?
No. I come from a secular family.
Let me know more about Babur
and how you set and prepare
Death WIth Friends?
The Baburnama is a well known
diary in the region, studied by
historians and parts of which
are taught in school in South
and Central Asia. Published
shortly after 9/11 in a new
English translation, parts of
the diary eerily parallel the
present day situation in the
American-led Afghan War.
Babur writes in detail about
his continual attempts to conquer Kabul and the border areas of Afghanistan/Pakistan.

However interspersed with
bloody accounts of conquest
are carnivalesque descriptions
of wine and opium induced
parties populated by glittering
poets and dancers. These other
passages, with their the frank
descriptions of homosexuality,
blasphemy, alcohol, and music and the presence of strong
women often ruling alongside
men, question the narrow fundamentalist claim that these
practices are merely corrupt
“Western” imports that must be
(forcibly) purged from the local
culture. Indeed as one critic
noted, the glorious past that
the fundamentalists want to
return to may not be what they
think it is. Thus the film aims
to question the (media-driven)
perceptions of not only outsiders but also the increasingly
conservative self-perceptions.
My film, Death With Friends,
was shot in a film studio in
Mumbai with a group of actors
on a golden stage, containing a
few key props. The geometric
set design combined with care11

fully choreographed camera
movements, emphasizes the
links between architectural
and psychic space. A voice over,
adapted from the Baburnama,
accompanies the scenes. Filmic
inspiration is drawn from Fellini’s Satyricon, Pasolini’s Arabian Nights and Satyajit Ray’s
The Chess Players. All three films
are adaptations of literary texts
and feature a filmic language
strongly marked by theatrical
forms. The pronounced theatricality serves to remind the audience that a text is being performed, interpreted, translated.

through sorcery, demonology
and witchcraft. Freud secularized and individualized this
dark force by naming it the unconscious. Jung collectivized it
as myth, Lacan brought in representation. But it took Deleuze
and Guattari to reveal that the
unconscious is socially constructed, historically inflected
and politically mediated – in
other words that the personal
and the political, the individual
and the collective are woven together within the same person
in ways that we haven’t yet analyzed or even understood.

What is the nature of your
dreams? Are you more interested
in Jung than you are in Freud?
I like Freud a lot. Jung less so.
But for me the most important
source for understanding how
the unconscious functions remain Deleuze & Guattari with
their critique of psychoanalysis. In pre-modern times the
unconscious was an external
malevolent force with origins
in the devil and mobilized

I am interested in your approach
to documentary films and researching archives within the art
context. What is behind the title
“Staged Archive”?
Staged Archive refers to the way
the photos from the archive
function in that video, that the
photos become a character or
element in the story, they are
on stage along with other elements such as actors, props etc.
Indeed in any courtroom trial,
12

images i was struck by the atmosphere of awe, fear and magic in
them. In Staged Archive,
I deployed the codes and conventions of both cinema and theatre
to tease out the performative and
psychological layers implicit in
the archival photos rather than
present them in a straightforward
documentary way.

the photographs often function like the witnesses, they are
made to speak, to produce evidence of guilt or innocence. So
too in my film where the photos
play in a slide show on a screen
behind the judge, while the
judge interrogates the mother
figure about her past. The film
has the incoherence of a dream
logic, but essentially it is about
a man who has is haunted by
a crime he committed in his
childhood, when he was with
his mother and father on a missionary trip to an unspecified
region of Africa. The work takes
up the spectre of colonial guilt,
hence the rather surreal courtroom trial. The archival images
are originally from some research I did in the National Archives of Ghana. I came across
photos of a mobile cinema –
vans with 16mm portable cinema
equipment (screens, projectors
etc) - used initially and most successfully by missionaries in an
attempt to harness the spectacle
of cinema to the spectacle of religion. When I came across these

I was mesmerized after watching your early films. It was at the
same time feeling of estrangement and experience of having
rare glimpse on something what
I can call “theory of gesture”.
Maybe that is mere coincidence, but I am wondering...
Who were the ones who made
the greatest impression on you
from theatre field? Beckett,
Ionesco, Bergman. And oddly
enough Jacque Le Coq with his
emphasis on the physical theatre because actually I used my
face in a very sculptural, rather
physical manner and didn’t rely
on much make up or prosthetics to change the shape of my
face in order to assume those
13

different characters.
Some people have seen a feminist
bias in your work. What about
your own feminism?
Before feminism, women were
considered the property of their
husbands or fathers, denied
higher education and not allowed to vote, so yes,
I consider myself a feminist.
In fact any man or woman who
doesn’t, is simply against basic
human rights for 51% of the
human population. In terms
of as an artist, the work of a lot
of women artists such as Sanja
Ivekovic, Eva Hesse, Martha
Rosler and others from that
generation has been very important for me. My feeling is
that women artists are still
short changed in the art system,
things are getting better but not
fast enough!
What sort of reading was important for you? Do you read
critical theory? Philosophy? Theology?
Depends on the work, but fiction of course which I studied
14

and also critical theory. Not
theology. Every time I start on
a new work, I often read theoretical texts in parallel, during in
the early research phase at least.
For example, most recently
I read a lot of Mike Davis, David
Harvey and Deleuze & Guattari
in connection with a new work
I made called Avalon (2011)
which centers on labor, outsourcing, global economy but
again, like most of my work,
from a quite personal angle;
meaning my interest is not in
some dry cataloging of economic statistics but rather the
complex interplay between the
individual and the larger structures in society, be they the
family as a patriarchal institution (i.e. my earlier performance
based works), or the effect of
history on the everyday unconscious level (the works on view
at Wyspa) or, as in Avalon, with
the ongoing economic transformation commonly called globalization.
What do you think about today

space. If the three works on view
at Wyspa link together events
that took place in different times
and places then both Avalon
and Age of Austerity link events
occurring in different places but
at the same time, a shift perhaps
from history to geography.

political situation there (let say,
since the attack on Benazir Bhutto)?
Dire. Pakistan from its birth
has been hobbled by a venal,
corrupt political establishment
that doesn’t give a damn about
the average person. Furthermore being located in a strategically important area during
the cold war and war on terror
has meant that outside influence has only made a bad situation much worse.

Do you think art still can change
social reality?
Art can change imagined reality, which is one step towards
a change in social reality. But
most of the time art acts as a
barometer for changes that
are already in the air, in short
art on its own doesn’t change
much but only if there are other societal forces aligned in a
similar way at that particular
historical moment.

What are you working on now?
A photo/text series titled Age
of Austerity. The work maps
six or seven sites in four different continents, all of which in
some way touch upon the theme
of role-play. However, as with
Avalon, my emphasis will be on
how these sites function as nodes
of production, sites for labor as
much as desire. The geographical dispersal of the sites follows
from Marxist geographer David
Harvey’s views that an analysis of production can no longer
be isolated from an analysis of
15

Zacznijmy od początku. Jaki jest
pomysł na wystawę i co można
na niej zobaczyć?
Na wystawie prezentowane są
trzy prace wideo, wszystkie
koncentrują się na połączeniach
pomiędzy historią / fikcją /
sposobem opowiadania. Dwie
z nich, Costume Party (2005)
i Staged Archive (2008) bazują na scenariuszu napisanym
przeze mnie, w Death With
Friends (2010) z kolei głos zza
kadru czyta zaadaptowane
fragmenty z Baburnamy.
Jest to pierwszy znany przykład autobiografii w świecie
islamu, napisany gdzieś pomiędzy 1491 a 1511 rokiem i jeden
z pierwszych tekstów tego typu
w ogóle. Jego akcja dzieje się
na terenie dzisiejszego Afganistanu, Pakistanu i północnych
Indii, a niektóre wątki w nim
zawarte zazębiają się z dzisiejszą sytuacją na tych terenach.
Wizualnie wszystkie trzy prace
mocno bazują na języku teatru.
Ta uwydatniona teatralność,
która pojawia się z resztą
w większości moich prac, służy

Tłumaczenie

Złożona sieć
wzajemnych oddziaływań pomiędzy jednostką a większymi
strukturami
społeczeństwa
Krzysztof Gutfrański
Rozmowa z Maryam Jafri

T o, co osobiste i polityczne,
indywidualne i zbiorowe jest
splecione w tej samej osobie na
sposób, który nie do końca udało
nam się zanalizować,
a co dopiero zrozumieć. Na temat
badań nad specyfiką relacji
i korelacji we współczesnych
społeczeństwach (i pomiędzy
nimi), o poszukiwaniach
punktów zbiegu i rozbiegu
różnych perspektyw
czasowych, przestrzennych
i psychologicznych z Mariam
Jafri, przy okazji prezentacji jej
prac w Instytucie Wyspa
w Gdańsku, rozmawiał
Krzysztof Gutfrański.
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podkreśleniu tego, jak zmienia
się tekst - w trakcie gry aktora,
interpretacji, inscenizacji, itd.
Najwcześniejsza praca na wystawie, Costume Party, to trójkanałowa instalacja. Jej fabuła,
mówiąc bardzo oględnie, polega na tym, że kobieta urządza
przyjęcie kostiumowe, zapraszając na nie wszystkich gości z
najświetniejszych okresów historii, na przykład z Cesarstwa
Rzymskiego, amerykańskiego
Dzikiego Zachodu, szalonych
lat 20., itd. Ta praca mówi o
naszych fantazjach związanych
z historycznymi momentami
i tym, w jaki sposób projektujemy nas samych do wcześniejszych epok; pokazuje, że wyobrażenia, jakie mamy o przeszłości dotyczą zdecydowanie
bardziej teraźniejszości aniżeli
czegokolwiek innego. Staged
Archive jest z kolei pracą najbardziej filmową, co nie zmienia
jednak faktu posiadania przez
nią silnego elementu teatralnego. Opowiada historię mężczyzny prześladowanego przez
świadomość zbrodni, którą

popełnił w przeszłości. Akcja,
osadzona w bliżej nieokreślonym kraju, najprawdopodobniej w Afryce, w luźny sposób
nawiązuje do powieści podróżniczych od Jądra Ciemności
Joseph’a Conrada do Deszczu
Somerseta Maughama.
Wydajesz się być otwarta na
rozmaite wpływy, swoje prace
poprzedzasz sporą ilością badań.
Chciałbym dowiedzieć się nieco
dokładniej, co inspiruje cię jako
filmowca?
Studiowałam literaturę, a nie
sztuki piękne, dlatego wciąż
częściej zaczynam od tekstu.
Ciekawy dokument, opowieść
czy scenariusz jest często bodźcem dla kolejnego działania.
Większość moich prac, zarówno ruchomych, jak i nieruchomych, bazuje w istotny sposób
na tekście w formie bieżącego
scenariusza z dialogiem albo
głosu zza kadru, który tworzy
bazę dla ruchomego obrazu czy
też inaczej, jest tekstualnym
elementem w większym kolażu. Wiele pracuję z fotografią
17

i kiedy czuję, że dochodzę do
martwego punktu w jednym
medium, często znajduję inspirację w kolejnym. Pewnie
dlatego jestem artystką - przecież w dzisiejszym świecie
artystycznym większość jego
uczestników coraz łatwiej przemieszcza się pomiędzy różnymi
mediami, z fotografii do tekstu,
performance do filmu itd.
Co spowodowało, że zrobiłaś
swój pierwszy film?
Moją pierwszą pracą było wideo
Running (2000), które polegało na performance do kamery,
składającym się całkowicie ze
zbliżeń czy, jak to się mówi,
gadających głów. Napisałam
i odegrałam w nim wszystkie
role. Running było udaną pracą,
ponieważ miałam już pewne
doświadczenie z teatrem w młodym wieku i dzięki temu mogłam się zagłębić bardziej
w performance do kamery.

ale przede wszystkim to coś, co
bardzo trudno nazwać, jakby wyczuwalna intencjonalnie
“teoria gestu”.
Być może to zwyczajny zbieg
okoliczności. Ale kiedy zadaję
sobie pytanie, kim byli ci, którzy wywarli największy wpływ
na moje rozumienie teatru pojawiają się: Beckett, Ionesco,
Bergman… I, co dziwne, Jacques
Le Coq z jego naciskiem na fizyczność w teatrze - żeby odegrać te wszystkie role rzeczywiście, używałam mojej twarzy
w bardzo rzeźbiarski, fizykalny
sposób, dzięki czemu nie był
mi potrzebny makijaż czy protetyka, umożliwiająca zmianę
kształtu mojej twarzy.
Możesz opowiedzieć coś o swoim pochodzeniu?
Urodziłam się w Pakistanie,
dorastałam w Nowym Jorku,
a teraz mieszkam jednocześnie
w Kopenhadze i Nowym Jorku.
Kiedy ma się świadomość tych
przeprowadzek - z kontynentu
na kontynent- nie jest żadną
niespodzianką, że moja praca

Te wczesne filmy kompletnie
mną zawładnęły. Jest w nich
specyficzny efekt wyobcowania,
18

mówi przede wszystkim o relacjach – zarówno w kontekście
czasu (przeszłość/teraźniejszość),
jak i przestrzeni (Wschód/Zachód, Północ/Południe).

cia Kabulu i obszarów przygranicznych dzisiejszego Pakistanu
i Afganistanu. Jednak opisy
krwawych podbojów przeplatają
się w tekście z karnawałowymi
fragmentami, związanymi celebrą oraz imprezami pełnymi
wina, opium, zaludnionymi
przez zapierających dech w piersiach poetów oraz tancerzy. Te
dodatkowe pasaże, z wyrazistymi opisami homoseksualizmu,
bluźnierstw, libacji i muzyki,
a także silnych kobiet rządzących
u boku mężczyzn, kwestionują wąskie fundamentalistyczne
twierdzenia o tym, że praktyki
tego rodzaju są jedynie korumpującymi „zachodnimi” importami, które (na siłę) mają być
usunięte z lokalnej kultury.
W rzeczywistości, jak zwrócił na
to uwagę pewien krytyk, chwalebna przeszłość, którą fundamentaliści próbują przywrócić,
może okazać się czymś zupełnie
innym niż zakładają. Death With
Friends skupia się zatem właśnie
na konserwatywnym aspekcie
kreacji światopoglądu, a nie tylko na perspektywie postrzegania

Byłaś religijnym dzieckiem?
Nie. Pochodzę ze świeckiej rodziny.
Kim był wspominany już Babur i
jak wyglądały przygotowania do
filmu Death with friends?
Baburnama to dobrze znany w
regionie przykład literatury pamiętnikarskiej, badany przez
historyków i we fragmentach
funkcjonujący jako lektura
szkolna w Południowej i Centralnej Azji. Jego nowe tłumaczenie
na angielski pojawiło się krótko
po ataku na World Trade Center
i w dziwny sposób przypomniało – w niektórych swych fragmentach – o prowadzonej przez
Amerykanów wojnie w Afganistanie. Autor pamiętników,
Zahir ad-Din Babur (1483-1530)
– założyciel Państwa Wielkiego
Mogoła – w szczegółowy sposób
opisuje nieustające próby podbi19

innego jako Innego. Nakręciłam
go w Bombaju z niewielką grupą aktorów i minimalną ilością
kluczowych rekwizytów. Geometryczna scenografia w połączeniu ze starannie opracowaną
choreografią kamery podkreślają
związek pomiędzy przestrzenią
architektoniczną i psychiczną.
Tekst zaadoptowany z Baburnamy towarzyszy scenom jako głos
zza kadru. Filmowe inspiracje
można dostrzec w Satyriconie
Felliniego, Opowieściach tysiąca
i jednej nocy Pasoliniego czy Graczach w szachy Satyajit’a Ray’a.
Wszystkie trzy wymienione są
adaptacjami epickich tekstów
literackich wykorzystujących
język filmowy, który silnie nawiązuje do języka teatru. Ta wymowna teatralność ma znowuż
przypominać widzom o tym, że
tekst podlega kolejnym metamorfozom - podczas gry aktora,
interpretacji, tłumaczenia...

Bardzo lubię Freuda. Junga mniej.
Jednak najbardziej istotnym źródłem dla mojego rozumienia tego,
jak funkcjonuje nieświadomość
pozostają Deleuze i Guattari z
ich krytyką psychoanalizy. W
czasach przednowoczesnych
nieświadomość była zewnętrzną, złowrogą siłą, biorącą swój
początek w diable, uruchamianą
poprzez czarostwo, demonologię
oraz magię. Freud zsekularyzował i zindywidualizował te ciemne siły nazywając je nieświadomością. Jung skolektywizował
to jako mit, a Lacan przeniósł na
reprezentację. Jednak to Deleuze
i Guattari ukazali, że nieświadomość jest konstruowana społecznie, modulowana historycznie
i politycznie zapośredniczona –
mówiąc inaczej, to co osobiste
i polityczne, indywidualne i
zbiorowe jest splecione w tej samej osobie na sposób, który nie
do końca udało nam się zanalizować, a co dopiero zrozumieć.

Ciekawi mnie natura twoich
snów. Jesteś bardziej zainteresowana Jungiem czy może bardziej
Freudem?
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Zastanawiam się też nad twoim
podejściem do filmu dokumentalnego i do badań archiwów

w kontekście artystycznym. Co
kryje się pod tytułem Inscenizowane Archiwum?

to pewien sposób, który pozwolił mi wydobyć performatywne
oraz psychologiczne warstwy
właściwe tym obrazom.

Te obrazy pochodzą z wizyty
w Ghanie, gdzie chciałam początkowo nakręcić film. Przygotowując się do niego, prowadziłam badania w tamtejszym
Archiwum Narodowym, gdzie
natrafiłam na niesamowite zdjęcia objazdowego kina. Pewnego
rodzaju furgonetki z przenośną aparaturą kinową na taśmy
16mm (ekrany, projektory, itd.)
– używane tu były początkowo
i z dużym sukcesem przez misjonarzy próbujących wykorzystać spektakl kinowy dla
spektaklu religii. Film nigdy nie
doszedł do skutku, zdjęcia natomiast wykorzystałam do Inscenizowanego Archiwum. Tak więc
tytuł odnosi się wprost do sposobu, w jaki zafunkcjonowało
ono w tym wideo. To znaczy archiwum stało się jakby postacią,
elementem w sfikcjonalizowanej
historii, który został zainscenizowany razem z pozostałymi
elementami jak aktorzy itd. Był

Niektórzy krytycy widzą
w twoich pracach wątki feministyczne. Chciałem zapytać
o twój własny punkt widzenia
w tej kwestii.
Przed pojawieniem się ruchów
feministycznych kobiety były
często postrzegane jako własność ich mężów albo ojców, nie
miały dostępu do szkolnictwa
wyższego ani prawa do głosowania – w takim kontekście
owszem, postrzegam siebie jako
feministkę. W rzeczywistości
każdy mężczyzna czy kobieta,
którzy nie widzą w tym problemu, są w milczący sposób
przeciwko prawom człowieka
(51% populacji na świecie). W
kontekście artystycznym, dorobek znacznej ilości kobiet
artystek, takich jak Sanja Iveković, Eva Hesse, Martha Rosler i
innych z tego pokolenia, był dla
mnie bardzo istotny. Poza tym,
mam wrażenie, że kobiety ar21

tystki nie są wciąż sprawiedliwie
traktowane w systemie sztuki
i choć aktualnie ulega to zmianie, dzieje się to niedostatecznie
szybko.
Jakie lektury są dla ciebie ważne?
Czytasz teorię krytyczną, filozofię, teologię?
Zależy, nad czym pracuję. Czytam oczywiście dużo literatury
fabularnej, którą studiowałam,
ale sięgam także po teorię krytyczną. Po teologię nie za bardzo.
Każdorazowo, kiedy zaczynam
jakąś pracę, równolegle czytam
teksty związane z teorią, przynajmniej w trakcie wczesnej
fazy poszukiwań. Na przykład
ostatnio czytałam sporo Mike’a
Davisa, Davida Harveya oraz
Deleuze’a i Guattari’ego w nawiązaniu do nowej pracy zatytułowanej Avalon (2011), która
koncentruje się na tematach:
pracy, outsourcingu, globalnej
ekonomii. Jednak, jak większość moich prac, jest przefiltrowana przez moją wyobraźnię.
Więc kiedy przekładam to na
prace, nie znajdziesz w nich ja22

kiegoś suchego katalogowania
statystyki gospodarczej, lecz
raczej złożoną sieć wzajemnych
oddziaływań pomiędzy jednostką a większymi strukturami
społeczeństwa. Na przykład
między jednostką a rodziną
jako instytucją patriarchalną
(w moich wczesnych pracach,
związanych z performance) czy
też oddziaływania historii na
poziomie nieuświadomionych
aspektów codzienności (prace
prezentowane w IS Wyspa), czy
też jak w pracy Avalon z dziejącą
się transformacją ekonomiczną,
potocznie określaną jako globalizacja.
Co myślisz o dzisiejszej sytuacji w
Pakistanie (powiedzmy, od czasu
zamachu na Benazir Bhutto)?
Jest fatalnie. Pakistan od czasu jego narodzin pokuśtykał
w stronę przekupnego i skorumpowanego establishmentu,
który za nic ma pojedynczego
obywatela. Ponadto jego położenie w strefie o strategicznym
znaczeniu podczas zimnej wojny, jak i wojny z terroryzmem

oznacza, że zewnętrzne wpływy
tylko pogarszają tę sytuację.

w tym samym czasie, zmieniając
punkt orientacyjny z historii na
geografię.

Nad czym obecnie pracujesz?
Nad serią zdjęć z tekstem, zatytułowaną Age of Austerity. Praca
mapuje sześć lub siedem miejsc,
ulokowanych na czterech różnych kontynentach, każde z
nich w pewien sposób dotyka
zagadnienia podziału na role.
Podobnie jak w Avalon, mój nacisk zostanie położony na to, jak
miejsca te funkcjonują jako węzły produkcyjne, miejsca pracy,
jak również miejsca pożądania.
Ich geograficzne rozproszenie
nawiązuje do stanowiska Davida Harveya, marksistowskiego
geografa, który uważa, że nie
możemy rozdzielać analizy produkcji od analizy przestrzeni
i miejsc. Zatem, jeżeli te trzy
prace, które można zobaczyć na
Wyspie łączą ze sobą wydarzenia mające miejsce w różnych
punktach geograficznych i odmiennych okresach czasu, to zarówno Avalon, jak i Age of Austerity łączą wydarzenia dziejące
się w rozmaitych miejscach, ale

Czy uważasz, że sztuka jest w
stanie zmienić rzeczywistość społeczną?
W pewnym sensie może ona
zmieniać rzeczywistość wyobrażoną, co z kolei jest krokiem
w kierunku zmiany rzeczywistości społecznej. Jednak w
większości przypadków sztuka
działa jako barometr dla zmian,
które już są wyczuwalne w powietrzu. Mówiąc zwięźle, sztuka
sama w sobie nie zmienia zbyt
wiele, zmiany są możliwe dopiero wtedy, kiedy większe siły
społeczne łączą się ze sobą
w określonym momencie historycznym.
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Maryam Jafri, Running, 2010, video still (kadr)
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Maryam Jafri, Running, 2010, video still (kadr)
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Maryam Jafri, Running, 2010, video still (kadr)

28

29

30

31

Maryam Jafri, Mobile Cinema, 2008, Image courtesy of National Archives of Ghana
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Maryam Jafri, Mobile Cinema, 2008, Image courtesy of National Archives of Ghana

Maryam Jafri, Death With Friends, 2010, video still (kadr)
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Maryam Jafri, Death With Friends, 2010, video still (kadr)
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Maryam Jafri, Death With Friends, 2010, video still (kadr)
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Maryam Jafri, Death With Friends, 2010, video still (kadr)
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Maryam Jafri, Death With Friends, 2010, video still (kadr)

42

43

Maryam Jafri, Death With Friends, 2010, video still (kadr)
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Maryam Jafri, Death With Friends, 2010, video still (kadr)

46

47

Sto krzeseł
w sto dni
Gamper Martino
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Projekt polega na systematycznym kolekcjonowaniu krzeseł
porzuconych na londyńskich
ulicach (lub, częściej, w mieszkaniach znajomych) w okresie
mniej więcej dwóch lat. Następnie w ciągu 100 dni zmienia
się dizajn każdego krzesła, próbując przekształcić jego charakter i funkcję. Moją intencją
jest testowanie potencjału tworzenia nowych funkcjonalnych
projektów poprzez połączenie
stylistycznych lub strukturalnych elementów istniejących
rodzajów krzeseł. Widzę w tym
szansę stworzenia „trójwymiarowego szkicownika” pewnej
liczby projektów zabawnych i
jednocześnie prowokujących
do myślenia, które z racji ograniczeń czasowych połączone są
razem bez żadnej prawie analizy. Oprócz stworzenia jednego
lub większej liczby projektów
krzeseł odpowiednich do produkcji masowej, mam zamiar
zakwestionować przekonanie
o wyższości tego, co jednorazowe. Chcę wykorzystać to łączenie wszystkiego ze wszystkim,

aby wykazać trudność obiektywnej oceny jakiegoś konkretnego projektu jako „najlepszego”. Mam nadzieję, że moje
krzesła ilustrują – i podkreślają
– geograficzny, historyczny
i ludzki wymiar projektowania:
to, co mogą nam powiedzieć
o Londynie, o socjologicznym
kontekście siedzenia w różnych rejonach oraz o ludziach,
którzy byli ich właścicielami.
Historie krzeseł są tak samo
istotne, jak ich styl czy nawet
funkcja.
Projekt podpowiada nowy sposób stymulowania myślenia
o dizajnie i skłania do dyskusji
na temat wielu kwestii, takich
jak wartość, różne rodzaje
funkcjonalności i odpowiedniego dla danego rodzaju krzeseł stylu. Na przykład, co dzieje
się ze statusem i potencjałem
plastikowego krzesła ogrodowego (konwencjonalnie automatycznie utożsamianego
z najzwyczajniejszą w świecie
funkcjonalnością), kiedy się je
obije luksusowym brązowym
49

zamszem? Tak naprawdę wykorzystany tu zabieg ukazuje
pewną elastyczność podejścia:
z jednej strony podkreśla wagę
socjologicznego/osobistego/
geograficznego/historycznego
kontekstu dizajnu, a z drugiej –
uruchamia i uwypukla twórczy
potencjał takich elementów, jak
przypadkowość i spontaniczność.
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Gamper Martino, Bare Light
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Gamper Martino, Alpino
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Gamper Martino, Giro
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Gamper Martino, Back Issue
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Gamper Martino, Painters Mate
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Gamper Martino, Barbapapa

61

Gamper Martino, Hanger
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Gamper Martino, Ply On Ply
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Dziergacz
Katarzyna Majak

M

aurizio Anzeri, Włoch,
choć mieszka i pracuje
w Londynie od 16 roku życia,
pozostaje człowiekiem Południa Europy, człowiekiem
agory, człowiekiem forum.
Punktem wyjścia w jego pracach są twarze, odnajdowane
w bezliku anonimowych starych fotografii.

Inspiruję się swoimi własnymi
doświadczeniami i obserwacją
jak, w innych kulturach, ciała
stają się żywymi symbolami
graficznymi. Następnie używam szycia i haftu by przywrócić im znaczenie i oznaczyć
przestrzeń poprzez znak stworzony przez człowieka, poprzez
ślad”2. Mamy zatem twarz lub
ciało potraktowane jako tło dla
symbolu graficznego przy użyciu nici i igły (na szczęście tylko
za pośrednictwem swego fotograficznego wizerunku). Twarz
schwytana zostaje w sieć znaku,
opleciona jego abstrakcyjną
formułą, przeobrażona
w hieroglif, w piktogram.
Anzeri odwołuje się w swojej
wypowiedzi do symbolicznego traktowania ciała w innych
kulturach, nie precyzując
konkretnych źródeł swojej
inspiracji. Z pewnością mogą
się tu nasunąć praktyki zdobienia ciała i twarzy w wielu
kulturach tradycyjnych całego
świata. Klasyczny przykład to
tradycja ornamentacyjna Indian Kaduweo (opisana przez

Napotykani w przelocie ludzie,
jak ci ze zdjęć, po które sięgnął
Anzeri, mijają nas, pogrążają się
w mroku nieobecności, pozostawiając nam obraz jako znak
swego zniknięcia. Każdy obraz
to przede wszystkim uobecniona nieobecność – nieobecność
desygnowanego obiektu w nim
zaklętego1. Nieobecność ta
skonfrontowana zostaje
z namacalną materialnością
haftu, obraz-odbicie okazuje
się obiektem, wyobrażenie staje
się przedmiotem. To pierwszy
z frapujących aspektów prac
Anzeriego, który oświadcza:
„Pracuję szyjąc, haftując, i rysując; badam esencję znaku
i jego fizyczną manifestację.
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Levi-Straussa w „Smutku
tropików”3), ale nie sposób
nie wspomnieć tez o Maorysach z regionu Pacyfiku. Mniej
oczywiste, ale również warte
rozważenia, byłoby odniesienie
do tajemniczych wizerunków
sprzed 9 tysięcy lat z Jerycha
(podobne znaleziska z tego samego czasu pochodzą też
z innych stanowisk archeologicznych). To czaszki ludzkie
z dorobioną twarzą wykonaną z gliny. Mamy zatem ślad
człowieka (czaszka, fotografia)
jako punkt wyjścia do kreacji
wizerunku przy użyciu dodanego materiału (glina, nici).
Mamy wreszcie niezmierzone
uniwersum masek z najróżniejszych kultur z całego świata
jako świadectwo powszechnej
tendencji do „uzupełniania”
twarzy i jej przemiany w symboliczny wizerunek, w znak,
wreszcie w pismo, oczywiście
nie w wąskim użyciu tego pojęcia, raczej w szerokim jego
sformułowaniu u Derridy. Niektórym przypomni się wreszcie
choćby Huang Yan, malujący

pejzaże na ludzkich twarzach
i ciałach, czy Zhang Huan kreślący tuszem znaki chińskiego
pisma na własnej twarzy. Jak
z tego pobieżnego przeglądu
widać, prace Anzeriego bynajmniej nie powstają w próżni.
W jakiej mierze to, co prezentuje nam Anzeri, jest pismem?
Wydaje się, jakbyśmy mieli tu
do czynienia z charakterystycznym dla pisma systemem dystynktywnych różnic, którego
reguły pozostają enigmatyczne
lub wręcz przynależą do wielu
różnych „alfabetów.” Alfabet
nie jest tu zresztą zapewne najlepszym określeniem, należałoby się w tym przypadku raczej
odwołać do chińskiego pisma
ideograficznego. Twarze w kokonie haftu przeobrażają się w
pracach Anzeriego w znaki,
w ideogramy. W ten sposób od
nieobecności osoby w obrazie
przechodzimy do obecności
materii haftu w obiekcie artystycznym, a następnie ponownie
do nieobecności desygnatu w
znaku, którym okazuje się od70

mieniona przez artystę fotografia twarzy. Ta dialektyka prowadząca od ikony przez fetysz
do symbolu ukazuje odmienne
i dopełniające się nawzajem
aspekty dzieła sztuki w ogóle.
Twarz jako znak, jako zdanie,
wypowiedź. A jeśli zdanie, to
również deleuzjańska równoległość relacji desygnowania,
manifestowania, znaczenia
i wreszcie sensu. „(…) Sens
jest tym, co wyrażone w zdaniu, tym, co bezcielesne na
powierzchni rzeczy, czymś
złożonym i nieredukowalnym,
czystym wydarzeniem, które
utrzymuje się albo trwa w zdaniu”4. W jaki sposób nić haftu
staje się wątkiem sensu? Kreśląc swą ideograficzną strukturę
wyłania ona wydarzenie tak,
jak czyni to zdanie u Deleuze’a,
wyłania coś, co nie jest ani
fotografią, ani twarzą na niej
utrwaloną, ani materią haftu,
choć bez nich by nie zaistniało.
Wyłania sens.
Procedura haftowania znaków
wytwarza zatem sens i uwalnia

w ten sposób zdjęcie od jego powiązań z rzeczywistością, której
jest ono śladem, bowiem, jak
konstatuje Deleuze, „sens jako
to, co wyrażone, nie istnieje
poza samym wyrażeniem”5.
Wprawdzie Anzeri wyznaje:
„Jestem zainteresowany związkiem pomiędzy intymnością
a światem zewnętrznym”6, ale
to intymność najwyraźniej
przeważa w tej relacji. „Świat
zewnętrzny” bardzo często po
prostu znika pod haftem. W
ten sposób wymiar sensu zakorzeniony w wydarzeniu tłumi
pierwszy z wymiarów Deleuze’a
– desygnacja zamiera, a to rzutuje również na aspekt manifestowania. Znak zawarty w hafcie
jest czyjąś ekspresją, za nicią
skrywa się twarz, która coś wyraża. Tu podejście twórcy waha
się pomiędzy twarzą całkiem
ukrytą a niemal nieprzesłoniętą.
Ekspresja twarzy miesza się
z ekspresją znaku. Aspekt znaczenia i aspekt sensu zagarniają
dla siebie raz większą, to znów
mniejszą przestrzeń. Rysy twarzy konkretnej osoby wchodzą
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w wieloaspektową relację
z materią i sensem oplatającego
ją znaku, znaku wyrastającego
z tej właśnie twarzy i od niej
nieodłącznego.

wyłącznej materii dzieła sztuki”
wedle sformułowania Rouille7, lecz z włączeniem w obręb
dzieła materii heterogenicznych,
jak to się działo choćby u Roberta Rauschenberga.

Zapewne spontanicznie (i, jak
sam przyznaje, z nudy) haftowane ideogramy Anzeriego
nie odwołują się do ustalonej
przez tradycję siatki znaczeń,
w przeciwieństwie do pisma
w ścisłym (lub może wąskim)
tego słowa rozumieniu, oraz
masek i ornamentów przynależnych do tradycyjnych kultur.
Symbole Anzeriego to znaczące
bez znaczonego. Pokazują one
jednocześnie, jak silna jest w
nas potrzeba przekształcania
wszystkiego w znaki, jak dalece
wszystko jest dla nas pismem,
tym razem w szerokim derridiańskim znaczeniu.
Maurizio Anzeri to jeden
z twórców przemieniających
fotografię z narzędzia dokumentującego w materię sztuki,
przy czym nie mamy tutaj do
czynienia z „zaakceptowaniem
fotografii, jako niejednokrotnie

Haft pojawia się w pracach
Anzeriego zapewne nie przypadkiem, jako materia dzieła
artystycznego jest on ostatnimi
czasy coraz chętniej wykorzystywany. „Dzierganie”, jako
akt twórczy, odmiana DIY8,
przybiera rozmaite formy.
Artyści, jak choćby Jenny Hart,
traktują haft jako samodzielny
środek wyrazu, z upodobaniem
ocierając się przy tym o kicz,
Melissa Zexter łączy z interesującym efektem fotografię
z haftem, Carolle Benitah wykorzystuje jako kanwę zdjęcia
pamiątkowe. Jednym słowem –
jeśli chodzi o haft, jego nobilitacja i sublimacja artystyczna stały
się faktem.
W jakiejś mierze, haftowane
prace Anzeriego można uznać za
przykład sztuki kaligrafii. Mamy
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do czynienia ze zjawiskiem
przypominającym tekst, z jego
odniesieniami do realnego stanu
rzeczy, co zapewnia nam podkład fotograficzny; mamy podmiot, który mówi, czyli twarz,
na której wzrasta znak z nici,
znak nie ujawniający często
w pełni ani tego osobowego
podłoża, z którego wyrasta,
ani sieci znaczeń, w które jest
zaplątany za pośrednictwem
innych znaków. Ostatecznie
prowadzi to nas do sensu, jako
do czegoś, co się wydarza za
sprawą każdej z tych prac i co,
powtórzmy za Deleuzem, poza
każdą z nich nie istnieje.

Wówczas moglibyśmy dostrzec
w tych „twarzowych” znakach
próbę ukazania czegoś, czego
ukazać nie sposób, a co Derrida
nazwał differance. Ale czy nie
jest tak, że każda prawdziwa
sztuka jest taką właśnie próbą
sięgnięcia głębiej, niż sięga nasz
tradycyjny logocentryczny dyskurs nauki i filozofii?

Jeżeli uznamy, że obraz to imitacja rzeczy lub osoby, a pismo to
imitacja mowy, to wyglądałoby
na to, że Maurizio Anzeri sprawił, że obraz przemówił. Tym
byłyby wówczas hafty Anzeriego
– imitacją pisma, które imituje
mowę. Gdyby jednak się okazało, że znaki Anzeriego nawiązują
raczej do prapisma Derridy,
które jest czymś pierwotnym,
a nie wtórnym wobec mowy?

1

2
3
4
5
6
7
8
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„Na zewnątrz nie ma żadnych obrazów.
Czynimy je (lub posiadamy) wyłącznie
w nas samych.” Hans Belting, [w:] Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie.
Universitas, Kraków 2007, s. 259
Maurizio Anzeri, Escape Into Life
Claude Levi-Strauss, Smutek tropików,
Wydawnictwo Opus, Łódź 1992, s. 172191.
Gilles Deleuze, Logika sensu, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 39
ibidem, s. 64
Maurizio Anzeri dla www.saatchionline.
com (16.02.2010)
Andre Rouille, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną. Universitas,
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Maurizio Anzeri, Angelo, 2010
Embroidery on Photograph, 24 X 18 cm
Courtesy the artist & Private Collection
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Maurizio Anzeri, Magdalen, 2009
Embroidery on Photo, 15 X 20 cm
Courtesy the artist & Private Collection
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Maurizio Anzeri, Nadia,2010
Embroidery on Photo, 30 x 25 cm
Courtesy the artist & Private Collection
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Maurizio Anzeri, Leo, 2009
Embroidery on Photo, 15 X 20 cm
Courtesy the artist & Private Collection
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Maurizio Anzeri, Family Day, 2009
Embroidery on Photograph, 17 X 20,5cm
Courtesy the artist & Private Collection
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Maurizio Anzeri, Formula H, 2010
Embroidery on Photograph, 23,8 X 14,6 cm
Courtesy the artist & Private Collection
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Maurizio Anzeri, Round Midnight, 2009
Embroidery on Photo, 62 x 45 cm
Courtesy the artist & Saatchi Gallery
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Maurizio Anzeri, Twins, 2011
Embroidery on Photograph, 35 X 44 cm
Courtesy the artist & Private Collection
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Maurizio Anzeri, Rebecca, 2009
Embroidery on Photo, 20 X 15 cm
Courtesy the artist & Saatchi Gallery
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Maurizio Anzeri, Scarlett, 2010
Embroidery on Photo, 38 X 30 cm
Courtesy the artist & Missoni Collection
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Oddałam swoje oczy
temu bardzo subiektywnemu, płynącemu
głęboko z wnętrza –
gapieniu się
Z Weroniką Bet
Rozmawia Anna Czaban

Które medium jest Ci najbliższe? Studiujesz malarstwo, ale
często sięgasz po inne środki tj.
rzeźbę czy film.
Najbliższe jest mi malarstwo,
ale zarazem najcięższe. Bo malarstwo to nieustanna walka
z samym sobą. Wyzwala poczucie ciągłego niepokoju.

kształcam je na swój własny
język, własną konwencję.
A co to za konwencja?
Gapiąc się na świat, gapię
się swoimi oczyma. Czasem
się czuję jak święta Łucja
(śmiech). Swoją drogą to piękna historia. Łucja była bardzo
urodziwą kobietą, ale zupełnie obojętną na męskie zaloty. Mężczyźni natomiast byli
oczarowani jej niesamowitą
urodą. Jeden z nich namiętnie
komplementował jej piękne
oczy. Święta Łucja nie chciała
słuchać o takich przyziemnych
sprawach, ponieważ bardziej ją
zajmowały sprawy boskie
i właśnie z miłości do Boga
postanowiła wydłubać sobie
oczy. Legenda mówi o tym, że
Bóg zrekompensował jej piękną postawę i dał jej nowe oczy.
Ponownie się pojawiły. Ciężko
oczywiście ocenić prawdziwość tej historii, szczególnie
jeśli chodzi o żywoty świętych,
niemniej święta Łucja pokazywana jest zazwyczaj z tacą, na
której znajduje się dodatkowa

Dlaczego? Ze względu na to, że
masz ograniczoną płaszczyznę,
na której chcesz zmiesić tak
wiele?
W malarstwie nie jesteś w
stanie nic tak naprawdę przewidzieć. Możesz sobie zaprojektować obraz, założyć, jak
grubo nałożysz farbę, ale to się
może nie sprawdzić. I wielokrotnie to właśnie przypadek
jest kluczowy. Malarstwo nieustannie mnie stresuje, ale też
daje największe zadowolenie,
kiedy czuję, że jestem „na dobrym torze”.
Malujesz głównie obrazy abstrakcyjne.
W sumie to ja maluję obrazy
figuratywne, tyle że prze-
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para oczu. Ona sama hipnotycznie wpatruje się w jeden
punkt. To bardzo surrealistyczne. Więc gapię się na ten
świat i też oddałam swoje oczy
temu bardzo subiektywnemu,
płynącemu głęboko z wnętrza
– gapieniu się. Widzę formy
proste i czynię je jeszcze bardziej uniwersalnymi. By były
bardziej uniwersalne dla widza, przynajmniej chciałabym,
by tak było.

analizowałam siebie pod kątem
formalnym, czy jest to kształt
prosty, czy używam takiego
a nie innego koloru. Zależy mi
głównie na warstwie emocjonalnej obrazu, by ewokował
reakcje emocjonalne u widza.
Obraz musi działać na odbiorcę.

Kolorystyka Twoich obrazów
jest dość stonowana, głównie
monochromaty. Czy to też
droga do uniwersalizowania
przekazu malarskiego?
A to ciekawe, bo kolor jest dla
mnie bardzo ważny. Ostatnio
nawet uwielbiam malarstwo renesansowe, np. weneckie, gdzie
kolory były obłędne. Kiedy patrzę na portret Doży Leonarda
Loredana namalowany przez
Giovanni Belliniego, widzę tam
niebo tak niebieskie, że przechodzą mnie ciarki. Chciałabym robić takie obrazy, które
wywołują dreszcz u widza. Nie
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Interesujące, mi się wydawało, że stonowana kolorystyka
i prosta kompozycja przedstawia „krajobraz po walce”,
choć z drugiej strony emocje,
jakie wkładasz w pracę nad
obrazem, trudno utrzymać
w ryzach prostej linii, geometrycznej kompozycji czy określonej gamy barw. A może jest
to jedynie stereotypowe myślenie. Oszczędna forma kojarzy
się z chłodem emocjonalnym.
To ciekawe, co mówisz. Malowanie jest dla mnie ogromnym
wysiłkiem, bardzo absorbującym zajęciem. Jest walką ze
sobą. Niejednokrotnie obraz
zabiera mi tyle energii, że jestem zła i wręcz pełna nienawiści do świata. Ciekawe, że
moje obrazy mogą przybierać

taką maskę. Wbrew pozorom
używam wielu kolorów, np.
różnych odcieni bieli. Szukam
specyficznych kolorów. Choć
szarość w moim malarstwie
jest dość uniwersalna.
To zawsze wynika z obserwacji. Wychodzi od słowa
i widzenia. Od doświadczeń
sensualnych. Słowo jest dla
mnie bardzo istotne. Zawsze
chciałam pisać, ale lepiej sobie
radzę w sztukach plastycznych,
dlatego też postanowiłam „pisać wizualnie”. Bardzo lubię
czytać, najbardziej sobie cenię
literaturę klasyczną, proste
konstrukcje zdań, dlatego też
moje obrazy są podobnie proste w swojej konstrukcji. Na
przykład uwielbiam Becketta, bardzo lubię tego rodzaju
oszczędność i podporządkowanie regułom. W jego dramatach wszystko jest dopracowane do ostatniego szczegółu,
wielokrotnie oparte na szczegółowych obliczeniach jak np.
w Czekając na Godota. Tworzy
się tam nieustannie tryptyk
o schemacie 2+1. Kiedy Wla-

dimir odczepia jedną nogę od
ziemi, by kopnąć Estragona,
swojego kompana czekania,
ten, twardo trzyma obydwie
nogi oparte o grunt. Podobnie
dzieje się u Dantego. Perfekcja
w cyfrach. Kiedy maluję, też
tak sobie podliczam.
A jakie są Twoje liczby?
Najprostsze. Kiedy maluję
zawsze zaznaczam horyzont.
Szukam odpowiednich proporcji. Staram się wszystko
doprowadzać do harmonii,
choć czasem staram się ją
zaburzyć, celowo zniszczyć
symetrię. To nieustanne spieranie się z materią, które znajduje potem ujście w wizualnej
myśli. Choć nie zawsze jestem
przekonana do efektów.
W ogóle to uważam się za zbyt
młodą na definiowanie mojej
sztuki, zbyt mało wiem. Boję
się nonszalancji. Wielokrotnie
mam poczucie głupoty, które
mnie jednak motywuje do pracy. Czasem odnajduję zadowolenie, jednak po chwili wracam
do tego stanu, myśląc, że to co
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zrobiłam, niekoniecznie jest
tak doskonałe, jak wydawało
mi się przed chwilą. To nieustanne dążenie do perfekcji.

jak wszystkie, jakie malował.
Wątpisz wówczas, czy życie
ma dobre kolory…. Stał się on
moją obsesją. Bruegel pokazuje
tam dzieciństwo, dzieciństwo
dramatyczne. Zaczęłam zgłębiać okoliczności i historię jego
powstania. Niderlandy, czas
schizmy, przełomów intelektualnych i moralnych. Widoczny jest tam wyraźnie ton moralizatorski, który pojawia się
również w mojej pracy. Izba
wytrzeźwień to instytucja,
która ma na celu doprowadzenie człowieka do stanu trzeźwości. Podczas pobytu w izbie
wytrzeźwień masz bardzo dużo
czasu dla siebie, zaczynasz się
nad sobą zastanawiać. To takie
starcie z samym sobą. Takie są
przynajmniej założenia tego
typu instytucji, służą „naprawianiu ludzi”.
Szukałam właściwego medium
do wyrażenia refleksji na ten
temat. W końcu zafunkcjonowało to jako performans. Miał
on miejsce podczas jednodniowej wystawy zorganizowanej
przez prof. Mirosława Bałkę.

Nie przesadzasz z tą głupotą?
Nie. Ostatnio oglądałam Konia
turyńskiego w reżyserii Bela
Tarra. Film zaczyna się
od przytoczenia historii z życia
Nietzschego, który to widząc
woźnicę, w sposób nazbyt
surowy traktujący swojego
konia, w akcie obrony uwiesił
się na szyi zwierzęcia. Po tym
incydencie wrócił do domu,
położył się na łóżku w ciemnym pokoju. Następnego dnia
wypowiedział swoje ostatnie
słowa: „Jestem głupi”. Potem
zaopiekowali się nim lekarze
psychiatrzy. Przez dziesięć
kolejnych lat nie wypowiedział
żadnego słowa.
Opowiedz o pracy „Izba wytrzeźwień”.
Punktem wyjścia do tej pracy był obraz Bruegla Zabawy
dziecięce. To dość przerażający obraz, zresztą, podobnie
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Pojawiłam się wśród tłumu
i zaczęłam opowiadać o izbach
wytrzeźwień jednocześnie
wyjmując z pudełeczka plastelinowe postaci, które dodatkowo były popakowane w jednorazowe worki foliowe, które za
darmo można dostać w supermarkecie. Użyłam plasteliny,
ponieważ jest to materia łatwo
podatna na przekształcenia,
można ją nieustannie formować i zmieniać. Figurki były
niekształtne, jakby pijane. Bo
wyglądają jak pijane, prawda?
Natomiast plastikowe torby,
w jakie zostały owinięte kojarzą mi się z tandetą i uczuciem stłamszenia. Był to mój
krytyczny komentarz na ten
temat.

z biżuterią do mieszkania. Ten
sklep wygląda jak mieszkanie
w mieszkaniu, taka swoista
matrioszka. Postanowiłam
dodać kolejną warstwę i wykonałam z plasteliny mieszkanie.
Bardzo lubię używać plasteliny,
ma dwojaki status, jest jednocześnie obiektem, ale też
i malarstwem. Ponadto kojarzy
mi się z dzieciństwem, co tutaj
nie było bez znaczenia. W ulepionym z plasteliny mieszkaniu
umieściłam maleńki ekran,
natomiast całość została mocno oświetlona lampą biurową.
Wideo wyświetlane na małym
ekranie przedstawia mój pokój,
gdzie przy pomocy siekiery
próbuję zdewastować znajdujące się w nim meble. Z głośnika wydobywa się intensywny
dźwięk rytmicznego walenia
siekierą o drewno, by wzmocnić zmysłowe reakcje widza.
Jednak jestem dość nieudolna
w tej destrukcji, w efekcie nic
konkretnie nie udaje mi się
zniszczyć. Natomiast samoistnej destrukcji ulega plastelinowe mieszkanie. Pod wpływem

„Czas jest żywiołem. Tarzan”?
„Czas jest żywiołem” to cytat
z Goethego. Czyli znowu inspiracja literacka. Miała ona charakter procesualny i tymczasowy, ograniczony do 6 godzin.
Prezentowana była w sklepie
Almi Decor w Starym Browarze
w Poznaniu. Jest to salon
91

temperatury topi się, w końcu
zostaje jedynie bezkształtną
plamą. To czas jest tutaj bezwzględnie destrukcyjny.

powinna przybierać, by była
szczera i czytelna. Jednocześnie
kiedy czytam rozprawy filozoficzne na ten temat, mam wrażenie, że czytam bajki. A bajka
jak wiadomo służy temu, by
trudne kwestie przedstawić
w bardziej przystępny i obrazowy sposób. W bajkach jest
na ogół moralizowanie. Np. codziennie myj zęby i bądź dobry
dla swoich kolegów. To manipulowanie dziećmi. I to samo
robi sztuka. Moralizuje, poprzez
swoją konwencję. W teorii paradoksu kłamstwa próbuję znaleźć
odpowiedź. Zobaczę co z tego
wyjdzie… Ale żeby znaleźć odpowiedź, trzeba szukać. Szukam
prostych rozwiązań.

Nad czym obecnie pracujesz?
Zajęłam się ostatnio paradoksem kłamstwa. Zainspirowała
mnie historia o Golibrodzie:
„Pewien golibroda golił wyłącznie tych mężczyzn, którzy
nie golą się sami. Czy goli swą
własną brodę golibroda? Jeżeli
goli, to jej nie goli, ponieważ
goli wyłącznie tych, którzy się
sami nie golą. Jeżeli natomiast
sam się nie goli, to goli się sam,
albowiem goli tych którzy nie
golą się sami.”
Rozwiązanie paradoksu kłamstwa jest dość brutalne. Jak
pisze Alfred Tarski: „Stwierdza się, że zdanie nie powinno
wypowiadać się samo o sobie.
Tego rodzaju wnioskowanie
jest nieuprawnione. Prawdziwość zdań, także teorii jest
określana przez metajęzyk”.
Studia nad tym tematem dały mi
impuls do zastanowienia się nad
słowem i formą, jaką sztuka

Czy więc sztuka przekazuje
prawdę?
Chciałabym, nie wiem czy tak
jest, ale chciałabym.
A co powinna przekazywać
sztuka?
Często się nad tym zastanawiam. Czy sztuka jest wygodnym fotelem, jak powiedział
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Matisse? Wolałabym, by skłaniała do myślenia, niepokoiła
i pozostawiała refleksję.
Sztuka jest subiektywna.
A prawda nigdy nie będzie
obiektywna. Sztuka działa na
zmysły. Ciężko ocenić sztukę.
Czy ma być piękna? Właściwie
to musi być piękna. by spełniać
funkcję estetyczną. Jaka kiedyś
była funkcja obrazu? Piękno
i dobro. Zastanawiając się, co
teraz dzieje się ze sztuką, jaką
przybiera formę, to trudno się
w tym odnaleźć i dla młodego
twórcy bardzo trudno określić się w tej sytuacji. Wciąż
dostrzegam dysonans między
formą, stroną wizualną a treścią
w niej zawartą. Dla mnie słowo
jest najdoskonalszym medium.
Ze wszystkich sztuk najbardziej cenię literaturę. A sztuka
wizualna uwodzi zmysły. Tym
niemniej każdy temat wymaga
innej konwencji.

ną do jej powstania zawsze jestem ja, artystka, artysta. Więc
jeśli przyczyną jestem ja, to
siłą rzeczy efekt będzie subiektywny. Gdybym była np. dizajnerem i produkowała opakowania do masowej produkcji,
i one by się podobały ludziom,
wtedy można by to nazwać
obiektywnym. Ale nie jestem
dizajnerem i jednak ogromna
część mojej osoby jest w mojej
sztuce. Trzeba mieć odrobinę
nacyzmu w sobie, by pokazać
światu swoją twórczość. Choć
nie do końca mi się podoba ta
kategoria obiektywny/subiektywny. To niewłaściwe kategorie dla sztuki.
Rysunek to jeden z pierwszych
dużych obiektów, jakie stworzyłaś. Wygląda jak wyrwany
fragment z łazienki. Na ścianach wewnętrznych starannie
ułożyłaś kafelki, natomiast na
zewnątrz znajduje się chropowata warstwa zaprawy murarskiej. Skąd więc tytuł?
To gra percepcji. Obiekt jest
oczywiście trójwymiarowy,

Sztuka powinna być subiektywna?
Nie chcę być nonszalancka, ale
tak, powinna być. Bo przyczy93

ale został zbudowany na planie
prostych linii, tak, że w pewnym sensie posiada tylko dwa
wymiary. Pion i poziom.
Ostatnio rozmawiałam ze
znajomą z liceum plastycznego. Wspominałyśmy naszego
kolegę, który jest obecnie
rzeźbiarzem. Zapytałam, czy
widziała ostatnio jakieś jego
dzieło. Odpowiedziała twierdząco, ale zauważyłam, że w
tym momencie jej usta dziwnie
się wygięły. Pytam: co to była
za rzeźba? O czym? W odpowiedzi otrzymuję szczegółowy
opis materiałów z jakich została wykonana oraz miejsca,
w których była prezentowana.
Pytam więc ponownie. Odpowiada mi, że nie wie, ale
pozwala sobie myśleć, że jest
związana z jakimś metafizycznym doznaniem (śmiech).
I tak sobie myślę, że ta moja
„łazienka” to czysta metafizyka (śmiech). Ale cholera, jaka
metafizyka, ja jestem przecież
prostą dziewuchą! Zbudowałam łazienkę, wyrysowałam
sobie ją w przestrzeni. To była

zabawa estetyczna! Wyśmienicie jest móc zrealizować coś,
co sobie po prostu wymyślisz
(śmiech). Oczywiście mogłabym opowiadać o wspomnieniach ze spacerów po Castoramie i zadowoleniu płynącym
z dotykania różnych materiałów. Bądź o wspomnieniach miejsc obleśnych i obcesowych, w których mimo
wszystko czułam się dobrze.
Ta „łazienka” to po prostu
wycinek. Wycinek pamięci,
wycinek estetyczny, wycinek
przestrzeni. Może być wszystkim. Takie było założenie,
aczkolwiek nie wiem, czy nie
ważniejsze okazało się to, co
stało się podczas fizycznej pracy nad powstaniem Rysunku.
Budując ten obiekt, czułam
sie jak mężczyzna na budowie
(śmiech). Czułam moc ustanawiania. Byłam świadoma pracy
mięśni, zmęczenia, co przyniosło ogromną satysfakcję.
Nie chodzi jednak o zwykłe zadowolenie z ruchu fizycznego.
Można np. biegać i tracić energię na sport, co przynosi wy94

mierny skutek w postaci np.
kształtnej sylwetki czy dobrej
kondycji. Natomiast ja traciłam
cenną energię na budowę czegoś dziwnego, niemożliwego,
może trochę bezsensownego,
co dodatkowo zostało po wystawie zniszczone. Świadomość ciała przy pracy okazała
się bardzo istotna.
Płyniemy to praca, która ma
formę niewielkiego zeszytu
wypełnionego szkicami.
Tak. Szukałam odpowiedniej
formy do prezentacji tej pracy
i uznałam, że film będzie najciekawszą z nich. Widz płynie
podczas seansu, w którym ja
przerzucam kartka po kartce strony notatnika. Dyktuję
tempo, jak długo może on
obserwować jeden rysunek.
Jestem niczym demiurg. Poszukuję różnych konwencji
do wyrażania swoich myśli.
Przeskakiwanie z materiału na
materiał ułatwia poszukiwanie
i poznawanie rzeczywistości.
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Weronika Bet, Brudny Harry. Wieża z napisem Jesus,
akryl, olej na płótnie, 200 x 200, 2012
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Weronika Bet, Brudny Harry. Wieża z napisem Zły,
akryl, olej na płótnie, 200 x 200, 2012
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Weronika Bet, Brudny Harry. Wieża z napisemHarry mdleje,
akryl, olej na płótnie, 200 x 200, 2012
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Weronika Bet, Bez tytułu, olej na płótnie, 2011-2012
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100animowany (kadry)
Weronika Bet, Ja teraz kłamię, 2012, film
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102 że toniemy, 2012, wideo (kadry)
Weronika Bet, Prawda że płyniemy, prawda,
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104 że toniemy, 2012, wideo (kadry)
Weronika Bet, Prawda że płyniemy, prawda,
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106 2011, instalacja
Weronika Bet, Tarzan - Czas jest żywiołem,
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110 2011, instalacja
Weronika Bet, Tarzan - Czas jest żywiołem,
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Salvador Dali
Was Half Bengali
Infinite Livez
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You like to watch horror movies. How does it affect your
art?
Comes into play for me in the
kind of body horror that you
see in Japanese Anime, eighties
Cronenberg and in movies like
Hell Raiser or Event Horizon, you
find this very operatic, burlesque
treatment of the genre. I often
wonder if the gory and macabre
aesthetic in these movies is actual
lya metaphor for the possibility of some kind of mental state
whereby flesh manipulated, torn,
and reconstituted is in fact the
constitute for a new distribution
of interiority or „psychic life”.

Tłumaczenie > s.116

Your art is many times described
as a surrealistic or being under a
big influence of Surrealism.
I am very much interested in the
idea of automatism, for me it is
a tool and language that is very
much situated in the process
of destabilizing the predefined
means that over look the genus
of a work. I know that true automatism is a myth but none the
less I try to establish some kind
of connection with it, even if it
is at the level of something barely realized or over defined.
I also like the idea of the perfectly framed accident where by improvised or half realized gestures
are appropriated into a language
of new previously unconsidered
whole. For this reason I really
enjoy looking at the paintings
of Dali, Bacon and Monet. These
are not all strictly surrealist artist but for me the link is more
in terns of trying to capture the
effect of a certain energy that is
the result of a particular rule or
restriction.

But what inspires you the most
is pop culture, which seems not
to be conscious of its rules.
Well, I make pop culture as a
musician and as an illustrator
and I’m not sure I agree with
this idea that popular culture
is somehow „unconscious” of
it’s position, because the main
players that gain from seeing it as
that (artist etc) need a perspective that allows for it’s full objectification. All we can say is that
pop culture works by a different
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set of rules. My work is both dependent on and refers to popular
culture media and ideas. But this
is something all artist and musicians tend to deal with nowadays
meaning that the distinction is
not always so clear. It’s true that
I went to Art School and studied
„fine art” but the fact is British
art school’s have a tradition of
producing pop icons that are to
some extent failed visual artist
ie, John Lennon, Bryan Ferry,
and Squarepusher. Still saying
that I would say that my keenness to see no distinction in the
area of „High and Low” may be
impart fueled by punk bands
like Public Image and 70’s underground comix artist like Von
Bode and Robert Crumb. I think
in these area’s (especially in the
latter case) you have a tendency
occurring where some of the
„high brow” concerns of fine art
infiltrate a medium that has normally been considered out side of
that sphere.
And what are your inspirations
in music, that you create?
114

Sun Ra, The Melvins, Albert
Ayler, Kool Keith, MC Lyte,
Yellow Man, Tiger, Jimi Hendrix, New Kingdom, Public
Image, Theo Parrish, Ultra
Magnetic.
Who is Barry Convex and
Pononee Girl?
These are characters from my
first album that was based on
something that was a lot more
gimmick driven. As a result I got
bored and have never made any
reference to them since. A lot of
people like this kind of stuff but
for me it’s a bit of a „one trick
pony”.
Your nick is Infinite Livez. Is
it connected with computer
games?
Yes, it just refers to a common
„poke” in video games where
you could have an unlimited
amount of turns to complete
a game. It’s not so common to
find in games today because
they have become a lot more
complex in terms of story and
gameplay etc.

improvise until I make a mistake
and then stop and record a new
track and continue from where
I left off. As a result the vocals
are very fluid and organic. With
what I call the concept approach
I write songs based on categories
of found text that I reorganize to rhyme. I recently completed a song called Eve’s Dream
where each verse consist of the
names of different types of fruit.
Whilst on an recent EP
I did the same with Andy
Warhol artwork titles. I do this
to try and find a way to transcend or reevaluate the content
and the means by which it’s
delivered. I want to question the
idea of Hip Hop as a medium
for authentic self expression but
also present it as being exactly
that, by finding new ways for it
to be used in terms of song writing.

Do you like to read fiction or
prefer non-fiction books?
I’m very lazy with my reading
at the moment, but when I do
read I enjoy reading post modern
philosophy. I am keen on Deleuze, Derrida and Bauldrillard.
I think that writers of this type
offer a very exciting ways to interpret the world around us and
can help artist of all types
formulate ideas at every level
of their practice. I think more
should be done to take this type
of dialogue out of the confines of
academia and place it in different and more dynamic environments. As a creator of Hip Hop
and Electronic music I’d love to
see more of a co-mingling with
the idea’s of critical thinking and
postmodern philosophy, but alas
this is not so common.
How do you create your songs
lyrics? What are they about?
At the moment I work mainly
with freestyle lyrics and concept
songs. With the freestyle approach I work in a loose patch
work way. I rap over a beat and
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czeniu. Chodzi mi raczej o próbę
pochwycenia efektu działania
pewnej energii, wytworzonej
przez jakąś określoną zasadę czy
ograniczenie.

Tłumaczenie

Salvador Dali
Was Half
Bengali

Lubisz oglądać horrory. W jaki
sposób wpływa to na Twoją
Infinite Livez
sztukę?
nteresuje mnie bardzo idea
Horror u mnie to ten związany
automatyzmu, który jest dla
z horrorem ciała, z jakim mamy
mnie narzędziem i językiem niedo czynienia w japońskim anirozerwalnie połączonym
me, filmach Cronenberga
z procesem podważania środków, z lat 80. XX w. i w takich obraktóre mają prymat nad gatunzach jak Wysłannik piekieł czy
kiem dzieła. Zdaję sobie sprawę,
Ukryty wymiar, gdzie mamy do
że prawdziwy automatyzm jest
czynienia z bardzo operowym,
mitem, ale pomimo to próbuję
burleskowym potraktowaniem
jakoś się do niego odnosić, nawet
gatunku. Często zastanawiam
na poziomie czegoś, co jest ledwo
się, czy krwawa estetyka mauświadamiane czy nad-definiokabry w tych filmach jest w
wane. Intryguje mnie także idea
istocie metaforą możliwości
doskonale skadrowanego przyjakiegoś stanu umysłu, w któpadku, gdzie improwizowane
rym ciało, poddane manipulalub ledwo uświadamiane gesty
cji, rozrywaniu i rekonstrukcji,
stają się częścią języka nowej,
jest tak naprawdę niezbędne do
wcześnie nieznanej całości. Dlaprzekazania tego, co wewnątrz,
tego też uwielbiam przyglądać się „życia psychicznego”.
malarstwu Dalego, Bacona
i Moneta. Nie są to dla mnie surJednak najbardziej inspiruje Cię
realiści w ścisłym tego słowa zna- kultura popularna, która zdaje

I

116

się nie jest do końca świadoma
reguł, które nią rządzą.
Istotnie, jednocześnie jednak
sam tworzę kulturę popularną
jako muzyk i ilustrator. Nie do
końca zgadzam się z poglądem,
że kultura popularna jest do
pewnego stopnia „nieświadoma” swojego statusu, ponieważ ci, którym na takim jej
postrzeganiu najbardziej zależy
(m.in. artyści) potrzebują perspektywy, która pozwala na jej
pełną obiektywizację. Możemy powiedzieć jedynie, że do
kultury popularnej zastosowanie mają inne zasady. Moje
prace zależą od mediów i idei
kultury popularnej, i do nich
się odwołują. Jednak obecnie
wszyscy artyści i muzycy zmagają się z tym, że rozróżnienie
nie zawsze jest oczywiste. To
prawda – chodziłem do szkoły artystycznej i studiowałem
„sztuki piękne”, lecz prawdą
jest, że brytyjskie szkoły artystyczne tradycyjnie produkują ikony popu, którymś w
jakimś sensie nie powiodło się
w dziedzinie sztuk wizualnych;

mówię tu o artystach takich
jak John Lennon, Bryan Ferry
czy Squarepusher. Jednak pomimo to sądzę, że fakt, że nie
chcę w żaden sposób rozgraniczać pomiędzy tym, co niskie
i tym, co wysokie może po
części wynikać z działania
kapeli punkowych takich jak
Public Image czy funkcjonujących w drugim obiegu w
latach 70. XX w. znakomitych
autorów komiksów, takich jak
Von Bode czy Robert Crumb.
Sądzę, że w tych obszarach
(zwłaszcza w tym ostatnim
przypadku) widać tendencję
do przenikania pewnych zjawisk z obszaru sztuki „wysokiej” do medium, które postrzegane jest generalnie jako
nienależące do tej sfery.
A skąd czerpiesz inspiracje do
Twojej muzyki?
Inspirują mnie: Sun Ra, The
Melvins, Albert Ayler, Kool
Keith, MC Lyte, Yellow Man,
Tiger, Jimi Hendrix, New
Kingdom, Public Image, Theo
Parrish, Ultra Magnetic.
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Kim są Barry Convex i Pononee
Girl?
To postaci z mojego pierwszego
albumu, opartego przeważnie na spektakularnych, choć
niezbyt ambitnych chwytach.
Dlatego znudziłem się nimi i już
nigdy ich później nie wykorzystywałem. Wielu ludzi ma do
nich sentyment, ale dla mnie to
już zdarta płyta.
Twój nick to Infinite Livez. Czy
jest to związane z grami komputerowymi?
Tak, to odniesienie do powszechnej w grach wideo możliwości nieskończonej ilości prób
ich ukończenia. W obecnych
grach ta opcja nie jest już tak
popularna, gdyż są one o wiele
bardziej skomplikowane jeśli
chodzi o narrację, funkcje, itp.
Czytasz literaturę piękną, czy
wolisz lektury innego typu?
Obecnie opanowało mnie
straszne lenistwo, jeśli chodzi
o lekturę. Kiedy już sięgam
po książkę, lubię czytać filozofów postmodernistycznych.
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Uwielbiam Deleuze’a, Derridę i
Bauldrillarda. Uważam, że tacy
autorzy umożliwiają interesujące interpretacje otaczającego
nas świata i pomagają różnego
rodzaju artystom formułować
swoje koncepcje na każdym
etapie swojej twórczości. Chyba powinno się starać wyprowadzić ten rodzaj dialogu z
murów uczelni i przeszczepić
go w inne, bardziej dynamiczne przestrzenie. Jako twórca
hip-hopowy i autor muzyki
elektronicznej życzyłbym sobie
widzieć więcej wzajemnego
przenikania się idei krytycznego myślenia i filozofii postmodernizmu, jednak, niestety, jest
to bardzo rzadkie.
W jaki sposób tworzysz teksty
swoich piosenek. O czym one
są?
Obecnie pracuję głównie
z tekstami freestylowymi i piosenkami konceptualnymi.
We freestyle’u nie obowiązują
mnie żadne ograniczenia. Rapuję rytm i improwizuję do
pierwszej pomyłki; wtedy za-

trzymuję się i nagrywam nową
ścieżkę dźwiękową, zaczynając
tam, gdzie przerwałem. Dzięki
temu wokal jest bardzo płynny
i organiczny. W tym, co nazywam podejściem konceptualnym, piszę piosenki oparte
na kategoriach istniejących
już tekstów, które podporządkowuje rymowi. Ostatnio
nagrałem utwór pt. Eve’s Dream, gdzie każda linijka składa
się z nazw różnych owoców.
Na ostatnim swoim EP-eku
to samo zrobiłem z tytułami
dzieł Andy’ego Warhola. Robię to i próbuję znaleźć sposób
na przekroczenie czy też na
ponowne odczytanie samej
treści i tego, w jaki sposób się
ją przekazuje. Z jednej strony
chcę podważyć ideę hip hopu
jako środka autentycznej auto-ekspresji, a z drugiej chcę
go pokazywać takim właśnie,
poszukując nowych możliwości
wykorzystania go w tworzeniu
piosenek.
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Twarz leworęcznego
trójkąta
Paulina Płachecka
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Życie jako
doświadczenie
jako sztuka
Marta Raczek
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2001 roku na łamach
„Magazynu Sztuki“
Łukasz Guzek, komentując
działania Julity Wójcik, zwrócił uwagę na jeden z moim
zdaniem najważniejszych
aspektów sztuki współczesnej
– doświadczenie jako temat i
materię działania artystycznego. Pisał wówczas tak: Bo
nie chodzi [...] o nową formę
artystyczną, ale o odnalezienie
sztuki w banalnej praktyce życiowej. Sztuka pojawia się poza
formą – w doświadczeniu. Jest to
sztuka po sztuce. Chociaż hasło
związku sztuki z życiem jest stare jak sztuka awangardowa, to
jednak obecnie sztuka nadaje mu
nowy sens, wprowadzając życie
do sztuki w sposób niebywały, bo
pod postacią doświadczenia 1 .To
właśnie ten fragment tekstu
czytanego przed laty niemal
natychmiast przyszedł mi na
myśl, gdy zobaczyłam hasło
najnowszego numeru magazynu „Punkt“: Życie cenniejsze
niż sztuka. Zastanawiając się
nad zawartym w nim znaczeniem, zadałam sobie kilka

pytań, które w pewien sposób
uporządkowały tok narracji niniejszego eseju.
Dlaczego właśnie życie?
Odkąd sztuka pozbyła się gorsetu powinności wobec religii
i władzy świeckiej, gorsetu,
który niczym pancerz trzymał ją
w określonych ramach tematów,
konwencji, form i oczekiwań
odbiorców, który stanowił najważniejszy – choć oczywiście
nie jedyny – punkt odniesienia
w ocenie jej wartości i zawartych w poszczególnych dziełach
znaczeń, nieustannie eksplorowała nowe pole, które mogłyby
stanowić jej źródło. Po epoce
eksperymentów z własną formą, poszukiwań wartości czysto
malarskich czy prób ustalenia
tożsamości rzeźby, którymi
znaczone były eksperymenty
artystyczne drugiej połowy XIX
i pierwszej połowy XX wieku,
po okresie walki o własną autonomię, niezależność od innych
aktywności kulturowych
i społecznych człowieka, sztuka zwróciła się ku dziedzinie,
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od której tak usilnie starała się
uprzednio odseparować – ku
życiu. Życiu rozumianemu nie
w kategoriach filozoficznych,
lecz życiu jako praktyce codzienności. Ewolucja ta przebiegała w drugiej połowie XX
wieku od form przenikania się
osobistego doświadczenia twórców, na których ogniskowały się
ich dzieła i działania, przez eksplorację własnej cielesności jako
materii twórczej, aż po najnowsze przykłady, w których granica pomiędzy sztuką i życiem
staje się niemal niemożliwa do
określenia. Michel de Certeau
jako bodaj pierwszy teoretyk
podjął na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
XX wieku zakrojone na szeroką
skalę badania nad różnorodnością praktyk życia codziennego,
wprowadzając refleksję nad tym
obszarem do badań socjologicznych i kulturoznawczych. Zarówno Hal Foster pisząc
o postmodernizmie oporu, jak
i Wolfgan Welsch definiując
kulturę „ślepej plamki“ zwracali
uwagę na ten aspekt praktyk
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artystycznych ostaniej ćwierci
XX wieku, w którym nacisk
położony był na odsłanianie i
dekonstruowanie z pozoru neutralnych elementów życia społeczeństw i jednostek poprzez
działania twórcze posługujące
się strategią mimikry, w ramach której artyści naśladowali
codzienność. Naśladownictwo
to w wielu przypadkach przybierało formy prozaicznych
czynności, jednak usytuowane
w galeryjnym kontekście samoistnie separowało się od życia,
jakby sztuka wciąż walczyła o
wyjątkowość swojej pozycji w
obiegu kultury. Codzienność
była tu tematem, czasem materią
i tworzywem, rzadko jednak
stawała się samą sztuką, choć
często tak właśnie chcieli ją postrzegać krytycy sztuki i sami
artyści. Julita Wójcik obierająca
ziemniaki w „Zachęcie“ była
artystką przywracającą wartość
doświadczeniu codzienności,
jednak jej działanie, poprzez
kontekst, w jakim zostało
podjęte, nie było „zwykłym“
obieraniem ziemniaków. Było

raczej medium komunikującym
potrzebę powrotu do doświadczenia, zerwania z estetyzacją
sztuki, przywrócenia jej głosowi
istotnej pozycji w życiu społecznym, jednak z pewnością nie
było życiem samym w sobie.
Dlaczego życie w sztuce?
Projekty Julity Wójcik, a także
innych artystów i artystek zarówno polskich, jak i tworzących poza granicami naszego
kraju, możemy raczej opisać
terminem życia w sztuce. Zorka
Wollny w 2004 roku zamieszkała w krakowskim salonie firmy IKEA, a działanie to można
uznać za jeden z kanonicznych
przykładów życia w sztuce, podobnie jak Ogródek Julity Wójcik, czy Casting na Tatę grupy
artystek skupionych w ramach
Grzędy. Ramą dla podejmowanych przez nie działań nie
było bowiem życie, stanowiła ją
sztuka. To sztuka wyznaczała
horyzont odbiorczy poszczególnych działań, stanowiła paradygmat, który nierzadko bronił
koncepcji artystycznej, gdy

atakowano ją za miałkość i brak
formy, w rozumieniu, które już
od dawna nie stanowi jedynej
wytycznej w przyporządkowywaniu pewnych działań do
obszaru twórczości. Ta dwuznaczność, swoiste rozdwojenie
jaźni artystycznej, ujawniało się
ze szczególną siłą w sytuacjach
budzących kontrowersje, godzących w stabuizowane tematy
społeczne, łamiących konwencje
i podejmujących otwarty dialog
z uświęconymi schematami.
W tych przypadkach działanie
artysty nosiło znamiona przekraczania granic sztuki i życia
w celu zdekonstruowania elementów codzienności. Jednak
gdy wobec dzieła lub działania
przypuszczony został atak, natychmiast chroniono się w dyskursie artystycznym, jego zasadami i prawidłami uzasadniając
prawo artysty do aktywności
ocierającej się o skandal. Taktyka ta sprawdzała się wbrew pozorom bardzo dobrze jako mechanizm obronny, powodowała
jednak nieustanne oddalanie się
życia od sztuki. Tylko wyraźne
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oddzielenie dyskursu życia od
dyskursu sztuki pozwoliło na
obronę pewnych działań i dzieł,
które nazbyt otwarcie penetrowały pogranicze tych dwóch obszarów ludzkiej aktywności.
Dlaczego życie zamiast sztuki?
W wydanej w 1927 roku powieści Stanisława Ignacego
Witkiewicza Pożegnanie jesieni, autor tak charakteryzuje jej
głównego bohatera – Atanazego
Bazakbala: Brak spontanicznego
rozpędu twórczego nie pozwolił
nigdy Atanazemu powiedzieć o
sobie „jestem artystą“. Brzydził
się nawet samym dźwiękiem tego
słowa i wyśmiewał się z siebie bez
litości wobec ludzi wmawiających
mu jakiekolwiek talenty. Za to
życie komponował podświadomie jak prawdziwe
dzieło sztuki, ale na małą
skalę, niestety. [zazn. autorki]2 Zaznaczone zdanie znakomicie mogłoby pasować do opisu
nie tylko fikcyjnego Witkacowskiego bohatera, lecz także artysty z krwi i kości – np. Marcela
Duchampa, zwłaszcza zaś ostat160

niego okresu jego twórczości,
który polegał przede wszystkim
na grze w szachy rozumianej
jako czynność zarówno intelektualna, jak i artystyczna.
Duchamp nie odbywał swoich
partii szachów wystawiony na
scenie galeryjnej, nie rejstrowały
go nieustannie kamery wideo
czy filmowe, dokumentację stanowi ledwie kilka zdjęć. Celem
Duchampa nie było chronienie
swojego działania jako wytworu artystycznego, lecz urzeczywistnienie życia jako dzieła
sztuki. Szukając we współczesnych działaniach artystycznych
rzeczywistych spadkobierców
tej idei, można przywołać akcję
Moniki Drożyńskiej polegającą
na szyciu Domu Kultury
w krakowskiej Woli Duchackiej
Wschód.
W 2009 roku podjęto decyzję o
zburzeniu znajdującego się w tej
okolicy Domu Kultury. W jego
miejscu postanowiono wybudować kolejny blok mieszkalny. Mieszkańcom obiecywano
alternatywny budynek, który
można by było wykorzystywać

jako siedzibę Domu Kultury.
Jednak bardzo szybko okazało się, że plany te nie istnieją
nawet na papierze, gdyż brakuje na ich wdrożenie w życie
środków finansowych. Monika
Drożyńska postanowiła nie czekać na rozwój wypadków, lecz
zaproponowała mieszkańcom
akcję polegającą na uszyciu
alternatywnego Domu Kultury, którego centrum i zarazem
początkiem miała zostać spódnica podarowana przez artystkę.
Szycie Domu Kultury przypominało nieco darcie pierza czy
znane z amerykańskich filmów
zszywanie patchworkowych
kołder i pledów. Wspólna praca
sprzyjała wymianie opinii i poglądów, nawiązywaniu nowych
znajomości, aktywizowaniu
lokalnego środowiska. Można
zaryzykować tezę, że nie chodziło tu o rzeczywiste uszycie
namiotu-Domu Kultury, a tym
bardziej jego późniejsze użytkowanie, lecz o stworzenie wspólnoty, wykreowanie przestrzeni
do dialogu i wymiany myśli czy
wrażeń, stworzenia więzi. Waż-

nym czynnikiem, odróżniającym akcję Moniki Drożyńskiej
od wielu podobnych podejmowanych przez artystów i artystki
w ostatnich latach, jest brak
zinstytucjonalizowania działań.
Za inicjatywą Drożyńskiej nie
stała żadna galeria, muzeum
czy fundacja. To jej osobiste
zaangażowanie i determinacja
doprowadziły do tego, że udało
się zaktywizować mieszkańców
Woli Duchackiej. Efemeryczność jest czynnikiem wpisanym
w tego typu działania. Przekonanie, że z tej jednorazowo zawiązanej wspólnoty powstanie
szerszy ruch i trwała wartość
może przynieść rozczarowanie.
Ważne jednak, że sztuka potrafi
wkraczać w obszar życia codziennego coraz intensywniej
i odważniej, wytyczając zupełnie nowe ścieżki i dostarczając
odmiennych od dotychczasowych pól doświadczeń.

1
2
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Dominik Podsiadły, Myszisedruk
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Dominik Podsiadły, Rrrrr!druk
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Dominik Podsiadły, Charliedruk

Kultura wizualna na
Bliskim Wschodzie
i multiscriptowe
projektowanie
krojów pism
Marian Misiak
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P

rzestawiony tutaj materiał ma w zwięzły sposób
zilustrować dwa zagadnienia.
Pierwsze to charakterystyka tzw. kultury wizualnej na
Bliskim Wschodzie, drugie to
projektowanie krojów pism
(typeface design) w wymiarze
multiscriptowym.
Z perspektywy dyscypliny projektowania graficznego, nauk
społecznych czy ogólnie pojmowanych badań zagadnienia
nie zostały wcześniej te zagadnienia dobrze opisane i skatalogowane. Wiele więc aspektów
związanych z opisywanym tutaj
tematem ma charakter otwarty,
gdzie aktualnie tocząca się dyskusja zmienia kierunek myślenia o niektórych rozwiązanich
lub standardach. Prezentowany
tutaj zbiór zdjęć i komentarzy
pochodzi głównie z Jordanii
(z Ammanu w roku 2011)
i aktualnie prowadzonych prac
nad multiscriptowym arabskołacińskim krojem pisma.
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Świat wizualny a szczególnie typografia na Bliskim Wschodzie nie
są niebezpieczne, ale zdecydowanie rządzą się swoimi prawami.
Niebezpieczne natomiast jest nakładanie zakodowanych paternów
wyniesionych z przyzwyczajenia z obcowania z kulturą pisma,
druku czy typografii łacińskiej. Jest to zadanie trudne, permanentnie pojawiające się w różnych momentach.
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Kiedy przyjechałem do Jordanii zafascynowany byłem tą oto tabliczką, wisiała koło mojego domu na straganie pana, który robił
kserokopie. Wydawala mi się ona niesamowicie atrakcyjna,
o zbalansowanych literach, zacząłem myśleć o niej jako o potencjalnym materiale do dygitalizacji i stworzenia na jej podstawie
kroju pisma. Zapytałem mojego lokalnego kolegi z biura Husseina
- kaligrafa, typografa i znawcę. Powiedział, że jest to jeden z
brzydszych i niezgrabnie zrobionych napisów jakie ostatnio widział. Byłem w lekkim szoku. Po tym, jak zaczął mi tlumaczyć
i po tym, co dowiedziałem się badając litery i style arabskiej kaligrafii w kolejnych miesiącach, zrozumiałem, co jest nie tak. Ilustruje to wstępnie ważny aspekt, o którym będzie tu jeszcze mowa:
zrozumienie skryptu, który jest z innego kręgu kulturowego, to
zagadnienie szczególnie złożone, interdyscyplinarne i niestety
czasochłonne. Widzę tę tabliczkę teraz zupełnie inaczej, ale dalej ją
lubię. Sorry Hussein.
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Analizowanie i przyglądanie się reklamom i komercyjnej grafice na
Bliskim Wschodzie było szczególnym momentem, zwłaszcza tam
gdzie marka czy konkretny brand przychodził ze świata skryptu
łacińskiego i arabska cześć identyfikacji prezentowała różnego
rodzaju poziom i rozwiązania. Bardzo uproszczając skrypt arabski
jest na etapie „modernizacji”. Wiele standardów, konwencji nie
do końca ma ustalony przebieg czy wygląd. Te gorące dyskusje
dochodzące nawet do poziomu zagadnień kszatałtu liter są nie do
wyobrażenia z punktu widzenia łacińskiej nomenklatury, która
jest już danwo zdefiniowana. Jest to gorący moment dla typografii
arabskiej i to między innymi dlatego dzisiejsza typografia arabska
jest tak ciekawa i intrygująca.
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To dobry antyprzykład albo to, czego należy unikać. Ostatnia litera w tym wyrazie (arabski czyta sie od prawej do lewej) to wyraźnie
łacieńskie „g”. Jest to litera Waw, która z łacińskim „g” ma niewiele wspólnego, nie powinna więc być bezpośrednią kopią. Ten
i wiele innych podobnych procederów spotkać można nagminnie,
są zdecydowanie interwancją, inwazją i niuzasadnioną latynizacją.
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Są też przykłady formalnie
ciekawe i poprawne. Nie brakuje
też świeżej konstrukcji i eksperymentów.
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Kaligrafia i kaligrafowie mają w kulturze na Bliskim Wschodzie
specjalne miejsce i tradycje. Od czasów powstania Koranu
kaligrafia jest jednym z głównych filarów szerokopojętej sztuki.
W związku z wielkim naciskiem i olbrzymim docenianiem pisma
powstało na przestrzeni wieków wiele stylów, związanych z różnymi szkołami. Ten proces i rożnorodność w większości związane są
z funkcją. Niektóre style pociągają za sobą inne kształy liter, proces
czytania wiąże się więc z większą elastycznością i przyzwyczajeniem do różnych rozwiązań na poziomie budowania liter niz
w typografii łacińskiej.
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Styl Ruqah, powstał jako jeden z ostatnich, około 200 lat temu.
Jest wynikiem poszukiwania prostego i szybkiego sposobu zapisu.
Jest najmniej ozdobnym stylem, ale można nim pisać bardzo szybko i efektywnie. To tego stylu uczą w szkołach jako podstawowego
do zapisu notatek i innych codziennych informacji. Na zdjęciu
strona z lekcji kaligrafii, niebieskie romby są misternym systemem
określającym proporcje liter.
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Wiele ręcznie malowaych szyldów przykuwało moją uwagę, ten
szczególnie podobał mi się a w zwiazku z tym, że sklep ten był
zamknięty od dawna, starałem się zeby go kupić (pytałem bezskutecznie gdzie jest właściciel), lub (skoro sklep był nieczynny
i włsciciela jakby nie było) wymontować. Zwlekałem aż pewniego
dnia mijając sklep zauważyłem, że jest remontowany a szyldu nie
ma. Został wyrzucony i tak dzieje się z wieloma ręcznie malowanymi szyldami.
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Tzw. koncepcja Multiscript w projektowaniu polega w uproszczeniu na synchronizowaniu rozwiązań typograficznych na skrzyżowaniu skryptów, tak aby razem współgarły. Na zdjęciu lokalne
podejście łacińsko-arabskie.
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Salon Sami fryzjer.

Trudno powiedzieć, gdzie zaczęła się ida synchronizowania stylicznie skryptów. Uliczne przykłady związane z promocją miejsc czy
sklepów mogą być jednym z pierwszych miejsc, gdzie się to wydarzyło, choć nie ma dowodów, gdzie poraz pierwszy to się stało.
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Prezentowany obok krój jest projektem arabsko-łacińskiem o małym kontraście (w polskiej
nomenklaturze można byłoby zaryzykować i użyć
pojęcia - jednoelementowy). Aktualnie w świecie
języka arabskiego istnieje duże zapotrzebowanie
na tego typu kroje z prostego powodu-nie ma
zbyt dużego wyboru w dostępnych fontach. Jego
pierwsze szkice powstaly podczas studiów projektowania pism na Uniwersytecie w Reading.
We współczenym projektowaniu krojów Multiskryptowa koncepcja jest zjawiskiem stosunkowo
nowym. Najtrudniejszymi aspektami tej wąskiej
dyscypliny są:
1. pytanie jak zaprojektować nowy krój, który
będzie inkorporował pewne wspólne cechy stylistyczne nie naruszając żadnego ze skryptów.
2. które z tych cech powinny być unifikowane
3. aby projektować jednoczesnie różne skrypty
potrzebny jest dosyć wysoki poziom ekspertyzy
dotyczący języka, kultury. Jest to czasochłonne
zajęcie wymagające pogłębionego badania. Niezbędne jest zasięgnięcie opinii innych ekspertów
związancych z projektowanie pism, co zazwyczaj
jest pewnego rodzaju katalizatorem i metodą korekty, która pomaga uniknąć wielu błędów.
W przypadku wielu skryptów bardzo trudno
o tego rodzaju fachowców.
4. w wielu detalach nie istnieją ustalone standardy, w projektowaniu Multiskryptowym zdarza
się więc budowanie własnych rozwiązań, czasem
nieudanych.
5. w świecie typografii łacińskiej istnieje rynek,
który pozwala sprzedawać kroje. W wielu niszowych skryptach fakt wynagrodzenia dla projektanta może być bardzo skomplikowany.
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Krój zawierał będzie 5 odmian od Light do Black. dystrybuowany
będzie przez rosettatype.com nową platformę zogniskowaną na
sprzedaży krojów Multiskryptowych.
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Water&Gas
Michał Grochowiak
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Mr. Sponge, 1617 Franklin ST, Santa Monica, California, 2014

Henry Hudson Pkwy, New York City, 2011

Smoke No.1, Lexington Ave, New York City, 2011

Bus at Oljato Monument Valley, Utah, 2011

Rodeo, Bellville, Texas, 2011

Room 26, Palms Motel, 29806 Woodward Ave, Detroit, Michigan, 2011

One Gallon of Water Above Desert, White Sands, New Mexico, 2011

BTL, Sanderson, Texas, 2011

Tower No. 5, Holly Beach, Louisiana, 2011

Smoke No.2, 69 Michigan Avenue, Detroit, Michigan, 2011

Kite – Eating Tree, 4755 E 50th St, Vernon, California, 2011

334 North Hill St, Los Angeles, 2011

Ground Zero, New York City, 2011

Flower, Hollywood Forever Cementray, Los Angeles, 2011

Epidemia

Julian Boss-Gosławski
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Julian Boss-Gosławski, Epidemia, fot. Marcin Matuszak
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Maurizio Anzeri – (ur. 1969)
urodzony w Loano we Włoszech. Mieszka i pracuje w
Londynie. Artysta wizualny,
tworzący głównie kolaże fotograficzne (found vintage).
Anzeri opracował charakterystyczny styl haftu bezpośrednio
na starych fotografiach, dzięki
tej metodzie łącząc czas przeszły z przyszłością. Poprzez
geometryczne wzory i wielokolorowe ozdoby ukazuje zróżnicowane wizje tożsamości.
Jakub Bąk – nieśmiały romantyczny i skromny, krytyk, kurator, eksplorator manowców,
cygańska dusza, przyjaciel roślin, lubi popadać w tarapaty.

lokrotną stypendystką Stypendium Artystycznego Marszałka
województwa kujawsko- pomorskiego. Jej prace pokazywane były między innymi podczas wystawy Living Sculptures,
która miała miejsce w Poznaniu
w 2010 roku, podczas zbiorowej wystawy podsumowującej
projekt Akademia Poznańska-Warszawska, która odbyła się
w warszawskim Klubie Kulturalna, na przełomie lipca i
września 2010 . Brała udział
m.in. także w wystawie To co,
widzisz, jest tym, co widzisz
(grudzień 2011).

Weronika Bet - urodziła się
w Bydgoszczy, tam też skończyła Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych.
Od 2007 do 2009 studiowała
na Wydziale Malarstwa na
ASP w Gdańsku. Obecnie jest
studentką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, także na
Wydziale Malarstwa. Jest wie242

Anna Czaban - krytyczka sztuki, kuratorka, autorka tekstów
poświęconych sztuce współczesnej, publikowała w: „Obiegu”, „Gazecie Malarzy
i Poetow”, „Arteonie”, „Exicie”, „Kwartalniku Fotografia”,
katalogach wystaw. Mieszka
i pracuje w Poznaniu.
Krzysztof Gutfrański –
uprzejmy amator przypadków
i dobrej kuchni. Historyk sztu-

ki, kurator. Zajmuje się krytyką artystyczną, relacjami nauki
i sztuki, antropologią wizualną.
Publikował w rozmaitych wydawnictwach drukowanych
i internetowych.
Julian Boss- Gosławski (ur.
1926) – rzeźbiarz. W latach
1946 – 1950 studiował na Wydziale Rzeźby PWSP w Sopocie i Poznaniu. Po ukończeniu
studiów został wykładowcą w
PWSP w Poznaniu. Był członkiem awangardowej grupy
poznańskich artystów 4F+R.
Wcześnie zrezygnował z tradycyjnych materiałów rzeźbiarskich. Tworzy rzeźby
z opalonego drewna i spawanego żelaza. Zwłaszcza spawana
stal i inne metale stała się jego
głównym środkiem wypowiedzi artystycznej. W tym czasie
powstały takie rzeźby jak Ekshumowany, Hiroszima, Pancernik denny. Rzeźba Jeźdźcy,
przedstawiająca postacie Bolesława Chrobrego i Ottona III,
była wystawiona na Expo 2000
w Hanowerze. Na początku lat

70. zamieszkał w Rybitwach
nad Jeziorem Lednickim, gdzie
ma swoją pracownię. Zajmuje się również rzeźbiarstwem
użytkowym. Przed warszawską
Zachętą stoją monumentalne
lampy jego autorstwa. W Poznaniu wykonał ozdobne kraty
dla Szkoły Baletowej, Urzędu
Miasta i Galerii Miejskiej Arsenał.
Michał Grochowiak – (ur.
1977), fotograf, absolwent
Akademii Sztuk Pięknych
w Poznaniu (Fotografia i Multimedia), stypendysta Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureat konkursu Samsung Art Master i Epson Art
Photo (2009), członek grupy 4!.
Uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych m.in.: Tribute to Krasiński
(Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa, 2009), Samsung Art Master (CSW Zamek Ujazdowski,
Warszawa, 2009), Dech (Galeria
Starter, Poznań, 2009), Truth
Study Corner (Galeria Fotografii PF, Poznań, 2011). Michał
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Grochowiak mieszka i pracuje
w Warszawie.
Maryam Jafri - artystka poruszająca się w obszarach wideo,
performans i fotografii. Jej prace, oparte o proces badawczy i
interdyscyplinarne poszukiwania, wyróżnia język wizualny,
lokujący się między filmem,
teatrem a serią narracyjnych
eksperymentów, oscylujących
między dziełem opartym o scenariusz a dokumentem, fragmentem a całością.
Infinite Livez – muzyk, autor
rysunków i ilustracji. Urodził
się w Bethnal Green w Londynie,
ukończył Chelsea Art College.
Swój pierwszy album (Bushmeat) wydał w 2004 r. w wytwórni
Big Dada. Drugi album wydał
w 2007 roku z Big Dada przy
współpracy ze szwajcarską Stade electro (Art Brut Fe de Yoot).
Współpracuje z producentami
takimi jak Blufoot, M3 i Part 2.
Tworzy komiksy, filmy krótkometrażowe, zabawki.
www.infinitelivez.com

Katarzyna Majak - artystka
wizualna, ukończyła poznańską
ASP – Wydział Multimediów,
wykładowczyni, pisarka, kuratorka. Współpracuje z kwartalnikiem „Fotografia”, autorka
tekstów o fotografii i sztuce
publikowanych w rozmaitych
magazynach kulturalnych, w
szczególności tych związanych
z fotografią. Tworzy również
wideo i instalacje. Była kuratorem m.in. wystawy młodej
polskiej fotografii ‘Globe-all?’
w Tucson, Arizona (2004),
gdzie spędziła 3 miesiące jako
artist-in-residence, miała
indywidualna wystawę oraz
wygłosiła wykład o polskiej
fotografii w Tuscon PIMA Arts
Council. Recenzentka portfolio
podczas Miesiąca Fotografii w
Krakowie (2008).
Gamper Martino – włoski
projektant mieszkający w
Londynie, gdzie również jest
nauczycielem w Royal College
of Art. Zyskał międzynarodową sławę dzięki realizacji
projektu 100 krzeseł w 100 dni.

Realizacja ta była pokazywana
w wielu miejscach na świecie
m.in.: w Londynie, Mediolanie, San Francisco. Efekty realizacji projektu można obejrzeć także w poświęconej mu
publikacji.
Marian Misiak (ur. w 1981
w Ostrawie) – ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim i projektowanie krojów pism na Wydziale Typografii i Komunikacji Wizualnej na
Uniwersytecie w Reading (UK).
Pracował w Londyńskim Researchstudio Neville’a Brody’ego,
pełnił funkcję zastępcy dyrektora artystycznego projektu
prasowego „Polska The Times”.
Aktualnie współpracuje głównie z instytucjami związanymi
z kulturą, zajmuje się typografią multiscriptową i projektowaniem krojów pism.
Paulina Płachecka - ( ur 1979)
artystka wizualna, kuratorka. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Ukończyła Akademię
Sztuk Pięknych w Poznaniu,

stypendystka Academy Of
Fine Arts w Atenach, także
stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Prezentowała swoje prace na
wystawach indywidualnych
i zbiorowych w kraju i zagranicą. Od 2006 roku członek
Stowarzyszenia Środek Świata
( http://www.srodekswiata.
pl ) zajmującego się promocją
sztuki i szerokopojętych działań artystycznych wykraczających poza plastykę – działanie
na polu animacji wydarzeń
teatralnych i muzycznych.
Członkini Federacji madeinpoznan.
Dominik Podsiadły
aka NGAS vel Domin0
– (ur. 1967) artysta, pierwsze
2 lata swojego życia spędził
w Afryce. Wypasiony na bananach wrócił do kraju i od
najmłodszych lat jego głównym
zajęciem stało się rysowanie.
Po latach zaowocowało to nieudanym epizodem w postaci
studiów na wrocławskiej ASP
w latach 1991-1994.W latach

90. wspólnie z paroma, równie
nieprzystosowanymi społecznie
i estetycznie kolegami stworzył
kilka nieformalnych grup artystycznych: NEUE GOTHIK
ART, JUJU, HOUSE i DDR.
W 2000 roku z powodu niesnasek w rodzinie połączonych
z 21 rocznicą upadku muru
berlińskiego nastąpił rozpad
grupy DDR (przez złośliwych
nazywanej PSL od nazwisk założycieli: wyżej wymienionego
D. Podsiadłego, D. Stawskiego
i R.B. Liska) zmuszając go, acz
niechętnie do samodzielnej
działalności twórczej. Brał
udział w wielu akcjach artystycznych i wystawach. Jako
artysta lokalny, nie lubiący
opuszczać swojego rodzinnego
miasta, wystawia głównie we
Wrocławiu, ale zdarzyło mu się
parę wystaw w kraju i zagranicą. W jego sztuce główną rolę
pełni wizja artystyczna, którą
stara się objaśnić za pomocą
dostępnych środków wyrazu.
Używa materiałów i przedmiotów znalezionych, często przypadkowo, w których znalazł

emanację czegoś nieokreślonego i ponadczasowego,
w czystej formie prezentując je
odbiorcy, uzyskuje zaskakujący
kontekst i tajemnicę obiektu.
Podstawową metodą jego prac
jest przypadek i jego analiza na
potrzeby dzieła. Z powodu braków lokalowych rysuje i maluje
na serwetkach, materiałach
wyniesionych lub wyrzuconych
z biur, kartkach wyrwanych
z czasopism i innych śmieciach. Jego niepowtarzalnym
znakiem charakterystycznym
jest oderwany ręcznie lub zębami „scotch” lub wydarte paski
kolorowej foli samoprzylepnej,
których używa jako swoistej
farby instant. On sam swoją
postawą społeczną i nonszalancją twórczą jest prawdziwym
„Enfant terrible” polskiej sztuki
współczesnej.
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Marta Raczek – (ur. 1979) absolwentka historii sztuki (UJ)
i filmoznawstwa (UJ), doktor
nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, krytyczka
i teoretyczka sztuki, niezależna

kuratorka. Adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych
Krakowskiej Akademii im.
A. Frycza-Modrzewskiego
w Krakowie, współpracuje
z Instytutem Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wiceprezes Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale
Grafiki w Krakowie. Prowadzi
wykłady z zakresu filmoznawstwa, wiedzy o kulturze i gender, a także autorskie wykłady
i kursy historii i teorii sztuki.
Jest kuratorką ponad dwudziestu wystaw indywidualnych
i zbiorowych artystów polskich
i zagranicznych zrealizowanych
w prestiżowych instytucjach
sztuki, m.in. Biurze Wystaw
Artystycznych w Katowicach,
Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach, Kloster Bentlage w Rheine (Niemcy),
Galerii Sztuki Współczesnej
„Elektoriownia“ w Czeladzi,
Galerii Container w Rzymie
(Włochy), Anaid Art Gallery
w Bukareszcie. Jest autorką
tekstów krytycznych doty-

czących sztuki i esejów w katalogach wystaw oraz tekstów
teoretycznych poświęconych
zagadnieniom kultury audiowizualnej.
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