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wstęp
Dziewiąty numer Punktu poświęcony jest „rzeczom,
które znaczą”. Przypatrujemy się przedmiotom znaczącym, próbując uchwycić ich migotliwe sensy, ale
i opowiedzieć to, co jest zupełnie na widoku. Interesują nas przedmioty odosobnione, opuszczone, samotne,
ale i fragmenty większych układów, które zyskują sens
poprzez konceptualne przemieszczenia, obiekty, które
migrują zmieniając konteksty życia i funkcjonowania.
Przedmioty oczywiste i wieloznaczne, które posiadają
swoje granice i których istotą jest deformacja. Przedmioty zniekształcone, przeobrażone, ruchliwe. Pozbawione pierwotnych struktur, stale otrzymujące nowe
znaczenia. Przedmioty, których sensy związane są
z ich wykorzystaniem i przedmioty tej użytkowej funkcji pozbawione. Badamy ich materialność, dotykamy
formy i kształtu. Znaczące okazują się również figury
powstałe w wyniku zrośnięć, fantasmagorycznych połączeń, kiedy trudno odgadnąć, jaka była ich prymarna
funkcja. Tak dzieje się w przypadku prezentowanych
prac Basi Bańdy, która podaje w wątpliwość samoistność rzeczy, ich autonomię i możliwość wyznaczenia

im jednorodnych konturów. Przedmioty uważnie ogląda również Bownik, przenosząc efekty majsterkowania
w estetyczne rejestry (E-słodowy). W tekście Zmierzch
Okcydentu? Niepokój malarskich (mikro)kosmosów
Paula Collinsona Małgorzata Stępnik opowiada z kolei
o naturze rzeczy w miniaturze, przedstawiając proces
twórczy Paula Collinsona i tropiąc zrodzone w jego wyobraźni „mikrokultury”. Przemysław Strożek przedstawia natomiast mistrza współczesnych ready mades
– Ai Weiwei’a, który w sposób niezwykle ironiczny pochyla się nad dziedzictwem materialnym współczesnej
kultury Wschodu i Zachodu. Z ironią traktuje rzeczy
również Şakir Gökçebağ, którego twórczość prezentuje Marta Smolińska. Tekst Uważność wobec rzeczy śledzi
konsekwencje zbierania i przechowywania rozmaitych
przedmiotów, a w pracach Lidii Krawczyk i Wojtka
Kubiaka z cyklu Instytucje polujemy na gesty, niuanse,
wyrazy twarzy, mające nam coś zdradzić i odsyłające do
innego porządku rzeczy. Natomiast przedmioty zgromadzone przez Jakuba Jasiukiewicza (Fala), wykonane z ogromną determinacją, podszytą lękiem przed
śmiercionośną katastrofą (tzw. survival kit) mogą budzić zarówno uśmiech umysłów racjonalnych, jak też
i trwogę z powodu rozprzestrzeniających się w zawrotnym tempie kosmofobii.

Introduction
The ninth issue of Punkt is dedicated to “things that
signify”. We take a w are interested in abandoned
and lonely objects in isolation as well as in fragments
of bigger sets, which acquire meaning through conceptual transpositions. These are objects that migrate
and change their contexts of being and operation.
These are obvious and ambiguous objects which have
their limits and whose life consists in deformation.
These are misshapen, transformed and mobile objects,
stripped of primary structures and constantly acquiring new significations. These are objects whose senses are linked to their application and objects devoid
of this utility function. We examine their tangibility,
touch their form and shape. The figures that come into
being because they have grown conjoined, as a result
of phantasmagorical combinations, when it is hard
to guess their primary function, also signify. This
is true about the works by Basia Bańda, who questions the self-contained nature of things, their autonomy and possibility of assuming clear-cut outlines.
Objects are equally attentively watched by Bownik,
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transposing the DIY effects into aesthetical registers
(E-słodowy). In the text ”Zmierzch Okcydentu? Niepokój malarskich (mikro)kosmosów Paula Collinsona” [The decline of the Occident? The anxiety of the
painted (micro)cosms by Paul Collinson] Małgorzata
Stępnik speaks about the nature of things in miniature, introducing the creative process of Paul Collinson and tracing back the “micro-cultures” born in the
artist’s mind. In turn, Przemysław Strożek introduces
the master of contemporary ready-mades, Ai Weiwei, who ironically scrutinises the material heritage of
contemporary Eastern and Western culture. Equally
ironic in his treatment of things is Şakir Gökçebağ,
whose work is presented by Marta Smolińska. The
text “Uważność wobec rzeczy” [Attention to things]
examines the consequences of collecting and storing
all kinds of objects, while in works by Lidia Krawczyk and Wojtek Kubiak from the Institutions series we
hunt for gestures, nuances and facial expressions that
are supposed to tell us something and refer to another
order of things. Furthermore, the objects gathered by
Jakub Jasiukiewicz (Wave), executed with powerful
determination underpinned by a fear of a deadly disaster (so-called survival kit) may provoke laughter on
the part of rational minds but also inspire awe because
of exponentially expanding cosmophobia.
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Od kilku lat nazwisko Ai Weiweia figuruje na czele listy
najbardziej wpływowych i najbardziej rozpoznawalnych
na świecie chińskich artystów. Jego polityczne zaangażowanie w kwestie praw człowieka oraz śledztwo prowadzone w sprawie trzęsienia ziemi w Syczuanie, które
doprowadziło do śmierci ogromnej liczby dzieci, uczyniły go podejrzanym w oczach komunistycznych władz.
Przetrzymywany w ubiegłym roku w więzieniu i pozbawiony paszportu, pozwalającego na opuszczenie kraju, komunikuje się z artystycznym światem za pomocą
nowych mediów. Dokumentalny film o tych ostatnich
wydarzeniach pt. Never Sorry w reżyserii Alisona Klaymana zdobył już wiele nagród, a parodię hitowego Gangam Style, w której Ai wykonuje słynny taniec koreańskiego rapera, ale z nałożonymi kajdankami, obejrzało
od października już ponad milion osób. Wydawałoby się,
że aktualna dyskusja wokół upolitycznionych akcji chińskiego artysty zepchnęła jego wcześniejszą twórczość na
dalszy plan. Ale nic bardziej mylnego. Otwarta bez jego
udziału retrospektywna wystawa According to what?
w Hirshhorn Museum w Waszyngtonie okrzyknięta została jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych
bieżącego roku w Stanach Zjednoczonych. Pokazuje ona
niezwykle interesującą drogę, jaką przemierzył od fascynacji awangardowym gestem Marcela Duchampa do
odkrycia w państwie Chin potencjalnego surowca, swoistego ready-made dla ostatnich politycznych akcji.
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Ai Weiwei i jego ready-mades

Twórczość Aia stanowi unikalne połączenie myśli zachodniej awangardy i pop artu z krytyką tradycji Dalekiego Wschodu, które wpisuje się w aktualne rozpoznanie przeobrażeń współczesnej kultury. W latach 19811993 artysta przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie
odkrył twórczość Duchampa, Jaspera Johnsa i Andy’ego
Warhola – artystów wówczas niemal nieznanych w Chinach i niepojawiających się na kartach tamtejszej historii
sztuki. Gdy na początku lat 90. zapytywany był o wrażenia, jakie wywołało zetknięcie z zachodnim światem artystycznym, w jednym z wywiadów zaznaczał, że awangardowe ruchy niewiele znaczyły i znaczą w Chinach,
ponieważ nie wykształciła się idea, która zawierałaby
w sobie coś nowego, niezależnego. Poddając krytyce
aktualną sztukę Chin podkreślał wyraźnie: „Tak zwana
sztuka współczesna nie jest formą, ale filozofią społeczeństwa”1.
Na tę drogę rozmyślań o kondycji kultury współczesnej doprowadziło go wnikliwe studiowanie idei ready-mades Duchampa, pragnienie odpowiedzi na pytanie: dlaczego czujemy się inaczej, kiedy patrzymy na
codzienny przedmiot, niż kiedy konfrontujemy ze sobą
przedmiot definiowany jako dzieło sztuki. Od czasu wystawienia pisuaru jako Fontanny w 1917 roku przedmiot
nie wykonany, lecz wyselekcjonowany przez artystę i
przeniesiony w przestrzeń muzealnych sal, zyskał zupełnie nową wartość. Ten dadaistyczny, prześmiewczy akt

miał ogromne znaczenie dla pojawienia się późniejszych
nurtów „tak zwanej” sztuki współczesnej – konceptualizmu i pop artu, ale powszechnie nieznany był w Chinach. Po upływie niemal 80-ciu lat od tamtego wydarzenia, Ai odważył się na podobny gest, składając wyraźny
hołd Duchampowi. W 1995 roku upuścił urnę dynastii
Han, która miała 2000 lat, niszcząc przez to bardzo
wartościowy przedmiot, ready-made, który niegdyś był
zwykłą funkcjonalną wazą, a dopiero po upływie czasu
stał się dziełem sztuki. Dokonał przez to symbolicznego zniszczenia wytworu tradycyjnej, chińskiej kultury,
by stworzyć coś zupełnie nowego, awangardowego w
zachodnim tego słowa sensie – utrwalony na zdjęciach
w formie tryptyku konceptualny performans.
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Ai Weiwei
Dropping a Han Dynasty Urn. Triptych, 1995/2009
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Ai Weiwei – The Grapes (2010)
fot. P. Strożek

Marcel Duchamp
Koło rowerowe (oryg. 1913)
fot. P. Strożek
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Gest upuszczenia urny był radykalnym gestem, który otworzył nowy rozdział w twórczości Aia. Od tego
momentu zaczął pracować nad serią starożytnych chińskich mebli, w celu sporządzenia ich całkowicie nowych
aranżacji. Jeszcze w czasie gdy przebywał w Nowym
Jorku, antyki pochodzące z czasów dynastii Ming i dynastii Qing stanowiły luksusowe dobro, zalewając rynek
antyków w Stanach Zjednoczonych. To właśnie owe antyczne meble, drzwi, wazy zaczął wykorzystywać na potrzeby rzeźb i instalacji, podważając z jednej strony aktualną wartość chińskiej tradycji i uderzając – z drugiej
– w oczekiwania zachodnich kolekcjonerów. Z antycznych mebli stworzył mało funkcjonalne przedmioty, z
których najbardziej rozpoznawalnym dziełem jest praca
pt. The Grapes – 40 zmontowanych ze sobą stołków, pochodzących z dynastii Quing. Forma instalacji przypominała kiść tytułowych winogron, których od lat największym producentem są Chiny, skąd wciąż pochodzi
niemal połowa światowych zbiorów1. Rynek chińskich
antyków przyrównany został tu w ironiczny sposób do
dominującej na świecie chińskiej gospodarki, z tą różnicą, że te drewniane stołki nie mają większego znaczenia dla społeczeństwa. Nie są funkcjonalne, nie da się na
nich siedzieć, czy nawet stanąć, można je jedynie podziwiać jako muzealny eksponat.
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Ai Weiwei – Księżycowa skrzynia
2008, fot. P. Strożek
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Marcel Duchamp
Obrotowa płaskorzeźba, 2008

W podobny sposób nowym aranżacjom poddane
zostały przedmioty w instalacji pt. Księżycowa skrzynia.
W poszczególnych skrzyniach z bardzo drogiego drewna,
zwanego w Chinach huali, wydrążono otwory, każdy –
tej samej wielkości, ale zlokalizowany w innym miejscu.
Te „podziurawione” skrzynie zostały rozmieszczone
w muzeum tak, by widz, przechadzający się w obszarze instalacji, mógł poprzez różne ułożenia otworów
dostrzec efekt poszczególnych faz księżyca. To właśnie
owe fazy kształtują w rzeczywistości chiński kalendarz,
a tradycyjne święto księżyca stało się współcześnie najbardziej komercyjnym i nastawionym na zysk świętem
w Chinach. Sprzedawany w ogromnych ilościach tzw.
moon cake (brzmiący podobnie do tytułu pracy: moon
chest), który ofiarowuje się rodzinie, bądź znajomym,
stanowi znów alegorię konspumcyjnego społeczeństwa
i potęgi chińskiej gospodarki. W pracy tej Ai ponownie pozbawił bardzo wartościowy mebel swojego nominalnego znaczenia, nominalej funkcji, by poprzez
gest „zniszczenia” wyprowadzić nowe konteksty oglądu
współczesnej chińskiej kultury.
Powyższe prace łączy nie tylko to, że dokonuje się
w nich zderzenie obrazu tradycji Dalekiego Wschodu
z masową wytwórczością współczesnych Chin. Są one
równocześnie i w równym stopniu, co upuszczenie urny,
hołdem złożonym pracom Duchampa, które zrewolu-
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Ai Weiwei, 2007, Coca Cola Vase
fot. P. Strożek
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cjonizowały sztukę. Wydrążone w Księżycowej skrzyni
otwory przypominają swoim wyglądem eksperyment
Obrotowej płaskorzeźby francusko-amerykańskiego dadaisty, który w latach 30. kładł na gramofonach tzw. rotoreliefy (disques opitques) – „rotacyjne płaskorzeźby”,
ruchome płyty, mające wzmagać poczucie iluzji, a także wrażenie optycznej głębi. Są one ruchome, podobnie
jak wyznaczany fazami księżyca początek nowego roku
w Chinach. Instalacja The Grapes natomiast stanowić
może ciekawe odwołanie do Bicycle wheel – pierwszego
w historii ready-made. Zmontowane stołki w formie
okręgu przypominają rowerowe koło, które Duchamp
przyczepił do stołka w 1913 roku, by stworzyć coś zabawnego, coś w rodzaju niefunkcjonalnego mebla, pozbawiając go pierwotnego znaczenia. Ten wizerunek
pierwszego ready-made rozrósł się do nieco większej
skali w kolejnej pracy Aia z 2003 roku. Tu zmonotwane zostały 42 rowery szanghajskiej firmy Forever, które
w latach 40. były luksusowym dobrem, a dziś znikają z
ulic chińskich metropolii. Przypominają abstrakcyjną
rzeźbę z ducha dadaistycznej awangardy i podobnie jak
w Bicycle wheel koła pozostały nieruchome, dalekie od
przypisanej im pierwotnie funkcji.
Ready-mades Aia niosą w sobie ogromną ilość znaczeń. Z jednej strony pokazują symboliczne zniszczenie
chińskiej tradycji i stanowią krytykę socjoekonomicznej sytuacji na świecie, z drugiej stają się wyraźnym
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wprowadzeniem dziedzictwa zachodniej awangardy do
współczesnej chińskiej sztuki. To unikalne połączenie
stało się znakiem rozpoznawalnym chińskiego artysty,
który rozprawia się z przodownikami zglobalizowanej
produkcji – Stanami Zjednoczonymi i Państwem Środka
również w innych pracach, jak choćby w akcie malowania logo Coca-Coli na wazach z okresu neolitu (50003000 p.n.e.). To, co wydaje się też niezwykle istotne, to
sytuacja, w której owe ready-mades mają zupełnie inne
znaczenie w Chinach, a inaczej odbierane są przez zachodnich odbiorców dzieł sztuki. Okazać się może nawet, że przedmioty z czasów neolitu czy dynastii Han,
które wydają się przedmiotami wysokiej rangi, są dla
chińskich kolekcjonerów prawie bezwartościowe.
„Duchamp miał koło, Warhol obraz Mao. Ja mam reżim totalitarny. To moje ready-made”3 – mówi Ai, tworząc jednocześnie kolejne ready-made: mapę Chin, ułożoną z drogiego drewna dynastii Quing. W stwierdzeniu tym unaocznia się droga, którą współcześnie obrał,
prowadząc samotną wojnę z komunistycznymi władzami. Nadając przedmiotom nową rangę i nowe znaczenia,
z którymi konfrontujemy się w muzealnych salach, pozwolił nam na własne oczy obserwować destrukcję tradycji oraz krytykę zasad działania nowoczesnego rynku.
Owe przedmioty ujęte w awangardowej formie readymades stały się równocześnie świadectwem przeobrażeń
dadaistycznych eksperymentów Duchampa uwikłanych
48

Ai Weiwei, Forever, 2003
fot. P. Strożek
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w nowe relacje, w nowe konteksty. Połączone z aktywizmem Aia są dziś niezwykle trafnym komentarzem
do politycznej i socjoekonomicznej sytuacji na świecie,
której świadomie kozłem ofiarnym stał się ostatecznie
on sam.

1
2
3

Conversations. Ai Weiwei with Chin-Chin Yap, [w:] Ai Weiwei. Works: Beijing
1993-2003, Hong Kong 2003, s. 46.
http://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/spadlaswiatowa-produkcja-winogron,75731.html [dostęp: 30.11.2012].
Ph. Tinari, Postures in Clay: The vessels of Ai Weiwei, [w:] Ai Weiwei: Dropping
the Urn. Ceramic Works, 5000 BCE – 2010 CE, Pennsylvania 2010, s. 39.
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Zmierzch Okcydentu?
Niepokój malarskich
(mikro)kosmosów
Paula Collinsona
Małgorzata Stępnik

Wszystkie fotogradie dzięki uprzejmości artysty,
Paula Collinsona.
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„Little Wars” to królewska gra przeznaczona dla graczy o pośledniej randze społecznej. Mogą bawić się
w nią chłopcy w dowolnym wieku pomiędzy dwunastym a sto pięćdziesiątym rokiem życia, a nawet
i później, o ile tylko ich kończyny pozostają wystarczająco gibkie; mogą w nią grać również lepszego sortu dziewczęta oraz garstka wyjątkowych, utalentowanych kobiet.
H.G. Wells, Little Wars 1

Istotnie, Kriegspiel to raczej męska sprawa. Dziewczętom pozostają domki dla lalek, norymberskie kuchnie, garderoby… Tak czy inaczej, wszystkie owe światy
zamknięte w ciasnych przestrzeniach, kosmosy pomniejszonych, wycyzelowanych w detalach przedmiotów – podobnie jak Małe wojny wspomniane w motcie
– są metaforami ludzkiej kondycji, zarazem modelami
w różnym stopniu skomplikowanych relacji społecznych.
Należy mieć na względzie, iż te miniaturowe uniwersa wymagają umiejscowienia w odpowiednim
kontekście; ich podziwianie bądź ludyczne używanie
pociąga za sobą konieczność odgrodzenia się od reszty
świata, zażywania Arystotelesowskiego scholé. Są one
zawsze swoistymi „wyspami” odosobnienia i eksperymentu, zupełnie jak – pozostając przy Wellsowskich
motywach – Wyspa doktora Moreau2, bądź też – jak re-
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alnie istniejące parki rozrywki a nawet więzienia, które
zdaniem Jeana Baudrillarda stanowią symbole współczesnych społeczeństw, poniekąd skondensowanych,
sprowadzonych do stosownie małej skali3.
„Oto fantazja mikroskopu: fantazja życia w życiu
albo też znaczenia nieskończenie zwielokrotnionego w
obszarze samego znaczenia”4 – stwierdza Susan Stewart
na stronach inspirującej książki poświęconej nostalgii
miniatur, a opatrzonej tytułem On Longing. Narratives
of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the Collection. Eksplorując „sekretny żywot rzeczy” (obszerny
passus zatytułowany The Secret Life of Things), amerykańska filolożka i poetka zauważa, że wszelkie światy
złożone z maleńkich przedmiotów, ex definitione kulturowo zapośredniczone (wszak miniatury nie istnieją
w naturze), funkcjonują jako „modele porządku, proporcji i równowagi”5. Jak powiada uczona: „Miniatura,
wyrastająca z nostalgicznych wersji dzieciństwa i historii, reprezentuje lilipucią, a co za tym idzie – łatwo
podlegającą manipulacji wersję ludzkiego doświadczenia, wersję oswojoną i niepodatną na kontaminację”6.
W tak „oswojonym”, przyjaznym świecie nie ma
miejsca na żywioł przypadku i entropii, na kontaminację oznaczającą niebezpieczeństwo powstania tworów
hybrydalnych. W moim odczuciu, alternatywna rzeczywistość miniatury ma w sobie zwykle coś z utopii
lub przynajmniej z przeciwległego porządku anty-u-

topii. Zwykle, jakkolwiek nie zawsze. W kontekście
naszkicowanej wyżej problematyki przedmiotowych
metafor wypełniających miniaturowe uniwersa, nader
interesujący, kontrastowy przykład stanowi malarskie
imaginarium Paula Collinsona.
Z fascynującą twórczością Collinsona, znaną mi
wcześniej jedynie z doniesień prasowych, zetknęłam się
w czasie niedawnej podróży do Liverpoolu. W tętniącym życiem, multikulturowym mieście nad rzeką Mersey – kolebce Beatlesów ale i, jak wiemy, siedzibie jednego z oddziałów Tate Gallery – odbywało się właśnie
biennale sztuki. Tegoroczna edycja, co okaże się istotne
w kontekście dalszych rozważań, zorganizowana została pod hasłem The Unexpected Guest. Peregrynując do
innej, niemal równie prestiżowej liverpoolskiej instytucji, cieszącej się zdecydowanie ponadlokalną sławą –
Walker Art Gallery, liczyłam na estetyczną, niebiańsko
smaczną ucztę jakiej dostarcza owo „kanoniczne” brytyjskie malarstwo, począwszy od Constable’a i Turnera,
poprzez Prerafaelitów, aż po Francisa Bacona i Luciena Freuda (rzecz jasna, nie zawiodłam się). Warto przy
okazji przypomnieć, że owa galeria stała się medialną
„bohaterką” w ubiegłym roku, kiedy to Banksy, najbardziej znany pośród anonimowych artystów, umieścił w jednej z sal popiersie kardynała-gorszyciela, jednocześnie, wizualną metaforę dla jednego z „grzechów
głównych” – Cardinal Sin.
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Sporych rozmiarów7 płótno Collinsona z 2010 roku,
zatytułowane Temple of Ancient Virtue (drugi z funkcjonujących tytułów to Pegasus Snack Bar), stanowiło element odbywającej się tamże wystawy uczestników John
Moores Painting Prize8 (który to konkurs organizowany
jest pod auspicjami Walker Art Gallery od 1957 roku).
Nawiasem mówiąc, dotąd nie mogę zrozumieć, jakimi
kryteriami kierowało się wysokie Jury przyznając Grand
Prix Sarze Pickstone za zmarnowany blejtram oparzony
tytułem Stevie Smith and the Willow (2011).
Paul Collinsom urodził się w 1959 roku w Kingston upon Hull, przemysłowym mieście w północno-wschodniej Anglii. Jest absolwentem sztuk pięknych
na tamtejszej Humberside Polytechnic i – zgodnie z
tym, co głoszą niełatwo zresztą dostępne noty biograficzne – „samozatrudniającym się artystą”, parającym
się niekiedy również pracą kuratorską. Jego twórczy
modus operandi polega na konstruowaniu miniaturowych światów w postaci dioram – co też może przywodzić na myśl pracę modelarza – następnie, fotografowaniu owych niepokojących mikrokosmosów, a
w decydującej części – najmożliwiej starannym przenoszeniu wizji zapisanych okiem aparatu „klasyczną”
techniką olejną na płótno. Niewątpliwie, ta ostatnia
faza jest najtrudniejsza; łatwo bowiem zaobserwować,
że artysta dysponuje szlachetną, wyrafinowaną techniką, taką, do której dochodzi się latami.

Martwe natury Collinsona – zarówno istniejące
w trójwymiarze, jak i przetransponowane na podobrazia – interpretować można jako wyraz silnego Kulturpessimismus, jako refleks coraz bardziej skondensowanej
w naszej kulturze mieszanki rozczarowania i strachu.
Paradoksalnie zatem, są one obrazami martwej cywilizacji, a przynajmniej cywilizacji chylącej się ku upadkowi, co wszakże przewidywał już dawno temu Oswald
Spengler (Zmierzch Zachodu), a o czym dziś alarmują
socjologowie i ekonomiści, choćby, jakże modny obecnie, Jacques Attali (Zachód. 10 lat przed totalnym bankructwem?)9. Widzimy oto w dziwnych konstruktach
angielskiego malarza dwa przemieszane porządki:
ruiny i odpryski onegdaj dumnej, grecko-rzymskiej
kultury oraz „naleciałości” czegoś obcego, jakiegoś
nieokiełznanego żywiołu. W rekwizytorium przezeń
wykorzystywanym odnaleźć można postaci ludzkie
– liche, ledwo zauważalne lalki, pozbawione znamion
indywidualności (Civic Trust, 2010). Są tam też figurki mitycznych zwierząt: pegaza – symbolu natchnienia
i byka, w którego postać, jak pamiętamy przecież, wcielił się Zeus by uwieść Europę. Ale tutaj boskie stworzenia przybierają formę tandetnych, plastikowych zabawek. Upokorzony Pegaz staje się reklamą przydrożnego
baru z fast foodem, usadowionego na ruinach Świątyni
antycznej cnoty (Temple of Ancient Virtue, 2010). Warto zaznaczyć, iż architektoniczne nazwy pojawiające
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się tytułach niektórych obrazów nawiązują nie tylko
do odległej kultury antyku, ale też, w sposób bardziej
bezpośredni, do urokliwego XVIII-wiecznego kompleksu Stowe Gardens w Buckinghamshire. Tam właśnie znajduje się wybudowana przez Williama Kenta w
roku 1734 perystylowa rotunda – Temple of Ancient
Virtue, o formie inspirowanej po części Świątynią Westy w Tivoli10.
U Collinsona, w „świątyniach” i „relikwiarzach”
brytyjskiego, rzec można – postkolonialnego dziedzictwa brzydkie i trywialne graffiti mąci spokój albiońskiego, bladego nieba ( Heritage Lottery z 2007 roku,
The Shrine of British Worthies, 2009). Delikatnemu rysunkowi korynckiej kolumny towarzyszą bezkształtne
litery „nasprejowane” na betonowych ścianach (Temple of Liberty, 2010). Na płótnie zatytułowanym Civic
Trust obraz człowieka witruwiańskiego koegzystuje
w cichej desperacji z plakatami głoszącymi przewrotną pochwałę zakupów („confessions of a shopaholic”)
i z bezładną, niewyzutą z ortograficznych błędów, wulgarną bazgraniną („save yourself”, „dog shit”).
Szczątki rozbitych maszyn – często występujący
motyw – porasta gęsty, dziki bluszcz (Wilderness, 2010).
Wszędzie niemal natykamy się na wraki samochodów,
nawet spacerując po Elizejskich Polach (The Elysian
Fields, 2006). „Poszukując malowniczości” znajdujemy
skorodowane maszyny i roztrzaskane furtki (In Search

of the Picturesque, 2009). Czyżby furtki strzegące kiedyś „naszego” bezpiecznego świata? Chyba tak, skoro
jeden z obrazów opatrzono krzyczącym tytułem Get
off my Land! (2004). Lecz kto ma stąd zniknąć? I kto
jest tu gospodarzem? Kiedy przyjazny gość (hospes) zamienia się w podejrzanego, we wroga (hospis)?11 A może
ów obcy (ksenos) jest immanentnie wpisany w społeczną strukturę, jest jej po prostu niezbędny? Może chodzi artyście bardziej o subkultury? Ich pojawianie się
jest przecież społeczeństwom niezbędne, są lustrem,
w którym przegląda się mainstream.12
W każdym razie, „mikrokultury” rodzące się
w wyobraźni Collinsona mają charakter hybrydalny,
nie-modelowy i nie-utopijny. „Porządek, proporcję
i równowagę”, o jakich w kontekście zminiaturyzowanych rzeczywistości wspomina cytowana wyżej Stewart, zastępują w jego dioramach i obrazach: chaos,
dysproporcja i kontrast. Owe jakości nabierają szczególnej mocy dzięki nienaturalnemu przeskalowaniu.
Lilipucie światy wyolbrzymione i wyostrzone na wielkich płótnach ujawniają charakter „sztucznych i często
niepokojących struktur, w jakich żyjemy” („artificial
and often disturbing structures in wchich we live”). Jak
mówią autorzy noty do londyńskiej, zbiorowej wystawy The Minature Worlds Show (Jerwood Space, 2006),
przyglądający się tym hybrydalnym światom staje się
„podglądaczem lub bezwiednym uczestnikiem” („the
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voyeur or unwitting participant”)13. Czyżby uczestnikiem zmierzchu?
Być może (jeszcze) nie teraz. Jesteśmy jednak z pewnością świadkami zmieniającej się geografii sił. Dawne centra ekonomiczne i kulturalne ustępują miejsca
nowym. Refleksem owych zmian są już choćby tytuły
nadawane (wciąż) prestiżowym artystycznym wydarzeniom: np. Making Worlds/Fare Mondi czyli Stwarzanie Światów, jak nazwano poprzednią edycję Biennale
w Wenecji (zorganizowanego pod kuratelą Daniela Birnbauma), albo też przytaczane już hasło The Unexpected
Guest, czyli Niespodziewany Gość (tudzież „nieproszony”), towarzyszące tegorocznemu Liverpool Biennial.
Małe wojny rozgrywają się coraz bardziej poza nawiasem naszego kręgu kulturowego. Jednak, czy naprawdę należy się tym frasować? Świat jest żywym organizmem, a zatem i wielkie zmiany są zgodne z naturalnym
porządkiem rzeczy.
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„Little Wars is the game of kings - for players in an inferior social position. It
can be played by boys of every age from twelve to one hundred and fifty - and
even later if the limbs remain sufficiently supple - by girls of the better sort,
and by a few rare and gifted women” [tłum. M.S.]. Little Wars to planszowa
gra strategiczna zaprojektowana przez Herberta George’a Wellsa, wydana po
raz pierwszy w Londynie w 1913 roku, http://www.egs.edu/library/herbertgeorge-wells/articles/little-wars/iof-the-legendary-past/ [dostęp: 01.12.12].
Wyspa jako metafora swoiście „laboratoryjnej” rzeczywistości pojawia się też
na przykład na mapie Podróży Guliwera Jonathana Swifta i we Władcy much
Williama Goldinga.
Zdaniem Baudrillarda „więzienia (...) istnieją po to, by ukryć to, że całe społeczeństwo w swej banalnej wszechobecności ma charakter karceralny”. Zob.
J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Wyd. Sic!, Warszawa
2005, s. 19.
„This is the daydream of the microscope: the daydream of life inside life, of significance multiplied infinitely within significance”[podkr. S.S]. Zob. S. Stewart,
On Longing. Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the Collection. Duke Univ. Press, 1993, s. 54.
„(...) all tend to present domesticated space as a model of order, proportion and
balance”. Ibidem, s. 68 [podkr. M.S.].
„The miniature, linked to nostalgic versions of childhood and history, presents
a diminutive and thereby manipulable version of experience, a version which is
domesticated and protected from contamination”. Ibidem, s. 69 [podkr. M.S.].
120x180 cm. Collinson korzysta zwykle z podobrazi o podobnie sporych rozmiarach.
Pierwsza edycja konkursu, zainicjowanego przez biznesmena i filantropa
Johna Mooresa, miała miejsce w roku 1957. Główną nagrodę otrzymał wówczas Jack Smith (za obraz Creation i Crucifixion). Dekadę później Grand Prix
zdobył David Hockney (za „kanoniczne” dziś płótno Peter Getting Out of
Nick’s Pool). Honorowym patronem John Moores Painting Prize jest „ikona”
brytyjskiego pop-artu – Sir Peter Blake.
Zob. polskie wydania: J. Attali, Zachód. 10lat przed totalnym bankructwem?, tłum. A. Bilik, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2010 oraz O. Spengler,
Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej, tłum. J. Marzęcki,
Wyd. KR, Warszawa 2001.
Zob. http://faculty.bsc.edu/jtatter/ancient.html [dostęp: 01.12.12].
Do etymologicznego znaczenia słów hospes i hostis odniósł się Cezary Wodziń-
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13

ski podczas drugiego wykładu z cyklu Zagadka gościnności. Nasza Odyseia,
wygłoszonego w lubelskim Trybunale Koronnym (30. 11.12).
W tym kontekście interesująco brzmią słowa Terry’ego Eagletona, kontrowersyjnego brytyjskiego teoretyka kultury:„ O ile pojawienie się nauki ścisłej znanej jako antropologia wyznacza moment, w którym Zachód podjął
się przekształcenia innych społeczeństw w prawowite obiekty badań, o tyle
prawdziwym przejawem kryzysu politycznego jest moment, w którym sam
Zachód poddaje się takiemu przekształceniu. W jego społeczeństwach także bowiem można znaleźć dzikusów – tajemnicze, posługujące się na wpół
zrozumiałą mową istoty podległe nieokiełznanym pasjom i skłonne do buntowniczych zachowań. One także staną się obiektami badań określonych
dyscyplin wiedzy” – T. Eagleton, Po co nam kultura?, tłum. A. Górny, Wyd.
MUZA, Warszawa 2012, ss. 41-42 [podkr. M.S.].
Zob.http://www.jerwoodspace.co.uk/documents/GallerySpaceTheMiniatureWorldsShow.pdf, [autor niewyszczególniony] [dostęp: 01.12.12].
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Şakir Gökçebağ
- czyli absurdalna

lekkość przedmiotu
Marta Smolińska

fot. Marta Smolińska
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Trzeba przyznać, że twórczość tureckiego artysty Şakira Gökçebağ charakteryzuje się wyjątkowym poczuciem
humoru, radością życia i umiejętnością wydobywania
absurdalności z przedmiotów codziennego użytku. René
Block, wytrawny znawca współczesnej tureckiej sceny
artystycznej, stwierdził, że sztukę turecką wyróżnia coś
w rodzaju lodowatego ukąszenia ironii1. Niewątpliwie
owe ukąszenia są widoczne także w instalacjach i obiektach kreowanych przez Gökçebağ, który koncentruje się na powszechnie dostępnych rzeczach i wytrąca je
z utartych funkcji, oferując im nowe życie w zaskakujących konfiguracjach. Sięga po węże ogrodowe, paski do
spodni, klamerki do wieszania prania, kubły, parasole,
dywany, buty, łyżki od odcedzania, różańce, przewody
elektryczne i wtyczki – wydaje się, że jest w stanie zrobić
sztukę z każdego przedmiotu, który wpadnie mu w ręce.
René Block podkreśla, że atutem twórczości
Gökçebağ jest jej antyakademickość, a George Maciunas, czołowy artysta Fluxusu, którego imienia nagrodę
turecki artysta otrzymał w 2012 roku, miałby – zdaniem
Blocka – czystą radość, widząc to innowacyjne i humorystyczne wyobcowanie przedmiotów codziennego
użytku2. Michael Glasmeier, główny interpretator sztuki
Gökçebağ, zwraca uwagę, że mamy do czynienia z ciekawą fuzją następujących tradycji: „ready made” Marcela
Duchampa, surrealistycznych metamorfoz rzeczy, konstruktywistycznego podejścia do koloru i formy przed-
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miotów, dadaistycznej zasady montażu oraz krytyki towarowego charakteru rzeczy, zakorzenionej zarówno w
„pop art”, jak i w postmodernizmie3.
Şakir Gökçebağ urodził w się w 1965 roku w Denizli
w Turcji. W latach 1987-1990 studiował sztukę na Uniwersytecie Marmara w Stambule. W roku 1991 otrzymał stypendium artystyczne w Salzburgu, a w 1995 jako
stypendysta DAAD kontynuował edukację na Akademii
Sztuk Pięknych w Düsseldofie, gdzie rok później otrzymał nagrodę Markusa Lüpertza. Obecnie mieszka i pracuje w Hamburgu, wystawiając głównie w Niemczech
oraz Stambule.
Sztuka Gökçebağ bazuje na repetycji i powtarzalności jednego wybranego elementu, z którego artysta buduje wizualne rytmy i zaskakujące układy form, niemające nic wspólnego z pierwotną funkcją danego przedmiotu. Pocięty wąż ogrodowy wije się po ścianie, szeregi
butów z odciętymi palcami zyskują zaskakującą dynamikę – jakby chciały ponownie się zespolić, klamerki do
wieszania bielizny tworzą drabiny, kosze czy abstrakcyjne formy na ścianach, tzw. złodziejki do kontaktów
„zbijają się” w grupę kreując hybrydalne „elektryczne
ciało” zakończone świecącą żarówką, a paski do spodni układają się w naścienny ornament, działający swoją
graficznością oraz kontrastem czerni z bielą podłoża. Artysta gra także z cechami widzenia perspektywicznego,
pokazując anamorfozę w formie cienia krzesła, wycię-

tego w dywanie i rozłożonego na podłodze obok mebla.
Wszystko jest absurdalne, uwodzi lekkością i klimatem
zabawy, ale jednocześnie nie da się nie dostrzec, z jaką
siłą instalacje i obiekty Gökçebağ obejmują we władanie
przestrzenie galeryjne, w których się pojawiają – mają
one bowiem zdolność do wchodzenia w interakcję nie
tylko z wyobraźnią odbiorców, lecz również z zastanym
kontekstem wnętrza. Dodatkowo bawią słownymi grami, które artysta z lubością uprawia np. tytułując „Times
Square” instalację z zegarów, których wskazówki są tak
ustawione, by „zarysować” kwadrat.
Przy całej ich lekkości prace Şakira Gökçebağ, cechują się również niezwykłą „czystością” i precyzją formy – są budowane z wyczuciem struktury, a jednocześnie nie wydają się wykalkulowane, lecz stworzone spontanicznie, jakby w zabawie nasyconej dziecięcą radością.
Pewnie także i z tego powodu, patron Fluxusu George
Maciunas, entuzjastycznie poparłby przyznanie nagrody
jego imienia właśnie temu tureckiemu twórcy.
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Lodowate ukąszenie ironii. O współczesnej sztuce tureckiej z René Blockiem
rozmawia Marta Smolińska, „Artluk. Sztuka na spad” 3 (17), 2010, ss. 52-59.
R. Block, Ein Meister der Wäscheklammern / A Master of the Clothespin, w:
Şakir Gökçebağ. Prefix & Suffix, Red. Barbara Heinrich, Tanas, Berlin 2012,
s. nlb.
M. Glasmeier, Im Denkraum der Dinge / In the Minds of Things, w: Şakir
Gökçebağ. Prefix & Suffix, op. cit., s. nlb.

91

Şakir Gökçebağ,
bez tytułu, 2012

92

93

Şakir Gökçebağ,
Skimmer 9, 2010
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Şakir Gökçebağ,
Guests 2, 2004

Şakir Gökçebağ,
bez tytułu, 2012
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Şakir Gökçebağ,
Tower, 2012

Şakir Gökçebağ,
Prefix & Suffix 1, 2010
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Şakir Gökçebağ,
bez tytułu, 2012
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Şakir Gökçebağ,
Resistance 1, 2008
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Şakir Gökçebağ,
bez tytułu, 2011
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Şakir Gökçebağ,
bez tytułu, 2011
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Fala – Gwizdek, 2012
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Jakub Jasiukiewicz
Fala – Latarka, 2012
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Jakub Jasiukiewicz
Fala – Licznik Geigera, 2012
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Fala – Nóż, 2012
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Uważność
wobec rzeczy
Karolina Sikorska
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Zbieraniu i wystawom towarzyszy refleksja, że te namiętne lub bardzo laboratoryjne czynności tworzą
porządki, konstruują pewną narrację wokół grupy
przedmiotów. Przy tej okazji pojawia się dość oczywista konstatacja, że te gromadzone i w określony sposób ustawiane rzeczy muszą znaczyć, że ich posiadanie
a może nawet sam z nimi kontakt oddziałuje na ich
właściciela czy percypującą je osobę. Zbieranie i pokazywanie mogą być równoległe, często są wynikiem
(nawykiem) dziecięcej jeszcze ciekawości i chęci dogłębnego zrozumienia obiektu oglądu, dotyku, smaku.
Manfred Sommer1 rodzaj gromadzenia dla oglądania
określa zbieraniem estetycznym. W opozycji sytuuje
zbieranie prowadzące do zniknięcia tego, co zgromadzone, czego przykładem może być myślistwo – ten
rodzaj zbierania nazywając ekonomicznym. Zbieractwo estetyczne wskazuje na potrzebę oglądu i związaną z nim przyjemność, ale również – i to chyba przede
wszystkim – na potrzebę zrozumienia rzeczy, wnikliwego jej zbadania, znalezienia dla niej odpowiednich
kontekstów, usytuowania jej w określonej relacji do
innych rzeczy. Posiadając znaczenie, przedmiot staje
się też Pomianowskim semioforem, który wyzbywa się
użyteczności, ta bowiem przysługuje rzeczom, których
wykorzystanie służy określonym, praktycznym celom
i które dzięki temu procesowi ulegają zużyciu. „Po jednej stronie znajdują się rzeczy, przedmioty użyteczne,
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to znaczy takie, które mogą być spożywane albo służyć zdobywaniu środków do życia lub przetwarzaniu
surowców tak, by dały się spożywać, które mogą też
ochraniać przed wahaniami środowiska naturalnego.
Wszystkie te przedmioty są manipulowane i wszystkie
powodują widzialne przemiany fizyczne lub ich doznają: zużywają się. Po drugiej stronie znajdują się semiofory, przedmioty pozbawione użyteczności w znaczeniu określonym wcześniej, ale reprezentujące sferę
niewidzialną, to znaczy obdarzone znaczeniem; nie są
manipulowane, lecz oglądane, a zatem nie ulegają zużyciu. Działalność wytwórcza zwraca się więc odtąd w
dwóch różnych kierunkach: ku światu widzialnemu,
po pierwsze; ku sferze niewidzialnej, po drugie; ku
wzrostowi użyteczności i wzrostowi znaczenia”2. Tej
nie do końca szczelnej opozycji wymykają się jednak
rzeczy pozbawione – przynajmniej tymczasowo – znaczenia i użyteczności, czyli odpady.
Odpady to przedmioty, które nie znalazły miejsca
w określonym porządku, które wymykają się pewnemu zaplanowanemu, wyobrażonemu ładowi świata.
Rzeczy, które mogły być użyteczne, ale tę użyteczność straciły, zostały zastąpione czymś bardziej funkcjonalnym, wydajniejszym, lepiej zaprojektowanym,
bardziej komfortowym, przynoszącym większe korzyści... Rzeczy, które wykorzystano przy tworzeniu
innych rzeczy lub będące ich nieudanymi fragmentami,

częściami, oznaczone jako niepoprawne, nieprawidłowe, wadliwe, zepsute, posiadające usterki. Odpady to
także (by przywołać podział Pomiana na przedmioty
użyteczne i semiofory, który to podział odpady negują podwójnie) rzeczy, które straciły znaczenie, które
znajdują się na marginesach dominujących porządków
społeczno-kulturowych, których sens został zapoznany a przypisana im siła pobudzania wyobraźni ustała.
To nie rzeczy zakazane, celowo usunięte z przestrzeni
reprezentacji, tego – co widzialne (te bowiem nadal
posiadają swoją ideologiczną moc), ale zapomniane,
okryte patyną czasu, zepchnięte do odległych zakątków
pamięci kulturowej określonych społeczności.
Jednak często pariasowy status odpadów wśród
innych przedmiotów czyni je pożądanymi wśród ekscentryków i poszukiwaczy oryginalnych rozwiązań,
na powrót przywracając je do sfery widzialnego użytecznego lub niewidzialnego znaczącego. Stąd stale odświeżane i obwoływane powroty zaprzeszłych technik
i prądów w sztuce, niezwykle modny recykling i zbieractwo przedmiotów pozornie wadliwych, które zyskują kolejne życia w instalacjach, których wzorem
mogą być merzbau Kurta Schwittersa. O ile jednak
rzecz pozbawiona użyteczności może wrócić jako pełna
znaczenia i zostać ponownie wykorzystana w kulturowym obiegu, jak to często ma miejsce w sztuce – rzecz,
której znaczenie ustało a zawsze wiązało się jedynie ze
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sferą symbolicznego, zanegowana, pozbawiona odniesień, kontekstów, wyrugowana z pamięci kulturowej,
bo nie miała szans nigdy się w niej zakorzenić, nie stanie się odpadem, dla którego przyszłość może być łaskawa. I nie chodzi tylko o to, o czym pisze Sommer,
kiedy zwraca uwagę, że rzeczy mają swoją określoną
formę i przysługującą jej czasowość, a co za tym idzie
– nie mogą wymknąć się ekonomii znikania (mimo iż
dotyczy ich też kulturowa procedura ochrony i zachowania). Materialne znikanie dotyka natury rzeczy, te
jednak mogą być upamiętniane poprzez różne nośniki,
a tym samym – zachowane w naszej pamięci i mimo że
bez fizycznej formy – nadal żywe i znaczące. Zastanawiające są bowiem rzeczy, które przestały znaczyć, nie
dlatego, że zostały zniszczone, ale dlatego, że nie zaistniały wystarczająco długo i wyraźnie w rzeczywistości
społecznej. Wzmianki o nich znajdujemy w archiwach,
starych gazetach. Ślady są mocno pozacierane, pozwalając jedynie domyślać się ich pierwotnych znaczeń.
Wydaje się, że nie mają one statusu odpadów, nie jesteśmy bowiem w stanie powiązać ich strukturalnie
z określonymi warunkami powstania i egzystencji, nie
znamy zanegowanych przez nie przymiotów, symbolik,
wartości. Nadajemy im rangę przedmiotów osobliwych,
niezrozumiałych, dla których jedynym kontekstem istnienia staje się cudowność, tajemnica, której nie można odkryć. Wobec niemożliwości językowego przypo-

rządkowania rzeczy do wyobrażonych ładów historii
i wobec niemożliwości odszukania ich sensów w pamięci kulturowej – rzeczy te uznane zostają za dziwne,
niedopasowane a mimo to nasza potrzeba umieszczenia ich w jakimkolwiek porządku i tak wytwarza dla
nich przestrzeń – przestrzeń magiczną lub oniryczną,
przestrzeń fantasmagorii. Uwaga ta dotyczy nie tylko
przedmiotów osobliwych, których kształt, struktura
czy forma nie znajdują swoich odpowiedników w znanym, znajomym, rozpoznawalnym świecie społecznym,
ale też przedmiotów prywatnych, których żywot ściśle
związany był z ich właścicielami. Dlatego – jak zwraca
uwagę Sommer – kolekcjonowanie – ma na celu pokaz,
ekspozycję zebranych obiektów, by ich znaczenie zaistniało w szerszej świadomości, by zostało rozpoznane
i zapamiętane. A zachowywanie odbywa się nie tylko
poprzez wystawy w przestrzeni – ale również poprzez
zapis, poprzez słowa.
W taki sposób Walter Benjamin przebywając w Rosji gromadzi nie tylko wrażenia, rozmowy z kraju, który staje się coraz bardziej totalitarny, ale nabywa i opisuje różnorodne zabawki, przedmioty, których żywot
powoli się kończy: „Tego dnia udało mi się też ważne
przedsięwzięcie: zdołałem nakłonić Bassechesa, by raz
jeszcze wsiadł do sań i pojechał ze mną do ekskluzywnego państwowego domu handlowego GUM, w którym
sprzedawano lalki i rycerzyków na koniach, przed-
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miot mojego pożądania. Wykupiliśmy wszystko, co
tam było z tych rzeczy, a ja wybrałem dla siebie dziesięć
najlepszych. Każda sztuka kosztowała tylko 10 kopiejek.
Moje uważne obserwacje nie myliły mnie: w sklepie powiedziano nam, że te wyroby produkowane w Wiatce
już się w Moskwie nie pojawią: nie ma na nie zbytu.
Kupiliśmy zatem ostatnie sztuki”3. Benjamin w czasie
swojego pobytu w Moskwie próbuje poznać materialną
kulturę Rosji, jej artystyczne dziedzictwo – zwiedzając muzea, cerkwie, ale bywa też na bazarach, błądzi
po ulicach, odnajdując wśród straganów osobliwe różności jak: papierowa małpa w butelce z wodą, szklany
gołąb na choinkę, drewniana maszyna do szycia czy
barwne papierowe domki. Nie dowiadujemy się od autora dziennika, czy ich charakter jest wyłącznie dekoracyjny, czy mają jedynie służyć zabawie. Benjaminowi
towarzyszy natomiast dziecięce zadziwienie, zachwyt –
wyczulające go wśród mrozów i innych niedogodności,
które napotyka (natury towarzyskiej, obyczajowej, ale
i politycznej) – na urodę rzeczy powiązaną z kunsztem
ich wykonania (lub potrzebnym do tego sprytem). To
nie tyle konteksty powstawania gromadzonych przez
Benjamina przedmiotów świadczą o ich znacznej dla
zbieracza wartości (te często nie są w ogóle znane).
Istotna staje się sama sytuacja zbierającego, który postrzegając siebie jako outsidera wśród obcych miejsc
i ludzi, oswaja się z przedmiotami, nadając im ważną

rangę. Ich oglądanie przynosi przyjemność, a dzięki
procesowi zbierania jego sytuacja zostaje w tej obcej
kulturowo przestrzeni choć po trosze uprawomocniona, jego peregrynacje przynoszą materialne efekty
i w pewnym stopniu porządkują pozbawioną ładu i planowanych wcześniej zdarzeń codzienność. Rzeczy stają
się sposobem postrzegania Moskwy, poprzez drobne
artykuły z bazarów i domów handlowych Benjamin reguluje swoje tryby poznawania i opisywania codziennych sytuacji.
Nieco inną rangę mają rzeczy dla bohaterki powieści Toni Morrison Pieśń Salomonowa 4. Piłat gromadzi
rzeczy jedynie w celach konsumpcyjnych, co Sommer nazwałby zbieractwem ekonomicznym. Z jednym
wyjątkiem. W domu, w którym mieszka, zwisa z sufitu, na środku w jednym z pokojów, tajemniczy zielony worek. Gdy wnuczka Piłat określa znajdujące się
w nim przedmioty „dziedzictwem Piłat”, dla zaintrygowanego jego zawartością brata stają się one dawno
odnalezionym i zagubionym złotem. Jako przedmiot
ze sfery niewidzialnego znaczącego, eksponowanego
choć ukrytego – zawartość worka staje się w wyobraźni brata Piłat – dobrem użytecznym, mogącym podlegać rynkowej wymianie. Kiedy dochodzi do kradzieży
zielonego worka i wyjawienia jego zawartości – sposób
jego dotychczasowej ekspozycji – wydaje się być dla
złodziei jeszcze bardziej niezrozumiały. W worku nie
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ma złota, są ludzkie kości. Rzeczy, które znaczą, które
choć są resztkami, swoistymi odpadami, które są i nie
są wystawione na pokaz, to jednak są zachowywane
w bezpośredniej bliskości codzienności naruszając tabu
tego, co skrywane, będąc rzeczami z innego porządku.
Benjamin zbiera rzeczy ponownie nadając im znaczenia, czule im się przyglądając, upatrując w kolekcjonowaniu sposobu na porządkowanie i tworzenie
narracyjnej rzeczywistości. Piłat z powieści Morrison zbiera, żeby pamiętać, worek z kośćmi towarzyszy jej przy każdej zmianie zamieszkania, jest wyrazem jej odpowiedzialności wobec człowieka, który nie
żyje. Benjamin dzięki swoim dziennikowym zapiskom
przywraca znaczenie przedmiotom codziennym, których życie przenika w stronę marginesów. Piłat czyni
rzeczy osobliwe, należące do odległego porządku zjaw
i wspomnień bliskimi. W obu przypadkach zbieranie
i przechowywanie ma charakter symboliczny, rzeczy
nie są tylko tym, co widać i mimo że ich status jest różny, że funkcjonują w różnych trybach poznania i różnych porządkach światopoglądowych – to odsyłają do
innej ważnej rzeczywistości, a gest zbieracza staje się
aktem inwentaryzacji, odsłaniania i przywracania znaczenia, reprodukcji życia.
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Basia Bańda – artystka, absolwentka ASP w Poznaniu kierunku malarstwo (pracownia J. Kozłowskiego, 2006). Od 2008 roku współpracuje z Wydziałem
Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Brała
udział w licznych wystawach indywidualnych (m.in.
„Wiosna”, Galeria Szara, Cieszyn, 2012; „Bajka o takim, co wyruszył w świat, by nauczyć się bać”, Galeria BWA, Olsztyn 2011; „Dziewczyna z rybą”, Galeria
Platan, Budapeszt, 2010, „Fluffy and filthy”, Galerie
ZP, Karlsruhe, 2010) i zbiorowych. Mieszka i pracuje w
Zielonej Górze.
Bownik – (ur. 1977), fotograf, absolwent Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu (fotografia i multimedia),
stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008) , współtworzył kolektyw Ikoon. Praca
w kolekcji Muzeum Huis Marseille w Amsterdamie.
Uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych m.in.: „Gamers” (Galeria m55, Ateny,
2011), „Gamers” (Fotofestiwal OUT OF LIFE , Łódź,
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2011), „Lucim żyje” (CSW Toruń, Grannar/Sąsiedzi, Karlskona, Szwecja,2008) „YBronią” (Studio
BWA,Wrocław, 2008) „Face Lifting” (Galeria FKSE,
Budapeszt, 2008) „EPAF” (CSW Zamek Ujazdowski, 2008), „UMPOLEN” (MuseumQuartier, Wiedeń,
2008). Mieszka i pracuje w Warszawie.
Şakir Gökçebağ – ur. w 1965 w Denizli w Turcji. Artysta wizualny, w latach 1987-1990 ukończył studia
artystyczne na Uniwersytecie Marmara w Stambule.
Stypendysta rządu austriackiego na Sommerakademie w Salzburgu (1991); 1995-96 - stypendium DAAD
na Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie; 1996
- nagroda Markusa Lüpertza przyznawana na Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie; 2012 - nagroda
George’a Maciunasa. Brał udział w licznych wystawach
zbiorowych. Mieszka i pracuje w Hamburgu.
Jakub Jasiukiewicz – ur. w 1983 w Szczecinie, artysta,
absolwent ASP w Poznaniu (dyplom w zakresie intermediów 2008), asystent w Pracowni Działań Interaktywnych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Współtworzy grupę 4! Uczetnik wystaw indywidualnych
(m.in. Plaga, Galeria Miejska Arsenał 2012, Trudne odpowiedzi na proste pytania, Galeria Sztuki Wozownia,
Toruń 2011) i zbiorowych. Mieszka i pracuje w Poznaniu.
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Lidia Krawczyk – (ur. 1979), absolwentka Instytutu
Sztuk Audiowizualnych oraz Podyplomowych Studiów
Gender na Uniwersytecie Jagiellońskim. Artystka, medioznawczyni, krytyczka sztuki, zajmująca się krytyką
feministyczną. Autorka tekstów do katalogów, książek i czasopism. Była współredaktorką internetowego
czasopisma naukowego uniGENDER oraz redaktorką
naczelną pisma teksty.bunkier.art.pl. Kuratorka i koordynatorka wystaw. Od 2004 roku, we współpracy
z Wojciechem Kubiakiem realizują projekty artystyczne. Interesują ich zagadnienia płci, seksualności, społecznych struktur władzy oraz hegemonii.

va, Berlin (2010), Becoming, Bunkier Sztuki, Kraków
(2008) oraz na wielu wystawach zbiorowych.
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Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im.
Jana Matejki w Krakowie. Laureat Stypendium Ministra Kultury (1999, 2003/2004), Stypendium Grazelli
(2007) oraz Stypendium „Młoda Polska” (2008). Autor
licznych wystaw indywidualnych, m.in. Samowyzwalacz, Galeria Malarstwa ASP, Kraków (2012, wspólnie
ze Zbysławem Markiem Maciejewskim), Niezawodni,
Galeria Nova, Kraków (2005). Od 2004 działa w duecie artystycznym z Lidią Krawczyk. Ich prace prezentowane były m.in. na wystawach indywidualnych Zaburzenia, Galeria Szara, Cieszyn (2012), Genderqueer,
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Marta Smolińska - historyczka i krytyczka sztuki,
kuratorka wystaw, adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki
Nowoczesnej w Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK
w Toruniu. Trzykrotna stypendystka Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej (Program Start. Stypendia dla Młodych
Uczonych: edycje 2005 i 2006; Program Kwerenda:
edycja 2008); członkini AICA; autorka książek: „Młody Mehoffer” (wyd. Universitas, Kraków 2004); „Puls
sztuki. OKOło wybranych zagadnień sztuki współczesnej” (wyd. Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2010)
oraz „Otwieranie obrazu. De(kon)strukcja uniwersalnych mechanizmów widzenia w nieprzedstawiającym
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Małgorzata Stępnik – teoretyczka i socjolożka sztuki, adiunkt na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu
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Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członkini European Sociological Association. Jej zainteresowania badawcze wpisują się w obszar problematyki związanej ze
społecznymi strategiami zachowań twórców, formami
upolitycznienia retoryk artystycznych, a także mechanizmami regulującymi postać medialno-rynkowej
sfery współczesnego artworldu. Jest inicjatorką ogólnopolskich konferencji naukowych organizowanych
– pod auspicjami UMCS i WSPA – w Kazimierzu Dolnym: „Komunikowanie artystyczne” (2010) oraz „Polityczne konteksty sztuki” (2012).
Przemysław Strożek – adiunkt w Instytucie Sztuki
PAN, stypendysta Fulbrighta, członek European Network for Avant-garde and Modernist Studies. Zaangażowany w tworzenie sieci międzynarodowych studiów nad futuryzmem, współredaguje International
Yearbook of Futurism Studies (De Gruyter, Berlin-New
York). Zajmuje się historią sztuki XX w., ze szczególnym uwzględnieniem powiązań kultury popularnej z
historycznymi awangardami. Więcej na stronie domowej: http://futurstro.blogspot.com
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Basia Bańda – artist, graduate of the Poznań Academy
of Fine Arts (J. Kozłowski’s painting studio, 2006). Since 2008 has collaborated with the Arts Faculty of Zielona Góra University. Numerous solo exhibitions (e.g.
“Spring”, Galeria Szara, Cieszyn, 2012; “A tale of someone who set out to the world to learn how to be afraid”,
Galeria BWA, Olsztyn 2011; “Girl with a Fish”, Galeria
Platan, Budapest, 2010, “Fluffy and Filthy”, Galerie ZP,
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Zielona Góra.
Bownik – (b. 1977), photographer, graduate of the Poznań Academy of Fine Arts (Photography and Multimedia), holder of a scholarship of the Ministry of Culture
and National Heritage (2008), Co-founded the art group
Ikoon. A work in the collection of Museum Huis Marseille in Amsterdam. Participation in numerous solo and
collective shows, e.g.: “Gamers” (Galeria m55, Athens,
2011), “Gamers” (Photo Festival OUT OF LIFE , Łódź,
2011), “Lucim is alive” (CSW Toruń, Grannar/Neighbours, Karlskrona, Sweden, 2008) “YBronią” (Studio BWA,
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Wrocław, 2008), “Face Lifting” (Galeria FKSE, Budapest,
2008) “EPAF” (CSW Zamek Ujazdowski, 2008), “UMPOLEN” (Museum Quartier, Vienna, 2008). Lives and
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Şakir Gökçebağ – b. in 1965 in Denizli, Turkey. Visual artist, between 1987-1990 studied art at Marmara
University in Istanbul. Holder of a scholarship of the Government of Austria at the Sommerakademie in Salzburg
(1991); 1995-96 - DAAD scholarship at the Academy of
Fine Arts in Düsseldorf; 1996 - Markus Lüpertz Award
granted at the Academy of Fine Arts in Düsseldorf; 2012
- George Maciunas Award. Participation in numerous collective shows. Lives and works in Hamburg.
Jakub Jasiukiewicz – b. in 1983 in Szczecin, artist,
graduate of the Poznań Academy of Fine Arts (diploma
in Intermedia, 2008), assistant lecturer at the Studio of
Interactive Actions of the University of Fine Arts in Poznań. Co-founded the art group 4! Solo shows (e.g. Plague, Galeria Miejska Arsenał 2012, Difficult answers to
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Lidia Krawczyk – (b. 1979), graduate of the Institute
of Audiovisual Arts and a post-graduate course in Gender Studies at the Jagiellonian University in Krakow. Ar-
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tist, media specialist, art critic active in feminist criticism.
Author of texts for catalogues, books and magazines. A
former co-editor of an online periodical uniGENDER
and editor in chief of the periodical teksty.bunkier.art.
pl. Exhibitions curator and coordinator. Since 2004, in
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of Modern Art at the Chair of the History of Art and Culture of Nicolas Copernicus University, Toruń. Three times a
holder of the scholarship of the Polish Science Foundation
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