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W numerze 12. badamy tajemnicze i niepokojące
wymiary rzeczywistości oraz kryjące się za nią osobliwe
i niepokojące zjawiska, mimo, że wielokrotnie z pozoru przejrzyste, czy nawet błahe. „Bestiarium” jako myśl
przewodnia numeru prowadzi nas w stronę zagadkowych
eksperymentów, abberacji, kolekcji niestosownych i kłopotliwych, wymykających się konwencjom i sprawiającym trudność w odczytaniu obrazom, przedmiotom,
tezom i fantazjom. Pokazujemy sztukę poddaną instynktowi i intuicji oraz podążamy śladem skrytych pragnień
jej twórców. Tworzymy topografię miejsc zapuszczonych.
Katalogujemy postaci, których istnienie jest niepewne,
a status niedookreślony.
W projekcie „Humping Pact” Dmitry Paranyushkin i Diego Agullo dokonują w różnych miastach zabiegów rytualnego oswajania (ukochania) zużytych i porzuconych przez człowieka przestrzeni postindustrialnych, bądź wykwintnych wnętrz europejskich muzeów
czy zadeptanych i przez to zapomnianych miejskich
placów. Monika Drożyńska ujawnia codzienne zbiegi
okoliczności, projektuje też rzeczywistość obfitującą

w ślady przeszłości, magii, tego, co wyobrażone i zapamiętane. Rąbka tajemnicy uchylają przed nami Marcin
Zawicki, Emil Kasela, Ewelina Piguła, Leszek Knaflewski, Zofia Nierodzińska oraz Stanisław Mrowiński dając wgląd we fragmenty swoich kolekcji fantazmatów,
czasem mrocznych, zanurzonych w najciemniejszych
odmętach duszy, jak fotografie Kaseli czy malarskie
kolaże Nierodzińskiej lub wielobarwne (dosłownie)
pejzaże pełne intrygującej fauny i flory (Zawicki i Mrowiński). Zawicki buduje misterne instalacje fingujące
ukryte życie natury, które później odmalowuje w najdrobniejszych szczegółach na płótnie, natomiast szkice i ilustracje zwierząt Mrowińskiego to nie tyle pełne
afirmacji obserwacje przyrody, ale także próba jej estetycznej, zupełnie autorskiej taksonomii. Prezentowane
światy to także mistyczne inicjacje, odwrócone lustra
rzeczywistości, w których odbicie znajduje kobieca siła,
jej sprawcza moc potencji, ale też destrukcji (Barbara
Konopka i Zofia Nierodzińska).
Autorzy tekstów prowadzą indywidualne śledztwa analizując intrygujące postawy twórcze. Aleksandra Glinka opowiada o sztuce Rogera Ballena, Marcin
Czerkasow zgłębia naturę faktów i interpretacji. Natomiast Agnieszka Szablikowska rozszyfrowuje przebieg
dziwnych koincydencji w życiu Nicka Beefa, które stały
się impulsem do przeprowadzenia konkretnych działań artystycznych i historię tę zestawia z zagadkowym

wstęp

zaginięciem szczątków Witkacego. Olga Topol docieka prawdziwych pobudek kolekcjonowania osobliwości w XIX wieku, a Jakub Bąk w eseju zatytułowanym
„Petrodemon” stawia tezę o ubezwładniającej mocy,
a może wręcz ezoterycznym powabie ropy naftowej i jej
pochodnych, kreśląc gęstą sieć referencji społeczno-kulturowych. Esej Ewy Opałki ukazuje nam porządek
przeżyć postponorgraficznych, obrazy sporów o seksualność i trudy definiowania tego, co obsceniczne.
Tradycyjnie w numerze prezentacje sylwetek
młodych artystów. Tym razem przedstawiamy twórczość Justyny Kisielewskiej i Takayuki Hara.

6

7

Punkt #12
Wydawca
Galeria Miejska „Arsenał” w Poznaniu
Zespół redakcyjny
Anna Czaban, Karolina Sikorska
Marcin Matuszak
Okładka
Stanisław Mrowiński
Adres redakcji
61-772 Poznań, Stary Rynek 6
tel./ fax. (0-61) 852 95 01/ 02
e-mail: punkt@arsenal.art.pl
www.punktmag.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania artykułów
i korespondencji oraz opatrywania ich własnymi tytułami.
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

spis treści
16
Stanisława Mrowińskiego przypisy
do przyrody
Karolina Sikorska

Kuba Bąk

54

Dmitry Paranyushkin 82
& Diego Agullo

The Humping Pact

Monika Drożyńska 120

Organy wewnętrzne

Agnieszka Szablikowska 138

Astmatyk i kości

Good Life in Tolaqan

154

Poezja rozkładu
Marcin Zawicki

164

The Fall

Petrodemon

Zosia Nierodzińska

Olga Topol

144

186
Kłopotliwe metamorfozy
Marek Wołyński
Anna Czaban

206

Ewelina Piguła

228

Obrazowanie. O twórczości
Justyny Kisielewskiej
Ciało i manipulacje
246
Arytmia rzeczywistości
Emil Kasela

spis treści

Aleksandra Glinka 262

Groteskowe zagadki Rogera Ballena
274
Kręcić pupą w lepszej sprawie
– kilka uwag o postpornografii
Ewa Opałka

Barbara moRgan Konopka 294

Rosarium

Marcin Czerkasow

312

Trzy prozy

Leszek Knaflewski 320

Wieniec

Stanisława
Mrowińskiego
przypisy do
przyrody
Karolina Sikorska

16

Stanisław Mrowiński chłonął naturę wszystkimi zmysłami równocześnie – jak napisał w notatkach przyrodniczych, swoistym pamiętniku przyrody - zbiorze
komentarzy, wrażeń, olśnień i studiów poświęconych
swojej ogromnej pasji. Dostrzegał w przyrodzie to, co
umykało wielu innym ludziom, widział związki, relacje między poszczególnymi gatunkami, ale potrafił
również dotrzeć do wnętrza piwonii czy pigwy, określić grubość miąższu, szorstkość i delikatność płatków,
zachwycać się każdym najdrobniejszym elementem
struktury dziewanny czy łopianu. „Zmarnował” trzy
worki ziemniaków – szkicując bulwy tego pospolitego, wydawałoby się, warzywa. Jego zachwyt wzbudzały
gawrony, szczygły, sowy, tukany, lemury, szczególną
miłością darzył nosorożce i słonie afrykańskie. W jego
notatkach znajdziemy też kilkuletnie fascynacje rybami
czy grzybami, i oczywiście, ogromne umiłowanie kaktusów. Nie zawsze miał tyle czasu i sprzyjających okoliczności, by w przyrodzie się zatapiać, wtedy rozdawał
swoje zachwyty roślinom w kwiaciarniach i wypożyczał
owoce, warzywa ze straganów. Kiedy – jak pisze – nie
ma już pieniędzy na nic, za ostatnie złotówki kupuje
begonie. Z czasem gromadzi pokaźny księgozbiór składający się z albumów (nie każda książka z ilustracjami
tam trafi, Mrowiński bardzo dba o szatę graficzną publikacji i wysoki poziom merytoryczny), dzięki którym
odkrywa kolejne gatunki flory i fauny. Pojawia się pasja
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zbieractwa. Artysta przejawia coraz to nowe zainteresowania i jest w stanie wypatrzyć kurioza i niezwykłości
w przydomowym ogródku, nad Wartą czy w Lesie Dębińskim. Zauroczeniu kolorem, kształtem, osobliwością czy urodą zwierząt i roślin towarzyszy zawsze chęć
poznania historii danego osobnika, zgłębienia jego natury, zrozumienia jego życiowych funkcji. Artysta nie
tylko studiuje wszelkie dostępne dane, ale również rysuje, maluje, tworzy – tak powstają nie tylko ilustracje
czy rysunki, ale i obrazy olejne (mniej znana strona jego
twórczości), kolaże czy ryciny. Sam notes/pamiętnik
Mrowińskiego jest przykładem łączenia obrazu ze słowem, na każdej niemal stronie – oprócz barwnych opisów, refleksji, opowieści – rysunki, wklejone pocztówki, exlibrisy, powycinane fragmenty książek, zasuszone
rośliny, fotografie, malowane farbami bratki, wycinki z
gazet, piórka, mapy, wiersze, tabele… W swoje notatki,
rysunki, komentarze wyposażył również wiele tomów
książek przyrodniczych obcych autorów, które do dziś
skrzętnie opracowuje Irena Rychły-Mrowińska. Dopisując, szkicując, wklejając – artysta próbował nie tylko lepiej poznać prawidła przyrody, ale i zgłębić swoją
własną fascynację, przeniknąć relację między światem
przyrody i sztuką.
Rację miał Andrzej Nizołek1, postrzegając Mrowińskiego w perspektywie permanentnych odkryć, których artysta stale dokonywał, rozczulając się nad pięk-

nem i niezwykłością przyrody. To jego ciągłe odkrywanie, odnajdowanie witalności i cudowności w zwierzętach, roślinach, ale i skamielinach czy muszlach jawić
się może dzisiaj jako szalone dążenie do systematyzacji i pozbawiona racjonalności próba uporządkowania
świata. Przez niektórych jednak twórczość Stanisława
Mrowińskiego będzie odbierana jako wyraz umiłowania do niesamowitych form i materii, jako proces rozbudzania zmysłów i rozwijania narzędzi i intuicji artysty-badacza, jako pełne pokory, ciekawości i czułości
zgłębianie tajemnic świata.

18

Przypis
1

A. Niziołek, Odkrywam. O Stanisławie Mrowińskim, Galeria
Miejska Arsenał, Związek Polskich Artystów Plastyków, Poznań 2006.
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„Aby zakochać się w zwierzęciu czy krysztale, wcale nie
trzeba osobistego kontaktu z przedmiotem – nigdy nie widziałem słonia afrykańskiego, a jestem w nim zakochany.
Nie małą rolę (pośrednika) ma w tym przypadku autor
książki, ilustracji, fotosu… Od jego umiejętności agitacyjnej zależy sukces. I tak od najwcześniejszych lat znałem
dinozaury; to były moje „bajki” i tak już zostało do dziś…
Cenię fakty, a nie fikcję, bo rzeczywistość bywa bardziej
fantastyczna od najwymyślniejszych fikcji. Ta zasada jest
również zasadą mojej twórczości.”
„(…) byłem bardziej przyrodnikiem niż plastykiem, w co
wierzę. Że jednak plastykiem potencjalnym oczywiście,
również świadczyć może i to, że kochałem tylko rzeczy
piękne, osobliwe w najlepszym razie. „Trujących” roślin
i „jadowitych” zwierząt nie tolerowałem wówczas, a więc
odwrotnie niż dziś, gdy jad wzbudza ciekawość i szacunek,
bardziej podkreśla „dzikość” zwierzęcia, różni go od nielubianych „hodowlanych” i uprawowych. Toteż nie lubiłem pijawek, pająków, „bąków”, czyli trzmieli, os, szerszeni i pszczół. Osę zjadłem razem z cukrem, na trzmiela
nadepnąłem a szerszenie omijam do dziś z zabobonnym
strachem. Nie boję się węży, nawet jadowitych, a szerszeni panicznie.”

20

21

Fragmenty z notatnika Stanisława Mrowińskiego

Karolina Sikorska

Stanisława Mrowińskiego przypisy do przyrody

Ojciec Jerzego N. hodował jedwabniki. Znałem proces
hodowli od jajka do kokonu. Polubiłem aksamitne ciała gąsienic, a same kokony były zawsze dla mnie obiektem podziwu i zagadki. Pomagałem Jerzemu zbierać liście, rozkładać i słuchać – tak! – jak jedzą larwy. Tamże
w szklarni którejś zimy – zawsze kochałem klimat szklarni – czułem się jakby w miniaturowej dżungli… - wyłowiłem ropuchy i trzymając w lewej ręce – prawą rysowałem.
Poznałem wówczas, co to jest jad ropuchy na własnej ręce…
I nigdy nie umiałem okazać entuzjazmu wędkarzom, gdy
widziałem grono płoci na sznurku przeszytych między
pyskiem a skrzelami... A w Międzyzdrojach (na molo)
niechcący strącałem fląderki łowione i porzucone na pomoście... Nie znam bardziej smutnego widoku od śmierci
milczącej ryby...
Przede wszystkim zrobiłem wielką robotę wklejając różne
ryciny zwierząt z różnych podręczników do jednego wydania Brehma (62) tak, że mam w każdej chwili do dyspozycji wszystkie ryciny np. żyrafy – w jednym miejscu.
Zajęło mi to wiele dni pracy. Przy okazji postanowiłem
zebrać możliwe materiały ikonograficzne dot. np. łosia,
głuszca i in. (tapira, nosorożca, rysia) i kiedyś wydać
w formie książkowej.
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To już nie tylko „pamiątki”, zasuszone wzruszenia
w postaci liści w kształcie serca; to materiał porównawczy,
dowody rzeczowe do studiów nad pięknem natury, bogactwem przyrody, logiką formy i konstrukcji.
Interesuje mnie symbioza roślin-zwierząt np. łoś –olcha,
żubr – dąb, łabędź – nenufar itd. Zacieśniam kontakty
z ludźmi, którzy kochają przyrodę i tworzą – nawet amatorzy (Wiśniewski, Łącki) – Jeziorkowski.
Czytam T. Karpowicza „Księgę puszczy” z wypiekami
na twarzy jak chłopiec kilkunastoletni... Pieczołowicie
skupuję zielniki litografowane – cenne dla mnie jak sztychy iluminowane dla innych, którzy wszystko przeliczają
na pieniądze.
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Jeśli już mowa o egzotach, to dopiero teraz porwało mnie
najdostojniejsze ze zwierząt – słoń afrykański! A wraz
z nim wielkie zwierzęta Afryki: antylopy, nosorożce, żyrafy, bawoły...

Karolina Sikorska
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Kupuję coraz wspanialsze książki, z coraz doskonalszymi
ilustracjami. Przesiewam swoje sentymenty przez coraz
inne sito – skupiam uwagę na wybranych grupach zwierząt – z innych muszę rezygnować, bo życia coraz mniej
a głód wiedzy coraz dotkliwszy... Otóż to.
Już wiem! Będą moim ulubionym hobby od 1985... Ryby
i grzyby! A wśród nich 2 ulubione: szczupak i dorsz.
Właściwie mchy odkryłem po raz drugi, i myślę, że kiedyś
założę hodowlę, na 1m2 można wiele gatunków hodować,
w mieście nawet na balkonie; sądzę, ze mchy mają przyszłość przed sobą… Po raz drugi w tym samym 1961 roku
olśniony zostałem mchami w G. Stoł. – ogromne poduszki na drodze do Błędnych Skał. Próbowałem „hodować”
w alpinarium – nie wyszło… Kiedyś założę taki ogródek
– skałę na balkonie.
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Od myszoskoczka uczę się żyć bez pośpiechu. Korzystać
z ciepłej pościeli, ciszy pracowni i natychmiastowego wykonywania tego, co wykonać trzeba, solidnej roboty od
Hiroshige i Hokusai, od których studiów przyrody rozpocząłem rok 1980.

Karolina Sikorska
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W tym samym 86 wydano naszą z LK (Lech Konopiński, pisarz, z którym Mrowiński wspólnie tworzył książki ilustrując je)

Naturę „widzę” narysowaną lub w kolorze namalowaną
i to w konkretnej technice: olejnej, akwareli itd. Biorę na
warsztat arbuza, owoc papryki (63), wreszcie zaglądam
we wnętrze dyni (64) ulegając fascynacji bogatego wnętrza, ale wyrażam już coś więcej niż samą formę, pragnę
przy pomocy form z natury, przy pomocy metafory narysować życie, śmierć, czas, mróz, upał itp. Rysuję długo,
cierpliwie, z myślą o wystawie, o opracowaniu w technikach graficznych. Daję podpisy w języku naukowym (quercus no xy). Z przypadkowo spotkanych dotąd zjawisk
natury przeszedłem do szukania w naturze tego, co może
mi być przydatne do twórczości. Krystalizują się moje zainteresowania tak w treści, jak w formie.
Pojechaliśmy z I. (Irena Rychły-Mrowińska, żona artysty)
do łódzkiego ZOO przestudiować bażanta królewskiego.
I w najstosowniejszej chwili bażant podarował mi pióro
z ogona! Sic! Zgubił je przy samej siatce tak, że „sposobem”
mogłem je wyjąć i zabrać. To był prawie cud!
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drugą pozycję – też skopaną haniebnie, ale szkoda mi już
nerwów na walkę z drukarniami... O niejedną antylopę
muszę długo walczyć z Leszkiem, aby coś o niej napisał,
przemycić to, co bardzo lubię i co warto poznać...
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Petrodemon
Kuba Bąk
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Być może to nie ludzie znaleźli ropę, ale ropa znalazła ich? Być może ta czarna i nikczemna pozostałość dawnego życia tkwiła w czeluściach Ziemi śniąc
swoje czarne sny, by po setkach milionów lat przebić skalną skórę planety i teraz to nie ludzie używają
ropy i jej pochodnych, ale one napędzają, zarządzają
i kontrolują zachodnią cywilizację?
Zgodnie z najpopularniejszą teorią ropa naftowa powstała z olbrzymich ilości szczątków żywych
organizmów uwięzionych pod powierzchnią ziemi,
w wyniku działania olbrzymiego ciśnienia i wysokiej temperatury, przy braku udziału tlenu. Możliwe,
że w tak ekstremalnych warunkach, w skali planetarnej, narodził się demoniczny zapał ropy do ożywiania tego co martwe i dyrygowania tym, co żywe.
Ropa jako wielki poruszyciel martwych obiektów,
duch napędzający skorupy maszyn, nie jest nadzwyczajną wizją, podobnie petrodolary wprawiające w ruch globalną gospodarkę również nie wydają
się być intelektualnym nadużyciem. Ale poza tymi
powszechnymi wyobrażeniami możemy jeszcze pomyśleć abstrakcyjną podmiotowość ropy naftowej,
o wymiarze daleko przekraczającym zakres ludzkiego sprawstwa. Wystarczy, że wyobrazimy sobie cały
ziemski zapas ropy jako jedną istotę, wychodzącą na
zewnątrz i podlegającą nieskończonym transformacjom, meblującą tworzywami sztucznymi cały ludzki
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świat, wyobraźmy sobie nieorganiczne ciało ropy nakręcające równoczesną podróż wszystkich ludzi, podobną do tej z „Jądra ciemności” Conrada, sterowaną
od stacji benzynowej do tajemnych tellurycznych rezerwuarów przez niezliczone rojowisko rurociągów.
Bush, Bin Laden, Putin i inni petropolitycy jawią się
nam wtedy niczym kukiełki, za których sznurki pociąga mroczna ciecz; dokładnie tak samo jak chińska
zabawka i amerykański dron bojowy powołane do
życia i animowane za sprawą strumienia węglowodorowego ciała drzemiącego wewnątrz ziemi i w/wy/
pływającego na powierzchnie całej planety, jej kulturę i jej wydarzenia.
Ciekła kopalina, ropa naftowa, olej skalny,
„czarne złoto”, jej niezwykle długie łańcuchy atomów
węgla i wodoru zaklęte w mieszaninie gazów, cieczy
i stałych bitumitów. Szatański ekskrement, efekt totalnego rozkładu, planetarne archiwum procesów
gnilnych i zakumulowanego zniszczenia: martwy
plankton, mikro i makro organizmy, fauna i flora, które stały się mięsem i krwią planetarnego ciała.
Mimo, że od połowy XIX wieku rola ropy naftowej,
jako głównej siły napędowej cywilizacji, stale rośnie;
przez dekady ta wszechobecna substancja była praktycznie niewidoczna. Dopiero gdy zbliża się nieubłagany koniec jej zasobów, gdy mityczny Oil Peak staje
się faktem i nabrzmiewają kolejne konflikty zbrojne

na terenach roponośnych, ropa staje się przesadnie
widzialna, publicznie obecna i politycznie winna,
dopiero w czasie niedoboru, gdy zaczyna kończyć
swoje tajemnicze dzieło, jakim jest przemysłowa
cywilizacja zachodu i jej globalna kariera. Dopiero
gdy ropa naftowa i silnik spalinowy tracą czar nowoczesności, pojawiają się wypowiedzi artystyczne,
w których ropa mówi sama siebie, na swoich zasadach, w czysto estetycznej formie, przez ludzi i ich
dzieła. Nareszcie ropa pojawia się na arenie wymiany
symbolicznej, gdzie realne społeczne spory pozostają nierozstrzygnięte w starciu rozsądku i pożądania,
ekonomii i ekologii.
Największe korporacje petrochemiczne, najpotężniejsi globalni gracze ekonomiczno-polityczni,
czerpią swoją sprawczą moc z dochodów pochodzących z wydobycia, przetwarzania i spekulacji ropą
naftową, jednak poza stacjami benzynowymi i pojedynczymi zdjęciami rafinerii na stronach internetowych petro-korporacje są w zasadzie niezauważalne,
o ich niewidzialność dbają potężne firmy PR-owe
i uzbrojeni strażnicy broniący roponośnych instalacji
przed obiektywami reporterów i aktywistów. Nawet
gdy sprawy wyszły na jaw i nic nie mogło powstrzymać relacji z największego w historii wycieku ropy
po eksplozji platformy wiertniczej Deepwater Horizon, obrazy medialne w zdecydowanej większości
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Edward Burtynsky, Oil Fields #19ab Belridge,
Kalifornia, USA, 2003
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nie przedstawiały prawdziwego bohatera wydarzenia.
Na ekranach i szpaltach gościła splugawiona przyroda, zwierzęta krztuszące się kleistą czarną mazią,
której potoku nie dało się zatrzymać przez blisko
rok, a którego skutki zdawały się być nieokiełznane.
Wszystkie demony dławiącej się ekonomii opartej
na energii ropy naftowej – alienacja, oderwanie od
miejsca, wypadki komunikacyjne, zmiany klimatyczne, neo-kolonialne konflikty, eksploatacja peryferyjnych społeczności, zanieczyszczenie środowiska – znalazły swój uniwersalny symbol w wycieku niemożliwym do opanowania. Jednak ikonografia
przemysłu petrochemicznego powstaje i obejmuje
znacznie szerszy zakres wątków niż tylko spektakularne, uniwersalizujące doświadczenie katastrofy
o transhumanistycznym wymiarze. Świadome wysiłki zobrazowania petrodemona, nie często zabierają
miejsce w przekazach kulturowych, ale gdy już się
pojawiają, najczęściej przyjmują formy krytyczne,
mimo to nierzadko nie są też pozbawione takich walorów jak wzniosłość czy piękno.

zatopione w hektolitrach zużytego oleju silnikowego
o tytułowym współczynniku lepkości 20:50. Ciemna
powłoka oleistej mazi odbija wszystko dookoła, dosłownie, działa jak lustro. Substancja zawsze ukryta
wewnątrz silników, lub w szczelnych opakowaniach,
została wydobyta na jaw i rozdysponowana w obezwładniającej skali. Widzom zwiedzającym rozświetlone
piwnice galerii Saatchiego mroczna powierzchnia tellurycznego smaru oferuje czarną iluminację. Bezwładna i nieprzenikliwa powierzchnia milczy unaoczniając
swoją najskrytszą tajemnicę. Rozlany olej szczelnie
wypełniający wielki stalowy basen pokrywający całą
podłogę pomieszczenia wygląda trochę jak ciało stałe chociaż jest cieczą. Lepka plama ignoruje otoczenie,
zdaje się skrywać swoje wewnętrzne właściwości jednocześnie eksponując je wszem i wobec. Nieprzenikniona i nieprzejednana obojętność ropy okazuje się być
jej sekretną immanentną właściwością i fundamentalną
cechą definiującą jej relację z ludźmi. Głęboko pod powierzchnią piasków pustyni, oceanów, w rurociągach
i rafineriach, zbiornikach tankowców i samochodów,
tak jak na podłodze galerii, ropa tkwi lub płynie nieludzko niewzruszona. Zdając sobie z tego sprawę w tym
samym momencie można zacząć szukać tej samej nieludzkiej obojętności wewnątrz ludzi i w ludzkich działaniach.
W 2008 roku, podczas piątego biennale w Ber-

Substancja
W 2010 roku galeria Saatchi w Londynie po blisko 20 latach ponownie wystawiła na widok publiczny instalację Richarda Wilsona 20:50. Pomieszczenie
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Richard Wilson, 20:50,
olejowa instalacja site specific, 1987/2010

Ahmet Ögüt, Ground Control, 2007-2008,
400 m2 asfaltu, widok z Kunst Werke, 5 Biennale w Berlinie
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linie, Ahmet Ögüt zalał podłogę najniższej kondygnacji Kunst Werke świeżym asfaltem. Dwuwymiarowa instalacja Ground Control – 400 metrów
kwadratowych jednolitej masy bitumicznej, będącej
frakcją ropy naftowej, podobnie jak 20:50 Wilsona, oddaje całą przestrzeń, głos i moc oddziaływania
czystej, substancji. Obie realizacje mogą kojarzyć się
z minimalizmem lub nawet land artem, jednak żadnej z nich nie można zredukować tylko do problemów
artystycznych, ustanawiania relacji przestrzennych
obiektu i widza, wydarzenia percepcyjnego, czy akumulatora bodźców sensualnych. Milcząca, jednolita,
ciemna masa tworzy dość niekomfortową sytuację,
funduje dysfunkcyjne doświadczenie estetyczne.
W sali wystawowej brakuje obiektu, z którym można
by się skonfrontować, czegoś naprzeciw, czegoś, co
można objąć wzrokiem, jest jedynie zapach i narastające wrażenie bycia otoczonym, zdominowanym
niewzruszoną i obojętną totalnością szczelnie wypełniającego pomieszczenie asfaltu. Zazwyczaj bitumiczna powierzchnia drogi jest postrzegana jako
służąca zmotoryzowanym jednostkom, społeczności
i jej gospodarce rozumianej lokalnie i globalnie. Praca Ögüta kieruje uwagę na aktualną sytuację w Turcji,
gdzie w imię modernizacji władza obejmuje i utrzymuje swoją kontrolę nad krajem m.in. za pomocą
sieci asfaltowych dróg. Substancja ma więc służyć

określonej grupie ludzi, do kontrolowania społeczności i środowiska. Jednak wewnątrz galerii mroczna
warstwa bitumitu nie służy nikomu ani niczemu, jest
nieludzko obojętna, statyczna, samowystarczalna
i wszechogarniająca. Z tego punktu widzenia, w projekcji umysłu, wychodząc wyobraźnią poza galerię,
tajemnicza substancja zdaje się zmieniać w pasożyta, wychodzącego spod ziemi w postaci ropy, przepoczwarzającego się w pilnie strzeżonych rafineriach
i w końcu oplatającego powierzchnię Ziemi coraz
gęstszą siecią, symbiotycznie związaną z coraz bardziej liczebnym rojem pojazdów spalinowych. Patrząc na wyasfaltowaną podłogę berlińskiego Kunst
Werke widzimy demona służącego władzy i własnej
autodestrukcyjnej polityce wzrostu mobilności, spalania, przetwarzania, wydobycia i wyczerpania.
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Infrastruktura
Wydobycie i rafinacja, Transport i kultura motoryzacyjna, Detroit oraz Koniec ropy to tytuły serii
wchodzących w skład dużego cyklu fotograficznego
Oil Edwarda Burtynsky’ego, chyba najlepiej znanego
portretu ropy naftowej i jej otoczenia. Motywacją do
stworzenia wielkoformatowych, zapierających dech
w piersiach obrazów ropopochodnej wzniosłości
była chęć przekazania uczucia trwogi wywoływane-
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Edward Burtynsky, SOCAR Oil Fields #9
Baku, Azerbaijan, 2006
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Edward Burtynsky, Oil Refineries #15 Saint John,
New Brunswick,Kanada, 1999

Edward Burtynsky, Highway #5 Los Angeles,
Kalifornia, USA, 2009
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go przez dwuznaczną naturę i rozmach kompleksu
petro-motoryzacyjnego. Ropa z jednej strony daje
nam nieograniczone możliwości produkcji i przemieszczania się, z drugiej skala efektów ubocznych
wydobycia, rafinacji, infrastruktury i eksploatacji
ropy zdaje się daleko przewyższać rozmiar wolności, jakie daje podróż samochodem. Olbrzymie malownicze pejzaże pól roponośnych, wielopasmowych
autostrad, fabryk, lśniących rafinerii i wielokilometrowych rurociągów są jednocześnie pomnikami
potęgi ludzkiego sprawstwa i techno-wzniosłości,
oraz obrazami piekła schyłku rewolucji przemysłowej, bezwzględnej odhumanizowanej logiki rozwoju i wzrostu bez względu na konsekwencje czy cenę,
które ponosi środowisko naturalne wraz z następnymi pokoleniami. Dwuwymiarowa krytyka celująca
w budzeniu trwogi z pewnością broni oczywistych
racji moralnych, wzbudza niepokój, podejrzliwości
i słuszny sprzeciw.
Pełny pozornie prostego, czystego zachwytu
cykl Factories Branislava Kropilaka przewrotnie okazuje się być znacznie bardziej wieloznaczny i otwarty
interpretacyjnie. Słowacki fotograf robi nocne zdjęcia
pracujących rafinerii. Jego typologiczne serie znacznie
mocniej ciążą ku estetyce minimalizmu niż niedbałemu obiektywizmowi fotografii proto-konceptualnej.
Kropiliak przykłada dużo starań do wydobycia pięk-

na instalacji technicznych. Metaliczny połysk, rozjarzone światła, wyraziste kolory rozłożone na dużych
jednolitych powierzchniach, skomplikowane formy
wzajemnie przecinających się ciągów rur, tajemnicze
kopuły i kuliste zbiorniki tworzą generyczne środowisko, wsobny pejzaż portretowany chłodnym, ale łaskawym okiem Kropiliaka. Nie ma tu apokaliptycznej
przestrogi, politycznego oskarżenia czy eko-terroru,
wręcz przeciwnie dominuje narcyzm, gładkie, lśniące,
czyste, nieskazitelne, chłodne i obojętne abstrakcyjne formy. Zdekontekstualizowana, odpolityczniona
i piękna infrastruktura przemysłu petrochemicznego
zdaje się pochodzić z innej epoki, stanowi dziś rodzaj
sentymentalnego retrofuturyzmu. Obraz rafinerii pokazuje jej wsteczność, starość, nieprzystawalność do
tego, co zwiemy dziś nowoczesnością, podobnie jak
klasyczna architektura hi-tech, budynki Lloyds czy
Pompidou wypadałoby nazywać przykładami architektury retro-tech, pre-post-fordowskiej, jak chciałoby się zażartować. Fabryki ropy nie przypominają
niczego, co bylibyśmy w stanie nazwać dziś high, tech,
czy nowoczesnym. W dobie gospodarki i kultury operującej informacją przetwarzaną cyfrowo, rury, spaliny, stal i rdza są atrybutami dalece nieinspirującymi.
Tak czy inaczej, jak wskazał kiedyś Bertold Brecht:
fotografia fabryki w zasadzie nic nam nie mówi o stosunkach panujących wewnątrz.
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Branislav Kropilak, factory #13, 2008

Branislav Kropilak, factory #1, 2008
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Branislav Kropilak, factory #05, 2008
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Branislav Kropilak, factory #19, 2008

Branislav Kropilak, factory #16, 2008
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Otoczenie
Pawilon Republiki Malediwów na 55 Biennale
Sztuki w Wenecji, esej filmowy Deep Weather Ursuli Biemann jest efektem ponad dziesięcioletnich
badań i zmagań artystki, próbą zobrazowania frenetycznej polityki globalnego zarządzania surowcami
naturalnymi oraz efektami ubocznymi tej polityki,
konsekwencjami ekologicznymi, społecznymi i kulturowymi. Eseistyczna forma bazuje na zróżnicowanych źródłach obrazu, z płynącymi szpaltami tekstu,
narracją z offu, różnicując zmierza do zbudowania
wielopoziomowej opowieści, chociaż generalnie całość opiera się na narracji dwutorowej, opowieściach
o ropie i wodzie. Symbolika obu substancji sięga najstarszych znanych przekazów, jest fundamentalna
dla cywilizacji indoeuropejskiej, ale nie tradycyjne
wartości duchowe przypisywane wodzie lub demoniczne związane z ropą mają tu znaczenie. Biemann
zmaga się z problemem reprezentacji surowców,
szuka obrazów i form narracyjnych znaczących, jak
i wolnych od predeterminowanych znaczeń. Deep
Weather łączy i miesza hydro-geografię i petro-geologię, wiąże zdjęcia i opowieści z kopalni ropy łupkowej Tar Sands w północnej Kanadzie i zmagania
rolników z permanentnie zalewanej delty Gangesu
w Bangladeszu. Mroczna poodkrywkowa dziura za-
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stępująca kanadyjski las i stale podnosząca się woda
niwecząca walkę o przetrwanie ubogiej społeczności azjatyckich peryferii, ropa napędzająca maszyny
północy i pozbawione maszyn, ekstensywne rolnictwo południa splatają się tu w jeden, klimatyczny
węzeł. Nie ma tu sensu większego niż partykularne
interesy, walka o przetrwanie i intensyfikacja zysku,
a wszystkiemu winna jest ropa skrycie manipulująca
globalnym klimatem, substancja, której wielopoziomowa perfidia eskaluje ludzkie pragnienia i przysłania realny krajobraz.
Pochodne
Plastiki są pochodną ropy naftowej, do ich produkcji zużywa się blisko 1/4 wydobycia, w przeciwieństwie do niej samej, są na widoku, wszędzie
i zawsze. Mimo, że tworzywa sztuczne same są widoczne, skrywają swoje pochodzenie, co więcej
ropopochodne tworzywa sztuczne jako substancje imitujące, bez zdeterminowanych właściwości,
przyjmując dowolną formę, kolor i fakturę skrywają same siebie pod plastycznymi właściwościami.
Ropa jest tym co wytwarza, w co się przeradza, co
rozwija i przez co się rozprzestrzenia, ropa istnieje
w niezliczonym mrowiu plastikowych istot. Tworzywa sztuczne przez swą nieskończenie plastyczną
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naturę, nieograniczone możliwości i nieprzebrane
formy, nie mają porównania z żadnym innym tworzywem – i dzięki temu ropa naftowa może wyglądać
jak dziki bożek, uosabiający nieskończoną potencję
i niepohamowaną kreatywność. Organiczna proweniencja i podziemne źródło ropy czyni ją naturalną,
osobną od łańcucha przemysłowego zestawu petrochemicznego...
Plastiki wydaja się być czymś całkowicie generycznym, czymś, co jest zarazem wieczne i jednorazowe, doskonałe i tanie, perfekcyjne i śmieciowe. Węglowodory aromatyczne stanowiące bazę dla
większości syntetyków w panującej opinii (opinii
panujących, jak zauważył Brecht) odzwierciedlanej
w wikipedii, nie są w ogóle kojarzone z ropą naftową,
dlaczego zakrywają swoje telluryczne pochodzenie?
To właśnie obecność plastików uzmysławia
nam, jak ropa naftowa przesiąkła do nieomal każdego zakątka współczesnej kultury. Plastik, jego przyjemna sztuczność, gładkość, elastyczność i lekkość
unaoczniają wolną od ograniczeń neoliberalną wizję
zdolności jednostek ludzkich do niekończących się
zabiegów udoskonalania siebie, tworzenia, przetwarzania i odtwarzania zarówno cielesnej powłoki
(w czym pomagają kosmetyka, gimnastyka, dietetyka, chirurgia), kondycji zawodowej (mówimy tu
o elastyczności czasu pracy, mobilności, łatwości

przekwalifikowania, ciągłym rozwoju) a nawet życia
emocjonalnego. Co więc łączy ropę naftową, gospodarkę napędzaną przez petrodolary i zintensyfikowany ruch towarów i usług z plastikami i plastycznością? I jak odnaleźć obrazy tego ropopochodnego
splotu we współczesnej sztuce?
Tworzywa sztuczne są przerażająco niewyczerpane i niezniszczalne, zdają się być emanacją
totalnego ciała, którego poszczególne części/jednostki pozbawione są partykularnych cech, nie posiadają żadnych znaków szczególnych, indeksów
czasu, przestrzeni. Każdy blok styropianu jest taki
sam. Piotr Łakomy instaluje w przestrzeniach galerii bryły wykonane ze srebrnego styropianu, zazwyczaj używanego do izolacji budynków. Łakomy
dokonuje drobnych interwencji na monolitycznych
powierzchniach spienionego plastiku, chemicznie
wypala w nich niewielkie otwory, bruzdy, ślady. Interwencje są oszczędne, mają przemysłowy rys, nie
indywidualizują i nie antropomorfizują polistyrenowych obiektów, raczej pokazują ich niewzruszoność, odporność i stabilność. Takie bloki styropianu
w otaczającej rzeczywistości szczelnie okrywają znaczną część budynków, pochłaniają życie ludzi,
izolują, opanowują swoją milczącą i szczelną warstwą; w przestrzeni sztuki delikatnie i stopniowo
wprawiają w przerażenie.
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Plastik jest powszechny, egalitarny, bezwartościowy, nieskończony i tani; ropa jest skończona,
pożądana, cenna, obiecuje bogactwo i możliwości.
Mimo, że należą do tego samego porządku ekonomicznego i chemicznego pozornie budują inne reżimy estetyczne, chociaż oglądanie oleju napędowego, asfaltu i bloku styropianu jest tak samo milcząco przejmujące. Plastyczność jako mityczna esencja
możliwości nieskończonych transformacji zdaje się
dotyczyć tak samo ropy naftowej i jej przemysłu,
kultury motoryzacyjnej, globalnych rynków finansowych opartych na petrodolarach, jak i każdej sfery
cywilizacji opartej na nieprzerwanej i stale zwiększającej tempo cyrkulacji coraz bardziej nietrwałych
towarów.

Piotr Łakomy, Untitled, automotive paint on styrofoam,
2012 , 183 x 100 x 100
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The
Humping Pact
Dmitry Paranyushkin
& Diego Agullo

Humping Pact to projekt, w którym dwoje przyjaciół
zawiera ze sobą umowę na pieprzenie się w różnych
miejscach. Łączy nas perwersyjne zwielokrotnienie
naszych dwóch nagich ciał, które zarówno wypełniają
kadr, jak i wychodzą poza niego.
Miejsca, które wyszukujemy na pieprzenie powinny być
same w sobie perwersyjne i nieco dysfunkcyjne. Są to byłe
fabryki, zaniedbane tereny miejskie, opuszczone budynki
czy nieestetyczne przestrzenie. Nasze ciała wchodzą w
relacje z tymi miejscami by uwolnić ukryte w nich pożądanie i napięcie.
Nasza przygoda z pieprzeniem ma swoją misję. Każda
misja ma element wspólny: położenie geograficzne lub jakiś temat. Projekt realizowany jest dzięki osobom hojnie
wspierającym go finansowo i kupującym nasze prace.
humpingpact.com
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Kopenhaga, 2013
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Kopenhaga, 2013
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Dolomity, 2013
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Dolomity, 2013
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Madryt, 2013
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Liepaja, 2013
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Bruksela, 2013
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Bruksela, 2013

98

99

Wiedeń, 2013
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Wiedeń, 2013
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Wiedeń, 2013
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Frankfurt, 2013
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Frankfurt, 2013
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Berlin, 2013
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Berlin, 2013
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Berlin, 2013
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Geteborg , 2013
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Geteborg , 2013
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Organy
wewnętrzne
Monika Drożyńska
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Astmatyk i kości
Agnieszka Szablikowska

Na cmentarzu Shannon Rose Hill w Fort Worth
w stanie Teksas od szesnastu lat znajduje się niewielki
nagrobek z wyrytym napisem NICK BEEF. Nie byłoby
w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie sąsiednia niesławna i podobnie prosta płyta, pod którą spoczywa
człowiek oznaczony słowem OSWALD. Domniemany
zabójca prezydenta J. F Kennnedy’ego, który pięćdziesiąt lat temu, 22 listopada 1963 roku pociągnął za spust.
Lee Harvey Oswald – antybohater Ameryki, sam dwa
dni później w tajemniczych okolicznościach został zastrzelony i nie zdążył doczekać się procesu.
Aż do ostatniego lata poszukiwacze prawdy na
temat zabójstwa prezydenta szukali tropów prowadzących do pochowanego przy Oswaldzie Nicka Beefa
z nadzieją na jego powiązanie ze sprawą zamachu. Spekulacje na ten temat dołączyły do wielu innych hipotez,
według których za morderstwem mogła stać między
innymi mafia lub Fidel Castro.
A co z Nickiem Beefem ?
W przeddzień zabójstwa prezydenta sześcioletni, cierpiący na astmę Patric Abedin, syn wojskowego
nawigatora, gubi się w witającym parę prezydencką
tłumie. Znalazłszy się na ramionach czujnego policjanta, chłopak ma okazje być tuż obok przejeżdżających przez teksańską bazę sił powietrznych „Jackie

138

139

Agnieszka Szablikowska

Astmatyk i kości

i Jack’a”. Następnego dnia po tym zdarzeniu Patric
na kilka chwil staje się niekwestionowaną klasową
gwiazdą. Nieszczęśliwym jednak zbiegiem okoliczności chłopiec, który znalazł się mniej niż kilka metrów
od prezydenckiej pary, musi po chwili sam przekazać
swojej klasie tragiczną wiadomość, która wstrząsnęła
nie tylko Ameryką.
Będąc już nastolatkiem Patric Abedin przeprowadza się do sąsiedniego Arlington. „Nigdy nie
zapominaj, że widziałeś prezydenta na noc przed
jego śmiercią”, tak powtarza mu matka, w okolicach cmentarza Rose Hill, gdy zatrzymują się tam w
trakcie wyjazdów do lekarza. Wiele myśląc o tym jak
to możliwe, że jeden człowiek jest w stanie mieć tak
niebagatelny wpływ na historię, jako osiemnastolatek dowiaduje się z gazety o wolnej parceli obok grobu Oswalda. Nagłe, także tragiczne zmiany w życiu
Patrica oraz żywe wspomnienia z dzieciństwa sprawiają, że historia śmierci prezydenta staje mu się
szczególnie bliska, tak jak i miejsce pochówku jego
zabójcy… Z własnych oszczędności kupuje ten niewielki kawałek ziemi, po czym kilka lat później wyjeżdża do Nowego Jorku, gdzie robi karierę jako performer, członek grup teatralnych i kabaretów oraz
pisarz używając czasem pseudonimu Nick Beef.
Do Teksasu Patric Abedin wraca na chwilę w latach 90., kiedy umiera jego matka. Wtedy też zamawia

rzeczoną płytę nagrobną, która do dziś sąsiaduje z grobem Oswalda1.
Abedin alias Beef wybrał nieco przewrotny sposób upamiętnienia śmierci prezydenta, choć sam artysta uważa swoją interwencję za wynik osobistych
przemyśleń dotyczących kruchości losu i chęci symbolicznego zaistnienia w przestrzeni, w której... czuł
się komfortowo. Mogiła jest po dziś dzień pusta i taką
pewnie pozostanie, lecz nagrobne inskrypcje tchnęły
jego twórcę do dalszych działań. Tworzy DieKu – wizualną, poetycką prozę złożoną z fotografii napisów
i nazwisk z cmentarnych płyt. Absurdalne, ironiczne
zestawienia słów z grobów osób, które odeszły2.
Grobowych granic między życiem a śmiercią, do
których artyści przyłożyli swoją rękę lub szpadel nie
trzeba szukać tak daleko. W roku 1985 kość Witkacego
(prawdopodobnie udowa) została przewieziona w formie zmielonej (w maszynce do mięsa) do Polski. I nie
był to wyczyn organizacyjnie łatwy.
Witkacy – wielki niezrozumiany skandalista
i także bohater tragiczny. Zwolennik i żołnierz Armii
Carskiej Rosji, wiele lat później w początkach II Wojny
Światowej na wiadomość o ataku Związku Radzieckiego na Polskę zawiedziony popełnia samobójstwo3.
I jak na ironię, miejsce pochówku artysty znajduje się na Polesiu w miejscowości Jeziory, po wojnie
należącym już do granic ZSSR.
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Aby dostać się na Polesie, członkowie Kultury Zrzuty w składzie Jacek Kryszkowski wraz z Elą Kacprzak
i Mikołajem Malinowskim zapisali się do Towarzystwa
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i pod pretekstem wyjazdu na ryby zdobyli wizy turystyczne. Tam też udali
się na miejscowy cmentarz, gdzie wykonali kilka pamiątkowych fotografii przy grobie polskiego artysty.
Późnym wieczorem, oficjalnie w poszukiwaniu robaków wrócili w jego okolice z łopatkami i latarkami...
Wykopana część szkieletu Witkacego została zmielona
w hotelu i wróciła do Polski opisana jako gorczyca. Jej
szczyptę można było nabyć w foliowym woreczku wraz
z wydawanym przez Kryszkowskiego pismem Halo
Halo nr 3. „Wyprawa po Witkacego do Rosji” została
również uzupełniona fotografią autora dzierżącego kość
w dłoni oraz tekstem i mapą. „Kryszkowski marzył, by
wytoczono mu proces za profanację, ale się to nie udało:
władze uparcie milczały”4.
Stulecie urodzin Witkiewicza zostało docenione
przez UNESCO. Po poświęconym artyście 1985 roku,
władze PRL-u przeniosły jego szczątki do Polski. Po
ekshumacji w 1994 roku okazało się, że na cmentarzu
zasłużonych w Zakopanem w wyniku błędu pochowano młodą niezidentyfikowaną ukraińską kobietę,
a szczątki autora Nienasycenia wciąż spoczywają w Jeziorach5. Pojawia się pytanie i wątpliwość, czyją kość
przywiózł do Polski artysta Kryszkowski? Czy może

wzorem teorii Koprowicza, autora scenariusza Mistyfikacji Witkacy sfingował swoje samobójstwo i zmarł
dopiero w latach 60. w Łodzi ?6
Członkowie Kultury Zrzuty nieco nieświadomie,
pod osłoną nocy i w alegorycznych strojach rybaków
wykreowali sytuację, która stała się częścią tajemniczej aury otaczającej śmierć Witkacego. Mistyfikacja
z Oswaldem w tle, zbudowała kolejną zagadkę wokół
jednej z wielkich tajemnic USA, zabójstwa symbolicznej już postaci prezydenta, według opinii publicznej –
nigdy do końca nie wyjaśnionej. W jednym i drugim
przypadku prawda znajduje się prawdopodobnie kilka
metrów pod ziemią.

1 D. Barry, Mystery From the Grave Beside Oswald’s, Solved,
10.08.2013, New York Times, s. A1.
2 http://www.nickbeefnyc.com/ (data dostępu: 10.10.2013).
3 A. Adamski, Czy Witkacy był kobietą?, „VIP Business & Styl”
2010, nr 6.
4 J. Truszkowski, Sztuka przekraczania granic, „Magazyn Sztuki”
2000, archiwum tekstów sieciowych, http://magazynsztuki.eu/
old/archiwum/teksty_internet_arch_all/archiwum_teksty_online_13.htm  (data dostępu: 10.10.2013).
5 A. Micińska, Z Witkacym do Jezior, w: A. Micińska, Istnienie
poszczególne: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.
6 J. Szczerba. Witkacy się nie zabił, „Gazeta Wyborcza, dodatek: Duży Format”, 26.08.2008, http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,5622181,Witkacy_sie_nie_zabil.html (data dostępu: 10.10.2013).
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Good Life
in Tolaqan
Zofia Nierodzińska
układów elektronicznych
badania psychiatryczne
prognozy giełdowe
prognozowanie sprzedaży
poszukiwania ropy naftowej
interpretacja badań biologicznych
prognozy cen
analiza badań medycznych
planowanie remontów maszyn
planowanie postępów w nauce
analiza problemów produkcyjnych
optymalizacja działalności handlowej
analiza spektralna
optymalizacja utylizacji odpadów
dobór surowców
selekcja celów śledztwa w kryminalistyce
dobór pracowników
sterowanie procesów przemysłowych”.
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Kiedy w roku 1779 Samuel Johnson pisał do Elizabeth
Aston: „Pan Green powraca do domu objuczony ciekawostkami, którymi będzie mógł zapewnić rozrywkę
swoim przyjaciołom”, idea muzeum, jako inkluzywnej instytucji publicznej była jeszcze w powijakach1.
Pomimo że wiek curio, K unstkammer i Wunderkammer dobiegał końca, zamiłowanie do tego, co rzadkie
i zadziwiające, podbudowywane nieustannie dostawami z tajemniczych kresów imperium, tkwiło jeszcze silnie w kulturze anglosaskiej. Kolekcja Richarda
Greena była jedną z licznych, obok, na przykład, londyńskiego zbioru Sir Ashtona Levera, które zaspokajały apetyt angielskich dam i gentlemanów na utemperowaną transgresję, podpatrywanie inności. W czasie, gdy imperium podlegało właściwej konceptualizacji, angielska publika, wciąż ograniczona ramami klas,
poszukiwała novum, w kulturowo akceptowanych
granicach. W takiej atmosferze powstawała kolekcja
Johna Huntera, autorytetu medycznego drugiej połowy XVII wieku.
W swoim domu, najpierw przy Jermyn Street,
a potem przy Leicester Square, John Hunter stworzył
unikalny zbiór obiektów anatomicznych, skamielin
i eksponatów taksydermicznych. Posiadłość Huntera
byłą jednocześnie jego domem, szkołą anatomii i muzeum. To połączenie przestrzeni prywatnej i publicznej
wpisywało się w istniejący wzór kulturowy, w którym
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kolekcjonowanie było sposobem na uzewnętrznienie
i dookreślenie swojej tożsamości – w przypadku Huntera, chirurga, naukowca, ale i członka swojej klasy
społecznej. Dom Huntera był odwiedzany nie tylko
przez studentów, ale przede wszystkim przez takie
osobistości, jak William Eden, James Boswell, Horace
Walpole, Elizabeth Montagu czy Elizabeth Carter2.
W odróżnieniu od wielu współczesnych kolekcjonerów, Hunter w swojej systematyzacji zbiorów
starał się odejść od idei curio zmierzając raczej ku konceptowi natury, jako spektaklu. Estetyzacja obiektów
i ich odkontekstualnienie, brak opisów – miały służyć skupianiu uwagi na ekskluzywności i medycznej
specjalizacji wiedzy. Pomimo to w oczach wielu anatom pozostawał kolekcjonerem ciekawostek. Spopularyzowana historia cierpiącego na gigantyzm Charlesa Byrne’a, którego szkielet Hunter wbrew jego woli
praktycznie ukradł na potrzeby badań po jego śmierci,
sprawia, że ta opinia pozostaje aktualna po dziś dzień.
Współczesne muzeum, choć kładzie nacisk na badawczą stronę działalności i promuje wiedzę o medycynie,
w dużym stopniu pozostaje mauzoleum hunteriańskiej
koncepcji świata, oddając atmosferę oświeceniowego
dążenia do zgłębienia tajemnic natury.
Hunterian jednak nie tylko zaspokaja potrzebę wiedzy, ale również ciekawość, fascynuje poprzez
swoje wyabstrahowanie z tkanki współczesnego mia-

sta. Muzeum, ukryte w czeluściach budynku the Royal
College of Surgeons, nie leży w pobliżu ścieżek wydeptanych przez miliony spacerowiczów i turystów. Ten,
kto trafia do muzeum, robi to powodowany szczególną ciekawością. Szklane gabloty, rozciągające się przez
dwa piętra wypełnione przezroczystymi pojemnikami
ze spreparowanymi organami, oferują surrealistyczne
doświadczanie i nasycenie zmysłów. Krystalicznie czyste, splamione jedynie korozją choroby emanują niepokojącym, skorumpowanym pięknem.
W zamyśle hunteriański system reprezentacji
miał prowadzić do wiernego odzwierciedlenia rzeczywistości. Dotyczyło to zarówno prezentowanych
preparatów, jak i kolekcjonowanych dzieł sztuki.
W tym aspekcie John Hunter zgadzał się ze swoim bratem Williamem, kolejnym z autorytetów medycznych
wieku, profesorem w Royal Academy of Arts, który
podkreślał, iż ze względu na fakt, że „wyższość natury nad sztuką wydaje się objawiać praktycznie we
wszystkim, w sztukach pięknych im precyzyjniejsze
odwzorowanie natury, tym (…) doskonalszy efekt”3.
Z takiego punktu widzenia spreparowane poprzez
wstrzykiwanie żywicy i proces korozji organy – wątroba, serce, płuca – w swojej glorii nasyconych kolorów są dziełem niemal ostatecznym4. Jednakże prezentowana przez Hunterów konceptualna podbudowa procesu tworzenia preparatów i ich wystawiania
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Tab. 1
John Isaacs, Nic nie poradzę na to jak się czuję, 2003,
Wellcome Collection (fot. O. Topol)

w muzeum może osiągać nie do końca zamierzony
przez twórcę efekt. Słowa Huntera „mogę nadać nieboszczykowi każdy wygląd” zestawione z fragmentem
skóry twarzy (RCSHC/P 1236) stawiają potencjalnie
odbiorcę w pozycji podglądacza, doszukującego się
objawów śmierci pod maską – poszukiwacza makabry.
Zgromadzone w muzeum doczesne szczątki,
wyeksponowane i obnażone, zawieszone są niejako
w obszarze pomiędzy bytem i niebytem. Owa bezustannie negocjowana przestrzeń, potencjalność sensów, przyciąga artystów. Karen Ingham, realizując
projekt Narrative R emains (Szczątki narracji), dążący do umiejscowienia problemu tożsamości i emocji
w ramach anatomicznego muzeum, zafascynowana
atmosferą pisała: „Jestem sama w przestrzeni kryształowej galerii, nagła cisza staje się niepokojąca. Stopniowo, w ciszy, wyczuwam obecność zmarłych. Czy jeśli
będę słuchać wystarczająco uważnie, usłyszę ich szepty? Naprzeciwko mnie znajduje się sekcja położnicza.
Wnęka 24, półka nr 3. Słoik za słoikiem miniaturowe
niemowlaki w różnych stadiach rozwoju. Te wszystkie
martwe głosy, co mówią?”5
Uważność artystki kieruje nas w stronę ontologicznej niedookreśloności bytów, przestrzeni niejasnej,
bycia „pomiędzy” światami. O ile dla odwiedzających
muzeum naukowców kolekcja stanowi zakorzenienie w rzeczywistości, oświeceniową ścieżkę poznania,
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Tab. 2
Willam Cobbing, Palindrom, 2003,
Wellcome Collection (fot. O. Topol)

o tyle dla artysty, widza owo otoczenie staje się naznaczone statusem niepewności, wstydliwego(?) oglądu siebie poprzez ciało, ciało zatrzymane pomiędzy
materialnością a dematerializacją i rozkładem Innego
zawieszonego w statusie przedmiotowości/podmiotowości.
Interakcja ciała z przestrzenią, materialnością
i czasem, wyznaczającym również postęp nauki i
skutki istnienia w cywilizacji, jest motywem rozgrywanym nie tylko przez Hunterian, ale też przez inne
instytucje wpisujące się w dyskurs nauki i estetyki. W
często sytuowanej na, ironicznie, przecinających się
mapach curio i naukowego Londynu Wellcome Collection można zobaczyć dzieło Johna Isaacsa „Nic nie
poradzę na to jak się czuję” (Tab. 1). Ogromne bezgłowe ciało z wszystkimi oznakami dręczących je przypadłości ilustruje fragment wystawy o otyłości. Jednakże według artysty ta udręczona fizykalność jest
głównie aktem transpozycji, ciało jest tu wyrazem
wewnętrznej udręki. Tuż obok William Cobbing eksploruje hipotezę, że czaszka i miednica mogą mieć te
same ewolucyjne korzenie, a nasza obecna anatomia
może być błędem w sztuce, przypadkiem (Tab. 2).
Przestrzeń muzeum staje się obszarem negocjacji pomiędzy sztuką, rozrywką i nauką. Anatomia jest
tu spektaklem wspomaganym przez media. Rola kustosza w muzeach nauki coraz bardziej integruje się
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z funkcją kuratora sztuki. Jednocześnie w ośrodkach,
które bazują na kolekcjach anatomicznych, kustosz
bywa kapłanem, a przestrzeń wystawy staje się poniekąd obszarem sacrum. Wydaje się, że owa przestrzenna niedookreśloność znacząca Hunterian Museum
i inne podobne kolekcje, jako świątynie nauki i miejsce spoczynku często bezimiennych ofiar najdziwniejszych chorób, stanowi magnes dla widza. Ponad trzysta lat temu sztuka Anatom albo doktor-hochsztapler
Edwarda Ravenscrofta święciła triumfy na deskach
londyńskich teatrów z powodu, jak to ujął Jonathan
Sawday, „makabrycznej obecności na scenie zwłok,
które ożywają i protestują przeciwko swojej autopsji”6.
Paradoksalnie, współczesna pogoń za wiedzą i dążenie
do zgłębienia tajemnic otaczającej nas rzeczywistości
stają się pożywką dla naszych intuicji, fascynacji i potrzeby transgresji materialności.
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1 Samuel Johnson to Elizabeth Aston, 4 May 1779, w: The Letters of Samuel Johnson, red.. B. Redford, 5 volumes (Princeton,
Princeton University Press, 1992) Volume III, s. 164.
2 S. Chaplin, Nature dissected, or dissection naturalized? The case
of John Hunter’s museum, The Royal College of Surgeons of
England/King’s College London, s. 142.
3 Cytat za: M. Kemp, True to Their Natures: Sir Joshua R eynolds
and Dr William Hunter at the R oyal Academy of Arts, “Notes
and Records of the Royal Society of London”, Vol. 46, No. 1,
Jan., 1992, s. 80 (tłumaczenie- O.T.).
4 Preparaty wykonane przez kuratora D.H. Tompsetta w 1950
roku są obecnie częścią wystawy poświęconej dwusetnej
rocznicy istnienia muzeum w budynku the Royal College of
Surgeons.
5 K. Ingham, Narrative R emains, Wellcome Trust, Hunterian
Museum, CLASI, Londyn 2009, s. 24 (tłumaczenie – O.T.).
6 J. Sawday, The Body Emblazoned: dissection and the body in R enaissance Culture, Routledge, Londyn – Nowy Jork 1995, s. 45.

163

The Fall
Marcin Zawicki

164

165

bez tytułu z serii the fall, 2012,
olej na płótnie, 120 x 120
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bez tytułu z serii the fall, 2012,
olej na płótnie, 160 x 180
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bez tytułu z serii the fall, 2012,
olej na płótnie, 140 x 220

bez tytułu z serii the fall, 2012,
olej na płótnie, 140 x 160
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bez tytułu z serii the fall, 2012,
olej na płótnie, 140 x 160
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bez tytułu z serii the fall, 2012,
olej na płótnie, 80 x 360
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bez tytułu z serii the fall, 2012,
olej na płótnie, 130 x 180
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bez tytułu z serii the fall, 2012,
olej na płótnie, 120 x 160
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bez tytułu z serii the fall, 2012,
olej na płótnie, 130 x 130
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bez tytułu z serii the fall, 2012,
olej na płótnie, 140 x 140
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bez tytułu z serii the fall, 2012,
olej na płótnie, 120 x 120
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bez tytułu z serii the fall, 2012,
olej na płótnie, 120 x 120
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bez tytułu z serii the fall, 2012,
olej na płótnie, 220 x 140
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1.
Gdy przeprawił się już przez wodę, znalazł tam wejście do
piekła, które było czarne i pełne od sadzy. Diabła nie było
w domu, tylko jego babka siedziała w szerokim fotelu.
- Czego chcesz? – spytała go, ale wcale nie wyglądała groźnie.
- Potrzebuję trzech złotych włosów z głowy diabła –
odparł – bo inaczej nie będę mógł zatrzymać mojej żony.
- Wiele żądasz – powiedziała. – Gdy diabeł wróci
do domu i znajdzie cię, dobierze ci się do skóry. Ale żal
mi ciebie. Zobaczę, czy mogę ci pomóc.
Zamieniła go w mrówkę i rzekła:
- Schowaj się w fałdach mojej spódnicy. Tam będziesz bezpieczny.
(...)
Gdy nastał wieczór, diabeł wrócił do domu. Jeszcze
dobrze nie wszedł do środka, a już wyczuł obcy zapach.
– Czuję tu ludzkie mięso – powiedział. – Coś tu
nie jest w porządku!
I zaczął myszkować we wszystkich kątach, ale niczego nie znalazł. Babka złajała go:
- Dopiero co pozamiatałam. Wszędzie zostało wysprzątane, a ty wywracasz wszystko do góry nogami.
Ty i to twoje ludzkie mięso! Siadaj wreszcie i jedz swoją
wieczerzę. Gdy diabeł zjadł i wypił, złagodniał, położył
babce głowę na kolanach i poprosił, żeby go trochę poiskała. Po chwili zasnął, parskając i chrapiąc1.
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Takayuki Hara, In the Darkness that Blinded Me,
You’ve Become a Ghost who Broke My Heart,
grafit na papierze, 130 x 160cm, 2009 (detal)

Takayuki Hara, In the Darkness that Blinded Me,
You’ve Become a Ghost who Broke My Heart,
grafit na papierze, 130 x 160cm, 2009 (detal)

na poprzedniej stronie:
Takayuki Hara, In the Darkness that Blinded Me,
You’ve Become a Ghost who Broke My Heart,
grafit na papierze, 130 x 160cm, 2009

190

191

Marek Wołyński

Kłopotliwe metamorfozy

2.
Ludzie, z którymi przebywasz, postrzegają cię przez
pryzmat pochodzenia, wychowania, twoich wcześniejszych dokonań. Oczekują od ciebie określonych
sposobów zachowania. Odgrywasz przed nimi pożądane role. Wciąż jednak krążysz, poszukujesz. Czasem
uciekasz, ale rzeczywistości daleko do średniowiecznej
baśni czy starożytnego mitu. Zmiana kształtu nie przychodzi już tak łatwo.

jak to szło. W pewnym momencie przyciskasz za mocno. Niemalże przebijesz papier, ołówek łamie się wpół
dotkliwie raniąc cię w rękę. Uświadamiasz sobie, że tu
nie chodzi o dobro czy zło. Tak jak w baśniach istnieją
rzeczy, których nie jesteśmy w stanie pojąć. Podnosisz
się znad papieru, w szklanej ścianie dostrzegasz swoje
niewyraźne odbicie. Jesteś pomiędzy.

Pojawia się tajemnicza, przypominająca królika
postać. Wykręcony tułów, wydłużone, sterczące uszy.
Nęci cię do króliczej nory. Czy to ten fałszywy posłaniec, o którym mówili, że później zwodzi na złą drogę?
Patrzysz na niego, próbujesz racjonalizować – przecież
to urocze, kuszące, uwodzące erotyzmem zwierzątko.
Nie możesz mu się oprzeć. Nieśmiało podążasz za nim.
To on otwiera przed Alicją inny świat. To dzięki niemu
młoda dziewczyna odkrywa nieznane dotąd doznania. Przypatrujesz mu się bacznie, dopiero pod koniec
wędrówki spostrzegasz, że to on jest strażnikiem sądu,
który wydaje na Alicję wyrok śmierci.
Bierzesz ołówek do ręki. Ktoś ci kiedyś powiedział, że to w rysunku odnajdziesz to pierwsze, intymne doświadczenie, tak bliskie każdemu z nas. Zaczynasz rysować, choć nawet nie do końca pamiętasz,
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na następnych stronach:
Takayuki Hara, In, grafit na papierze, 59 x 42cm, 2009
Takayuki Hara, Out, grafit na papierze, 59 x 42cm, 2009
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Kłopotliwe metamorfozy

3.
Takayuki Hara dorastał w Japonii, gdzie tradycją,
a wręcz obowiązkiem dziadków jest straszenie swoich
wnuków. Im bardziej dziecko przerażone, tym lepszy
dziadek. Gdy przybył do Londynu, starał się odnaleźć
w zachodniej rzeczywistości, w której strach uznawany jest obecnie za czynnik destabilizujący społeczeństwo. Nawet naklejki w metrze ostrzegały go przed
podejmowaniem jakiegokolwiek ryzyka. Zgłębiając
mity i legendy próbował zrozumieć otaczającego realia.
Przypomniał sobie, jak silne wrażenie wywarła na nim
przeczytana w dzieciństwa historia o uciekającej przed
Apollem Dafne, której by przetrwać, przyszło zamienić
się w drzewo laurowe.

szanymi przez współczesnych filozofów. Inspirując się
obecną w azjatyckiej kulturze ideą wiecznego powrotu
do natury, swobodnie eksploruje zagadnienia płynnej
tożsamości, styku kultur, nieustannie zadając pytania
o role i miejsca nam przypisywane.

Łącząc europejskie wierzenia z azjatyckimi baśniami Takayuki ukazuje wachlarz alternatyw, spektrum zmiennokształtnych rzeczywistości. W ogromne
struktury przypominające wyjęte z Metropolis machinerie inkorporuje zaczerpnięte z natury organiczne
elementy. Z wielką precyzją obrazuje światy przepełnione fantastycznymi, wzajemnie się przenikającymi
stworzeniami przywodzącymi na myśl boschowskie
kreatury. Pieczołowicie narysowane diabelskie bestie
łagodzi japońską estetyką cuteness, w cukierkowate
zwierzęta wkomponowuje wyolbrzymione ludzkie genitalia. Grecką mitologię łączy z zagadnieniami poru-
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Przypisy
1

Diabeł i jego babka, w: W. i J. Grimm, Baśnie dla dzieci i dla
domu, tłum. E. Pieciul-Karmińska, Poznań 2010.
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Takayuki Hara, Our Hearts Unravel in Unison in the Midst
of Shapeshifting, grafit na papierze, 94 x 124cm, 2010, (detal)
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Takayuki Hara, Our Hearts Unravel in Unison in the Midst
of Shapeshifting, grafit na papierze, 94 x 124cm, 2010, (detal)
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Takayuki Hara, Kiss, grafit na papierze,
29 x 21cm, 2011
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Takayuki Hara, Jobs, grafit na papierze,
29 x 21cm, 2011
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Obrazowanie.
O twórczości Justyny
Kisielewskiej
Anna Czaban
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„Obrazowanie” - taki tytuł nosi ostatnia realizacja Justyny Kisielewskiej, pokazywana na wystawie konkursowej
11. edycji Konkursu Gepperta we Wrocławiu, w którym,
notabene, artystka otrzymała jedną z głównych nagród.
„Obrazowanie” to mała, wielkości zaledwie małego paznokcia grudka ciemnej materii, nobliwie ułożona na
białym galeryjnym cokole. W rzeczywistości jest to nierafinowane srebro, wyabstrahowane własnoręcznie przez
artystkę z około 20 kilogramów klisz rentgenowskich,
które zbierała przez ponad pół roku w szpitalach bądź
prosząc znajomych. Sam proces dojścia do właściwej metody pozyskiwania minerału był długi i pracochłonny, w
końcu metodą prób i błędów oraz czerpiąc informacje od
zaprzyjaźnionego chemika udało się przeprowadzić eksperyment z sukcesem. Swoją drogą jedną z inspiracji do
powstania tej pracy była osoba pana Rysia, który w latach
90. sprawnie pozyskiwał w ten sposób srebro, dzięki czemu dorobił się całkiem pokaźnego majątku.
Myślenie w kategoriach malarskich, myślenie obrazem
dominuje w podejściu do twórczej pracy artystki (malarki), o czym zresztą mówi otwarcie. Jednocześnie zdradza
pewnego rodzaju znużenie, a niekiedy wręcz poczucie
wyczerpania związane z tym właśnie medium. Być może
dlatego trudno jakąkolwiek z prac Kisielewskiej nazwać
dziełem stricte malarskim. Z drugiej strony artystka nieustannie eksploruje temat obrazu, jego status, funkcje,
formy, techniki, a przede wszystkim sam proces jego
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powstawania, czy też ujawniania. Proces obrazowania.
Równie istotny jest materiał, z jakiego wykonane są prace,
który podpowiada ukryte w nich znaczenia i sensy. Tak
jak praca zatytułowana nomen omen „Obrazy”, czyli zatopione w kawałkach żywicy elementy komputerowego
ekranu LCD.
Ktoś mógłby dopatrzeć się tu krytyki społeczeństwa technokratycznego oraz śmierci technologii, której
szczątki przechowywane są niczym patologiczne tkanki
bądź kurioza w formalinowym roztworze. Przyznam, że
sama nie mogę się oprzeć skojarzeniom z laboratorium,
tyle, że eksperymenty te są przeprowadzane w polu teorii
estetycznych. Osiem składowych ekranu zostało warstwa
po warstwie oddzielonych przez artystkę, a następnie zanurzonych w blokach żywicy, jak relikwie. Zatrzymanie
obrazu w materii, uszkodzenia jego formy, czy rozłożenie
go na nieznaczące już nic elementy pierwsze?
Justyna Kisielewska tworzy też imponujące w
skali obrazy pokryte grubą warstwą silikonu zmieszanego w różnych wariantach z farbą lub jak ostatnio – ze
zmielonymi szczątkami kości, roślin, czy sadzy, których
śliska faktura przywodzi na myśl mięsiste i lepkie struktury organiczne. Obraz w tym rozumieniu byłby imitacją
tekstury otoczenia, wydobywaniem taktylnego wymiaru rzeczywistości. Albo jak pokryty czarną farbą olejną
dwumetrowy prostokąt kamienia lub hałda zlepionego
szarobrunatnego silikonu ułożonego starannie na ziemi.

Artystka czyni widzialną, nadaje kształt i formę abstrakcyjnej materialności, bezkształtną masę przeobraża w reprezentację. Zatem nie zdziwi nikogo fakt, że w momentach kiedy nie tworzy sztuki, z ogromną przyjemnością
oddaje się pracom budowlanym. A jako młoda artystka
nieustannie negocjuje stawiane przez sobą cele i priorytety oraz sprawdza sytuacje, w których czuje się najlepiej.
W projekcie „Tarzan” na przykład ubrała kostium goryla
i przez parę miesięcy z kamerą na głowie, śledziła ludzkie
reakcje na swój widok. O ile w środowisku miejskim pozostawała wielokrotnie niezauważana, to doświadczenia
zebrane na terenach wiejskich, czy w lesie były dość intrygujące. Mimo, że jej zachowanie było raczej przyjazne,
a przynajmniej neutralne, błąkająca się po pustkowiach
postać w czarnym futrze i masce wzbudzała przestrach
wśród napotkanych nieznajomych. Raz nawet skończyło
się interwencją straży granicznej, gdy przemierzała lasy
wschodniej Polski. Była też współautorką dość ambiwalentnej etycznie akcji podczas pleneru, gdzie wraz z grupą
trzech pozostałych dziewcząt postanowiły okradać pozostałych uczestników. Powodowane ciekawością, jakiego
rodzaju wzbudzą zachowania, same w sobie uruchomiły
łotrzykowskie instynkty.
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Justyna Kisielewska, Obrazy, 2013, ekran LCD i żywica
poliestrowam 22 x 34cm - 8 elementow
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Justyna Kisielewska, Obrazowanie, 2013,
klisze RTG przetworzone na srebro - próba 670
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Justyna Kisielewska, Epizot, 2011, 4-55

Justyna Kisielewska, Bez tytulu, 2012, silikon
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Justyna Kisielewska, Bez tytulu, 2012, silikon

218

219

Justyna Kisielewska, Bez tytulu, 2012,
olej na kamieniu, 180x140cm
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Justyna Kisielewska, Bez tytułu, 2012,
olej na kamieniu, 180x140cm
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Justyna Kisielewska, Bez tytulu, 2013, 240 x 320
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Justyna Kisielewska, Anna Miczko, Work out, 2011, 4-52

Ciało i manipulacje
Ewelina Piguła
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bez tytułu, 2013,
(fragment realizacji Głośny szept), fotografia
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172 razy nie, 2013,
(fragment realizacji Głośny szept),wideo
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bez tytułu, 2013, (fragment realizacji Głośny szept),książka
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Portret, 2012, (autoportret),
fotografia cyfrowa
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Portret (Róża, Marysia, Ania, Zosia, Olga, Weronika), 2012, fotografia cyfrowa
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Z albumu rodzinnego, 2012,
fotografia 240
cyfrowa
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Magda, 2012, fotografia cyfrowa
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The story of my body, 2012, książka
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Arytmia
rzeczywistości
Emil Kasela
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Groteskowe zagadki
Rogera Ballena
Aleksandra Glinka
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„W gruncie rzeczy Fotografia jest czynnikiem
wywrotowym, ale nie wtedy, gdy przeraża,
porusza czy nawet piętnuje, ale gdy daje zbyt
dużo do myślenia”1
Roland Barthes
Kiedy zobaczyłam najnowsze fotografie Rogera
Ballena odniosłam wrażenie, że trafiłam do surrealistycznego koszmaru. Poplamione, odrapane wnętrza
wypełniają zniszczone meble i sprzęty domowe, powyginane druty, bezlistne drzewa, skamieliny, wypchane lub sztuczne zwierzęta, uszkodzone zabawki, maski, fragmenty manekinów. Ściany pokrywają
hieroglificzne, jakby dziecięce rysunki. Martwota
tej materii wydaje się być jak u Bruno Schulza „jedynie pozorem, za którym ukrywają się nieznane formy życia”2. Z tej scenerii wynurzają się uchwyceni
w dziwnych pozycjach zamaskowani ludzie i międzygatunkowe hybrydy. Między nimi, zajęte swoimi codziennymi czynnościami, przechadzają się zwierzęta
domowe, przelatują rozmaite gatunki ptaków, z dziur
i zakamarków wynurzają się szczury, węże, insekty.
Zatrzymane w kadrach klaustrofobiczne kompozycje są przerażająco rzeczywiste. Pulsują niepokojącą
energią –jednocześnie fascynują i wzbudzają odrazę,
przyciągają i wywołują pragnienie ucieczki. W czym
tkwi dwuznaczna siła tych fotografii?
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Roger Ballen, fotografia z serii Ritual, 2011

Roger Ballen zaistniał w popkulturowej świadomości dzięki zeszłorocznej współpracy z Die
Antwoord nad psychodelicznym wideoklipem do
I Fink U Freeky, jednak już od prawie pięćdziesięciu lat na czarno-białej kliszy rejestruje swoją podróż po zakamarkach ludzkiej psychiki. Urodzony
w 1950 roku nowojorczyk nigdy formalnie nie uczył
się fotografii (skończył psychologię na University of
California), ale miał z nią kontakt od najmłodszych
lat. Jako syn Adrienne Ballen, która pracowała dla
agencji fotograficznej Magnum, wychowywał się
w otoczeniu takich fotografów jak: Henri Cartier-Bresson, Andrè Kertesz czy Diane Arbus, których
wpływy można dostrzec w jego twórczości. Nastoletni Roger dokumentował m.in. kontrkulturowe
protesty społeczne przeciwko wojnie w Wietnamie.
Pierwszy album Boyhood wydany w 1979 roku jest
efektem kilkuletniej podróży po świecie, w trakcie
której artysta fotografował chłopców z różnych kultur szukając istoty „chłopięcości”. Początkowo Ballen nie wiązał swojej zawodowej przyszłości z fotografią. Po powrocie do Stanów studiował ekonomię
zasobów mineralnych w Colorado School of Mines
i w 1982 roku zaczął pracować jako geolog w Republikce Południowej Afryki.
W środowisku artystycznym Ballen został dostrzeżony już na przełomie lat 80. i 90., za sprawą fo-
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Roger Ballen, fotografia z serii Malicious, 2012

tografii z serii Dorps oraz Platteland, w których portretował białych Afrykanerów, mieszkańców wiosek
Zachodniego Transwalu (RPA). Przemierzając kraj
Ballen kierował swój obiektyw na tych, którzy nie
mieścili się w oficjalnej retoryce apartheidu: chorych,
upośledzonych, wykluczonych społecznie. Przedstawiał ich bez retuszu czy romantycznej otoczki. Fotografie wzbudziły wówczas wiele kontrowersji. Dziś
odczytywane są często w kontekście krytyki ówczesnego systemu, przekraczają jednak granice społecznego reportażu. Najbardziej znane z tego okresu
zdjęcie Dresie and Casie, Twins, Western Transvaal
przedstawia dwie postaci ujęte frontalnie na tle jasnej
ściany. Ich sylwetki zajmują prawie cały kadr. Spojrzenie widza, nie mając dokąd uciec, skupia się na zaburzonych proporcjach ciał i stróżkach śliny cieknących z ich ust, podczas gdy oczy bliźniaków zdają się
czujnie obserwować jego reakcje. Zdjęcie wywołuje
w oglądającym osobliwe poczucie dyskomfortu. Jak
tłumaczy Ballen w rozmowie z Sally Pryor, sfotografowane postaci „sprawiają, że zaczynasz przyglądać
się sobie samemu i prawdopodobnie dlatego nie lubisz
ich spojrzenia”3. Myśl o tym, że mógłby się znaleźć
na ich miejscu, wytrąca oglądającego z poczucia bezpiecznego dystansu.
Późniejsze zdjęcia Ballena oddalają się od dokumentalnej stylistyki. Po sukcesie Outland artysta
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zrezygnował z pracy geologa i skupił się wyłącznie
na fotografii. Fotografie zebrane w Shadow Chamber
i Boarding House stają się coraz bardziej subiektywne i abstrakcyjne. Można w nich dostrzec inspiracje malarstwem Picassa, Jeana Mirò, surrealistów,
twórców siedemnastowiecznych martwych natur
czy plemiennej sztuki afrykańskiej. Ballen często
wykorzystuje wnętrza zamieszkałych przez bezdomnych i półdzikie zwierzęta, poprzemysłowych
ruin znajdujących się w okolicach Johannesburga.
Adaptując je na potrzeby swoich fotografii ustawia
w nich przypominające gabinety osobliwości, przestrzenne instalacje złożone ze znalezionych w pomieszczeniach lub przyniesionych przez fotografa popsutych przedmiotów. Te konstrukcje wraz
z naściennymi plamami i rysunkami artysty pełnią
funkcję fotograficznych scenografii. Najnowsza seria Asylum powstała w wielopiętrowym budynku,
zaadaptowanym przez właściciela na przeznaczone
dla niezamożnych osób specyficzne schronisko, po
którym swobodnie latają dziesiątki ptaków (m.in.
kaczek, kurczaków, gęsi czy gołębi) 4. Krążące po
zaaranżowanych przez artystę instalacjach zwierzęta są głównymi aktorami rozgrywających się
w kadrach ostatniego cyklu niemych spektakli.
Fotografie z Asylum uderzają swoim absurdem
i groteską. W Jumo biały szczur i gołąb uciekają przez

dziury w pokrytej rysunkami przerażających stworów ścianie, ścigane przez postać w masce o obłąkanych oczach. W Liberation biały ptak wyfruwa
z wnętrza ubranego w marynarkę kościotrupa w kierunku siedzącego obok manekina trzymającego na
kolanach własną głowę. Audience ma coś z atmosfery
kafkowskiego Procesu – szybującemu w górę ptakowi, na drodze do wolności staje rysunek kobiecego
popiersia o oskarżycielskim wyrazie twarzy. W Malicious na widok leżących na pierwszym planie obrazu zranionych ptaków, mały kociak szczerzy zęby w
okrutnym uśmiechu, a ubrany w kocią maskę człowiek melancholijnie spogląda w obiektyw. W Caged
zamknięta w klatce z ptakami głowa człowieka z wyraźnym zainteresowaniem przygląda się sunącemu
w stronę zwierząt wężowi. W Nine birds ptaki latające pomiędzy niedbale zszytymi kawałkami szmat,
w które wetknięto dziecięce zabawki, sprawiają wrażenie, jakby bawiły się w chowanego.
Największą siłą fotograficznego obrazu jest
zdolność przekonania odbiorcy, że to, co przedstawia, naprawdę się wydarzyło. W fotografiach Ballena elementy pochodzące z rzeczywistości są trwale
splecione z wytworami wyobraźni artysty. Jak pisze Robert A. Sobieszek, „oddzielenie faktu od fikcji w jego pracach, może okazać się po prostu niemożliwe; podobnie jak rozróżnienie gry scenicznej
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Roger Ballen, fotografia z serii Liberation, 2011

i prawdziwego życia”5. Zamknięte w kwadratowym
kadrze ślady rozpadającej się rzeczywistości stają
się abstrakcyjnymi znakami, których sens ukrywa
się w siatce wzajemnych odniesień, ale źródło tkwi
w podświadomości artysty. „Ludzie nie zdają sobie sprawy, że aparat fotograficzny jest zasadniczo
narzędziem umysłu; nie innym niż pędzel w ręku
malarza czy pióro w ręku poety”6 – zauważa Ballen
w jednej z rozmów. Obiektyw artysty buduje zagadki, których rozwiązanie przerażony odbiorca znajduje w lękach i instynktach zepchniętych poza margines własnej świadomości.
Wizualna narracja Ballena przypomina opowieść
histeryka, który z rozbitych fragmentów próbuje zbudować spójną kompozycję. Niezrozumiały R itual odwołuje się do różnych kulturowych praktyk. Wszechobecne prymitywne rysunki są zwielokrotnionym
echem plam i bazgrołów, które artysta zauważył
wcześniej na ścianach domów afrykanerskich osadników. Zjawy, zdefragmentowane kukły i manekiny to
pozostałości po integralnej ludzkiej naturze. Z ostatnich fotografii Ballena, człowiek prawie znika. Sylwetki postaci wtapiają się w otoczenie. Twarze przykrywają maski. Niekiedy, jak w Look alike, maska całkowicie zawłaszcza osobowość człowieka i upodabnia
go do szczerzącego kły bajkowego potwora. Czasem,
jak w Alter ego, próbuje się spoza niej wydostać. Widz

270

271

Groteskowe zagadki Rogera Ballena

Aleksandra Glinka

jest pod nieustanną obserwacją rysunkowych lub sfotografowanych już wcześniej postaci. W Liberation,
patrząc na owalny obraz znajdujący się nad siedzącymi postaciami można odnieść wrażenie, że ogląda się
odbitą w krzywym zwierciadle własną twarz.
Świat Ballena porządkuje logika szaleństwa,
która chętniej słucha podszeptów irracjonalnych instynktów niż racjonalnego rozumu. Fotografowanie zwierząt zmusza artystę do przyjęcia trochę innej
perspektywy niż, gdy przed obiektywem jego aparatu staje człowiek. „Nie jestem w stanie wytłumaczyć,
co myśli lub czuje zwierzę, kiedy próbuję zrobić mu
zdjęcie. (…) Nie czuję się samoświadomy, kiedy je fotografuję, podczas gdy wchodząc w interakcję z ludźmi, muszę wziąć pod uwagę ich wrażliwość”7 – tłumaczy fotograf w rozmowie z Giovannim Aloi. We
wcześniejszych seriach fotografii Ballen podkreślał
antagonistyczną relację między zwierzętami i ludźmi.
W Eugene on the phone z Outland przykuwa uwagę bezrefleksyjność, z jaką chłopiec ściska ogon kota. Stopniowo homo sapiens w fotografiach Ballena zaczyna
tracić swoją przewagę. W Asylum ludzka figura zostaje
uwięziona w pułapce konstrukcji, z których potrafią wydostać się tylko ptaki. Dobrze znana i oswojona
hierarchia zostaje zburzona. Instynkt pokonał cywilizację. Czy prawdziwą wolność może przynieść tylko
powrót do natury?
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Jeden z najbardziej zaskakujących faktów medialnych, jakie przebiły się do mojej świadomości
w tym roku ze świata kulturowego mainstreamu, dotyczył zdarzenia posiadającego w chwili obecnej status
niemal historyczny, zarysowującego się coraz wyraźniej jako kamień milowy w debacie na temat kobiet, ról
genderowych, rasowych, seksualnych, zdarzenia (?),
do którego doszło na tegorocznym rozdaniu MTV Music Awards. Mam na myśli, oczywiście, słynny twerking
autorstwa Miley Cyrus – do niedawna idolki nastolatek
dorastających w klimacie dogorywającej globalizacji,
archetypu „gwiazdki Disneya”, obecnie przełamującej wedle jej własnych oficjalnych wypowiedzi tabu
dopuszczalnych sposobów publicznej ekspresji seksualności kobiet. Odkrywającej – dla siebie i dla innych
kobiet (i mężczyzn) – pokłady erotycznego sprawstwa,
biorącej w swoje ręce oraz pomiędzy uda, narzędzie
w postaci mającej ostatecznie zrównać z ziemią mury
ostatnich bastionów pruderii wielkiej, budowlanej kuli
wyburzeniowej, na której rozhuśtana, rozebrana Miley
wyrusza eksplorować pokłady nowej erotycznej ekspresji. Problem zdaje się polegać jednak na tym, że owe
pokłady, na tym poziomie wizualności i performatywności, z którymi w omawianym przypadku mamy
do czynienia, zostały już doszczętnie wyeksplorowane
w dobitnie charakteryzującej tzw. współczesne czasy
manierze polityki rabunkowej.
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Sprowadzając sprawę do jej sedna, jednocześnie
zmierzając do sedna mojego zdziwienia – nowa Miley
Cyrus wciągająca na siebie kudłaty kostium misia wywalającego wielki różowy jęzor (piosenkarka biorąc
przykład z maskotki, puszczając do wszystkich oko
także zaczęła notorycznie wywalać na wierzch swój
„falliczny” język), tylko po to, żeby zaraz go z siebie
ściągnąć i pokręcić wypiętą pupą w kierunku gwiazdora muzyki pop płci męskiej, jakimś cudem wzbudziła powszechną konsternację. Od hollywoodzkich celebrytów, przez starsze (list Sinead O’Connor) i młodsze
( „Miley, schowaj ten jęzor!” Kelly Osborne) koleżanki
z branży, po, en gross zorientowane raczej antypornograficznie anglosaskie feministki, wszyscy postanowili
zacząć wyrażać różne stopnie swojego zdegustowania,
obrzydzenia, zgorszenia czy też, ostatecznie, troski.
Zarzuty formułowane były na różne sposoby
– od naruszenia jakiejś bliżej niezdefiniowanej estetycznej normy, przez niepozbawione sensu uwagi
o zawłaszczaniu przez piosenkarkę performatywnego kodu przynależnego czarnej społeczności (twerking), po z pewnością najbardziej przemawiające,
chociaż wygłaszane jednak ex catedra, głosy mające
uświadomić młodej piosenkarce, że wszystkie jej
działania są manipulowane i służą utwierdzeniu patriarchalnego status quo opierającego się na wyzysku
przez męski kapitał kobiecych ciał i seksualności.

Pierwszy rodzaj zarzutów, odnoszący się do normatywności tego, co ze sfery seksualności może być
pokazywane publicznie, jest o tyle trudny do przełknięcią, gdy wziąć pod uwagę dość oczywisty fakt,
że MTV Music Award jest imprezą istniejącą niemalże tylko po to, aby przełamywać konwencje.Jest więc
w pewnym sensie imprezą konwencjonalnie transgresyjną. Co nie zmienia faktu, że działa jako rodzaj barometru – co przez przedstawicieli establishmentu
masowej rozrywki jest akceptowalne czy jeszcze jest
w „dobrym guście”. Problem przekraczania estetycznej normy ustalanej wobec tego, co pokazywane
jest na scenie, odsyła jednocześnie do specyfiki tego,
co pornograficzne i co, w związku ze swoją nienormatywnością, nie może być na tej scenie (czyli w sferze publicznej) pokazywane. Do relacji między obscenicznością a pornografią powrócę w dalszej części
tekstu, teraz zwracając się jeszcze ku zarzutowi o rasistowskie zawłaszczenie przez Cyrus specyficznego
gestu wywodzącego się z ulicznej kultury amerykańskich kolorowych mniejszości. Przechwycenie twerkingu prze Cyrus (oczywiście nie jest ona pierwszą
białą specyficznie kręcącą pupą!) zostało ostro skrytykowane, ale w obrębie krytyki trudno było wyodrębnić jakieś specjalnie krytyczne stanowisko wobec
samego twerkingu, jako ewidentnie pornografizującego wizerunek kobiet elementu eklektycznego stylu
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tanecznego pojawiającego się w niemal każdym teledysku czy show niemal każdego czarnego wykonawcy czy czarnej wykonawczyni (czy też kolorowych
tancerzy, z których w ogromnej większości rekrutują się członkowie choreograficznego zespołu całej
masy białych gwiazd amerykańskiej muzyki pop).
Zapewne trudno mi zrozumieć jako osobie patrzącej
na amerykański rynek muzyczny z perspektywy Europy Wschodniej wszystkie subtelności odróżniające
twerking Miley Cyrus od twerkingu Beyonce, która jako bardzo dobrze sytuowana Afroamerykanka
z wyższej klasy średniej, sympatyzująca z feminizmem przede wszystkim jednak najpewniej w jego
twardym, amerykańskim liberalnym rdzeniu łamanym przez trzeciofalowe zmiękczenie kategoryczności pojęcia gender (przyznam, że nie badałam nigdy
wnikliwie niuansów feministycznego zaangażowania
autorki przeboju Single Lady, ale w związku z jej statusem społecznym i podążającym za nim stylem życia trudno byłoby ją jednak uznać za wojującą marksistkę), która prawdopodobnie kręci pupą z większą
klasą i w lepszej sprawie.
Poświęcenie tak obszernego fragmentu tekstu
przypadkowi Miley Cirus w artykule, który miałby naszkicować rodzaj mapy zagadnień związanych
ze zjawiskiem tzw. post-pornografii wymaga wytłumaczenia. Chodziłoby przede wszystkim o to, że

skonwencjonalizowanie transgresyjny gest młodej
piosenkarki pozwolił po raz kolejny wypłynąć na powierzchnię problemowi możliwości reprezentacji
i publicznego performowania kobiecej seksualności.
Wydarzenie uruchomiło również reakcję środowisk
feministycznych, ale, jak już podkreślałam, najsilniej brzmiącym (a może wręcz jak dotychczas jedynym) feministycznym głosem, był głos tych kobiet
(i mężczyzn), którzy w antypornograficznej manierze odczytują obecnie każdy gest Cirus jako utwierdzający jej rolę ofiary (eksploatującego ciała kobiet
rynku), ale też kata – wspólniczki patriarchalnego systemu utwierdzającego w roli ofiary wszystkie
inne kobiety. Takie stanowisko odsyła bezpośrednio
do posiadającego swoje kolejne historyczne odsłony
– sporu pomiędzy feministkami dążącymi do zmian
legislacyjnych mających na celu cenzurę reprezentacji (przede wszystkim heteroseksualnego) aktu
płciowego a przedstawicielkami feminizmu antycenzorskiego, zakładającymi, że już samo wystosowanie
cenzorskiego gestu aplikuje rozwiązanie demontujące od wewnątrz system narzędzi oporu i politycznej
walki o prawa kobiet. Jednocześnie badaczki i działaczki wpisujące się w tradycję tego drugiego nurtu wykazują tendencję do znacznego niuansowania
kwestii reprezentacji kobiet w pornograficznych czy
też pornografizujących przedstawieniach. Poszuku-
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ją rozwiązań teoretycznych i praktycznych umożliwiających ich recepcję (i kreację) w sposób, który
wykraczałby poza dualistyczne postrzeganie seksualnych relacji między kobietą a mężczyzną, sprowadzających tę relację do prostego schematu: mężczyzna jako eksploatujący, agresywny podmiot, kobieta
jako eksploatowany, bierny i podległy przedmiot.
Dzieje się to w czasie, gdy kolejne pokolenia przedstawicielek pierwszego nurtu zdają się coraz mocniej
okopywać na pozycji, z perspektywy której kobieta
widziana jest zawsze w roli wykorzystywanej ofiary,
a wyłaniająca się ze sfery fantazji reprezentacja automatycznie przekształca się w rzeczywistość obfitującą w brutalne akty wobec kobiet.
„Pornografia jest teorią, a gwałt praktyką” –
słynne hasło ukute przez Robin Morgan1 stało się sloganem zwołanej w 1986 roku przez prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych Edwina Meese’a Komisji do Spraw Pornografii, której posiedzenia zakończone opublikowaniem raportu, stanowiły bezprecedensową koalicję nastawionych antypornograficznie
i procenzorsko, wywodzących się z odłamu drugiej
fali, określanych jako kulturowe – feministek oraz republikańskich, związanych z ekipą Ronalda Reagana,
konserwatywnych polityków. Zarówno konserwatywni politycy, jak i feministki zgodzili się co do tego,
że pornografia (choć trudna do zdefiniowania) jest za-

wsze poniżająca dla kobiet i równoznaczna z przemocą wobec nich2. Linda Williams, jako pierwsza i jedna
z najbardziej wytrwałych, zajmująca antycenzorskie
stanowisko feministyczna teoretyczka pornografii
stwierdza: „Feministki przeciwne pornografii, takie
jak Robin Morgan, Andrea Dworkin, Susan Griffin,
Catherine MacKinnon czy Susan Kappeler, postrzegają
przemoc jako nieodłączną część roli, którą mężczyźni
odgrywają w normalnych związkach heteroseksualnych. (…) Andrea Dworkin (…) twierdzi, że stosunek
seksualny określany jako akt inwazji-penetracji przeprowadzanej na biernym przedmiocie (kobiecie) przez
czynny podmiot (mężczyznę), jest głównym źródłem
seksualnej przemocy. Kobiety, które czerpią rozkosz
z wyobrażeń przemocy lub z brutalnego stosunku (…)
kolaborują z fallicznym ciemiężcą”3.
Uwidaczniające się w takim stanowisku utrwalenie ról płciowych i esencjonalistyczne postrzeganie
płci dopełnione zostaje przekonaniem, że przedstawienie aktu seksualnego rozumianego jako akt
opresji bezpośrednio przyczynia się do aktów agresji,
których kobiety doświadczają ze strony mężczyzn.
Ten rodzaj przekonania można interpretować jako
wiarę w moc sprawczą obrazów, znajdującą rodzaj
teoretycznego wsparcia w koncepcjach ujmujących
obrazy fotograficzne, a przede wszystkim filmowe
jako bezpośrednią prezentację rzeczywistości. Twór-
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cą i orędownikiem tego nurtu teorii filmu jest André
Bazin4. Jego ontologia obrazu fotograficznego zakłada, „(...) że kino nie przedstawia obiektów, lecz prezentuje je na nowo. Fotografia, a w szczególności fotografia ruchoma, nie jest typową ikonografią, która
przypomina świat; ona jest światem, dzięki automatycznemu zapisowi obiektu przeniesionego ze świata
na emulsję fotograficzną”5.
Komisja Meese’a posłużyła się wręcz cytatem
z pism teoretycznych Bazina dochodząc wraz z antypornograficznymi feministkami do wniosku, „że
zarówno aktorom [grającym w filmach pornograficznych – przyp. EO], jak i widzom wyrządzana jest
krzywda: kobiety wykorzystywane w filmach hard
core są krzywdzone przez pornografię, a ci, którzy
to oglądają, utrwalają te wzorce przez wyrządzanie
krzywdy innym”6. Sama Williams badając pornografię z perspektywy feministycznej przypomina,
że sposób, w jaki komisja tworząc raport wykorzystała badania naukowe mające dowodzić bezpośredniego wpływu pornografii na zachowania mężczyzn, został oprotestowany przez samych badaczy7.
Swoje stanowisko sytuuje jednocześnie w pobliżu
koncepcji medium filmowego jako esencjonalnie
pornograficznego (gdyż bazującego na przyjemności czerpanej z vouyeryzmu i skopofilii), koncepcji wywodzącej się z psychoanalitycznej teorii fil-

mu, która powróciła w latach 70. w rozważaniach
badających film feministek. Natomiast w rozdziale
poświęconym zmianom, które zachodzą w pornografii od lat 70. XX wieku, badaczka koncentruje
się na tym, w jaki sposób perspektywa kobiet przekształca obecnie pornografię. Próbując zdefiniować,
czym mogłaby być postpornografia (co jest o tyle
trudne, gdy sama pornografia ze swej natury wymyka się definicjom), warto odwołać się do formuły
wypracowanej przez Williams, przywołującej z kolei
pochodzące z tekstu autorstwa Adrienne Rich When
We Dead Awaken: Writing As Re-vision, pojęcie re-wizji rozumianej jako „akt oglądania się za siebie,
patrzenia na nowo, podchodzenia do starego tekstu w nowym krytycznym kierunku,(…) [który] jest
aktem przetrwania”8.
Jak podsumowuje problem uobecnienia perspektywy kobiet w dyskursie o pornografii Williams:
„(...) idea re-wizji jest szczególnie istotna w kontekście tego tradycyjnie męskiego gatunku: <<przetrwanie>> oznacza przemianę z seksualnego obiektu
w seksualny podmiot przedstawienia”9.
Chociaż współczesne badaczki z pewnością zgadzają się z takim stanowiskiem, trudno jest jednoznacznie ustalić, w jaki sposób takie zajęcie stanowiska podmiotu miałoby się przejawiać. Opisując swoje
doświadczenie z filmami pornograficznymi reżysero-
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wanymi przez Candidę Royale – pierwszą reżyserkę
filmów porno – Anne G. Sabo stwierdza: „odnalazłam
filmy, które mnie wzmocniły i zainspirowały. Filmy, w których występują kobiety, z którymi mogę się
identyfikować. Matki i córki, żyjące w pojedynkę bądź
w związku, młodsze i starsze, chudsze i grubsze. Kobiety, które konfrontują się z kulturowo narzuconymi
im sankcjami regulującymi ich zachowanie i głęboko
odczuwane zagadnienia kształtujące ich życia. Kobiety,
które odrzucają ograniczenia prędkości dla kobiecego
pożądania. Kobiety, które odmawiają kategoryzacji”10.
Autorka analizująca filmy pornograficzne reżyserowane współcześnie przez kobiety, tworzy specyficzną listę
„kryteriów oceny jakości w pornografii”. Jako konsultantka Zwierzchnictwa Mediów Norweskich odwołując się do działań takich reżyserek jak Candida Royale,
Lisbeth Lynghøft, Anna Span, Petra Joy czy twórczyń
filmów nowelowych do projektu Dirty Diaries, tworzy rodzaj podręcznika wyróżniającego cechy, którymi ma charakteryzować się dobre, przyjazne kobietom
porno. Podsumowując dorobek założycielki Femme
Productions wyróżnia dwa podstawowe kryteria: „wysoka wartość produkcji kinematograficznej” i „progresywne zaangażowanie w kwestie seksualno-polityczne”. Drugie kryterium udaje się Royale osiągnąć
poprzez „ujęcia, kąty ustawienia kamery, oraz jej ruchy
i kadrowanie ciał i ich seksualnego spotkania w sposób

demokratyczny, prezentujący nowy język dla heteroseksualności uwzględniającej demokrację płci; film
prezentuje się poprzez demokratyczne płciowo spojrzenie uwzględniające pełną poświęcenia wzajemność
stojącą w opozycji do uprzedmiotawiającego spojrzenia na kobietę obecnego w tradycyjnym porno głównego nurtu”. W obrębie pierwszego Sabo wymienia natomiast, między innymi: „silne i przekonujące aktorstwo; scenariusz umieszczający seks w realistycznym
kontekście; scenografia i kostiumy są realistyczne”11.
Lektura wyszczególnionych kryteriów, jak i refleksja nad samą metodą wyodrębniania ich, nasuwa
dwa podstawowe pytania. Pierwsze wiąże się z przejawiającą się w takim podejściu potrzebą kategoryzowania, definiowania postpornografii. Można odnieść
wrażenie, że taka metoda działa w pewnym sensie
w poprzek dynamikom pożądania i na przekór temu,
co w pornografii rozumianej także jako specyficzne
narzędzie ekspresji politycznej, uznać można za wartościowe. „Najprostsza definicja pornografii głosi, że
treści pornograficzne to takie, które mają wzbudzić
pożądanie seksualne i wspomagać masturbację (…).
Definicja ta może i dobrze oddaje istotę pornografii,
ale w praktyce na jej podstawie nie sposób odróżnić
kontrowersyjnego materiału”12. W opracowaniu poświęconym zjawisku pornografii Lech Nijakowski
podkreśla specyfikę pewnej nieuchwytności definicji
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samego pojęcia pornografii, z którym miała już problem opisywana powyżej komisja Meese’a. Odczucie, czy dana treść jest pornograficzna czy nie, jest
subiektywne, co sprawia, że treści pornograficzne
wymykają się sztywnej kategoryzacji, jednocześnie
zachowując rodzaj esencjonalnej demokratyczności,
ponieważ to co jest zróżnicowaniem bodźców, które
mogą podniecić, pozostaje zbiorem wiecznie otwartym. Z drugiej strony sama kategoria treści pornograficznej, jako w pewien sposób oznaczonej i wyłączonej z szerokiego obiegu i przepływu informacji
odsyła do funkcjonalnej definicji zjawiska Waltera
Kendricka, który „nie definiuje pornografii (eleganckiej czy prostej, starożytnej czy nowoczesnej)
jako zespołu tekstów o j a k i c h k o l w i e k cechach
wspólnych. Zwraca uwagę na zmienność wszelkich
definicji – to, co dziś wydaje się tanim elementem
kultury masowej, kiedyś było przywilejem elit. (…)
jedyną funkcjonalną definicję pornografii stanowi
jeden z jej aspektów – pornografią jest każdy rodzaj
reprezentacji, którego dominująca grupa lub klasa
nie chce dopuścić do rąk innej, słabszej grupy lub
klasy. Grupa u władzy buduje definicję pornografii
na możliwości jej cenzurowania”13.
Wracając do klasyfikacji i kategoryzacji pornografii, odróżniania „dobrej i złej” pornografii, jako metody zastosowanej przez Anne G. Sabo.

Bacznemu oglądowi warto poddać także niektóre
cechy, które zdaniem badaczki cechować mają „dobrą pornografię”. Jest to swoistego rodzaju realizm,
osadzenie scenariusza w rzeczywistych kontekstach,
realistyczne scenografie i kostiumy. Takie łączenie
tego, co charakteryzować ma z jednej strony kobiecą
perspektywę i gwarantować kobietom przyjemność
w kontakcie z pornografią, z naturalnością i pewnym uduchowieniem, można znów poddać krytyce, jako oparte na esencjonalizacji płci. Jak pisała
w latach 80. Jill Dolan, badając możliwości ekspresji i performowania kobiecego pożądania przede
wszystkim w kontekście pornografii lesbijskiej,
esencjonalistyczne podejście, prezentowane między
innymi przez artystki-performerki identyfikujące się z tzw. feminizmem kulturowym, powoduje,
że „seksualność i pożądanie zostają rozbrojone, ich
dynamiki sił rzekomo wymazane poprzez wpisanie zarówno męskiej jak i żeńskiej płci kulturowej
w naturalną, pozbawioną pasji, przestrzeń duchową”14. Natomiast zapotrzebowanie na realizm, w tym
dający odnieść się do emocjonalnego umotywowania występujących w filmach postaci w skierowanej
do kobiet pornografii, może wzbudzać wątpliwości,
gdy przytoczyć słowa piszącej o pornografii Susan
Sontag. Chociaż teoretyczka analizuje mechanizmy
rządzące pornografią w literaturze, poszukując spe-
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cyficznej formuły kształtującej dyskurs postpornograficzny warto pamiętać o jej niezwykle trafnych
i przenikliwych refleksjach. Wskazując na specyficzną emocjonalną nieadekwatność pornografii,
Sontag pisze: „Emocjonalna płaskość pornografii
nie jest więc ani artystyczną porażką, ani nie wskazuje na zasadniczy brak humanitaryzmu. Jest konieczna, by czytelnik mógł zareagować. Jedynie poprzez nieobecność bezpośrednio wyrażanych emocji, czytelnik pornografii może odnaleźć przestrzeń
dla własnych reakcji”15.
W swoim kompendium „kobiecej pornografii”
Sabo powołuje się także na bardziej współczesne reprezentantki gatunku, takie jak brytyjska reżyserka Ann
Span, która, konstruując z perspektywy kobiety pornograficzne treści i reprezentacje, robi to w klimacie
znacznie większego (niż chociażby w przypadku Candidy Royale), wywodzącego się z trzeciej fali feminizmu,
postmodernistycznego luzu. Przyglądając się jednak
różnym strategiom postpornograficznym, pamiętając
o tym, że kategoryzowanie i porządkowanie zazwyczaj
wyłącznie szkodzi dynamice seksualnego pożądania,
należy zaznaczyć, że zasadniczym zagadnieniem w kontekście pornografii, która mogłaby sprawiać przyjemność kobietom, jest z pewnością możliwość identyfikacji.
W przypadku wizualnej, a zwłaszcza filmowej
pornografii, chodziłoby przede wszystkim o de-

konstruowanie słynnej relacji oglądający – oglądana,
uprzedmiotawiający – uprzedmiotowiana, w sposób,
który omijałby esencjonalistyczne i binarne pułapki
wynikające z braku elastyczności w recepcji tak zarysowanego modelu relacji. Interesujące rozwiązania
tych zagadnień, które zwracają uwagę głównie dlatego, że nie odmawiają kobietom czerpania przyjemności z tego, co Linda Williams określiła jako „szaleństwo widzialności”, pojawiają się w tekście dotyczącym japońskich „komiksów dla kobiet”, zawartym
w zbiorze „Porn Studies”16. Wywodzące się z tradycji
komiksów shōjo, erotyczne czy wręcz pornograficzne
komiksy przeznaczone dla żeńskiego grona odbiorczyń „zachęcają do silnej identyfikacji między czytelniczkami a postaciami przedstawianych historii,
pokazując sposoby, na jakie kobiety mogą wyrażać
i odgrywać swoje pożądanie. (…) zachęcają do tworzenia ciągłości między doświadczeniem seksualnym
przedstawionym w fikcyjnych historiach a prawdziwym życiem poszczególnych czytelniczek”17. Oprócz
nacisku położonego na możliwość identyfikacji z kobiecymi bohaterkami – standardowym wyróżnikiem
pornografii skierowanej do kobiet, Deborah Shamoon opisuje także ciekawą strategię reprezentacji
w tym specyficznym gatunku komiksowej pornografii rozkoszy kobiet. To właśnie możliwość posłużenia
się rysunkiem daje szansę przekroczenia ograniczeń
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konwencji „męskiego” filmowego hard core, gdyż
„męska przyjemność w filmach hard core zakłada
pokazywanie penisa w erekcji i ejakulację, fizjologia
pochwy czyni kobiecą przyjemność i orgazm znacznie trudniejszą do ukazania w filmie. Z tego powodu
komiksy prawdopodobnie lepiej nadają się do przedstawiania kobiecej rozkoszy. (…) w komiksach dla
kobiet, ciała są często ukazane jako transparentne,
tak, że penisy, palce i zabawki erotyczne stają się widoczne nawet wewnątrz ciała”18.
Możliwość poszukiwań sposobów wyrażenia,
reprezentacji i performowania specyficznie kobiecej seksualności, przyjemności i rozkoszy rozrasta
się obecnie na niespotykaną wcześniej skalę. Rozpoczynając badania nad pornografią dla kobiet warto
w związku z tym pamiętać, że nazywaniu poszczególnych zjawisk i przybliżaniu ich specyfiki, towarzyszyć musi badawcza otwartość. Trudno mówić
o coraz intensywniejszym poszerzaniu pola ekspresji seksualności kobiet poprzez wystosowywanie
kryteriów jego ograniczania. Tym bardziej nie należy naznaczać jakichkolwiek jej przejawów etykietą „niewłaściwy”, „zły”, „nie na miejscu”, by potem
móc skrzętnie zamieść pod dywan to, co nie mieści
się w wyznaczonej kulturowo normie.
We wprowadzeniu do wspomnianego tomu o wymownej nazwie Porn Studies, na który składają się ar-

tykuły problematyzujące sposoby funkcjonowania we
współczesnej kulturze różnych przejawów pornografii,
a pisane w ramach seminarium na studiach filmoznawczych Uniwersytetu w Berkeley, Williams po raz kolejny formułuje to, co w badaniu nad pornografią pozostaje wciąż najistotniejszą kwestią. Próbując zdefiniować zjawisko coraz intensywniejszej obecności w przestrzeni publicznej treści, które kiedyś wyłączane były
z ogólnodostępnego obiegu, Williams ukuła pojęcie na-scena. Jest to „gest, poprzez który kultura wprowadza
na scenę organy, ciała i przyjemności, które dotychczas
określane były jako obsceniczne i trzymane dosłownie
poza sceną”19. Występ Miley Cirus, pornografizującej
swój dotychczasowy wizerunek disneyowskiej lolitki
wraz ze wszystkimi reakcjami, które wywołał w bliższym i dalszym środowisku, wpisywałby się w opisane
zjawisko na-sceny, która „jest jednocześnie regulacją
nieuchronnie wyznaczającą to, czego nie chce wyznaczyć i opozycją tej regulacji, która cenzuruje to, co chce
wyrazić”20. Intuicja feministycznej badaczki pornografii sprowadzałaby się zatem do baczniejszego przyglądania się kręcącej pupą Miley Cirus, niż do próby
zrzucenia jej ze sceny.
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Por. R. Morgan, Theory and Practice:Pornography and Rape,
w: Take Back the Night: Women on Pornography, (red.) L. Lederer, Nowy Jork 1980.
Por. L. Williams, Hard core. Władza, przyjemność i szaleństwo widzialności, przeł. J. Burzyńska, I. Hansz i M. Wojtyna,
Gdańsk 2010.
Ibidem, s. 29-30.
A. Bazin, Ontologia obrazu fotograficznego, w: Film i rzeczywistość, wybór, tłumaczenie i posłowie, B. Michałek, Warszawa
1963. Por. L. Williams, op. cit,. s. 201.
L. Williams, op. cit., s. 201.
Ibidem, s. 203.
Por. ibidem, s. 204.
A. Rich, When We Dead Awaken: Writing As Re-vision, „College English”, Vol. 34, No. 1, Women, Writing and Teaching
(Oct., 1972), s. 18. „(...) the act of looking back, of seeing
with fresh eyes, of entering an old text from a new critical
direction-is for us more than a chapter in cultural history:
it is an act of survival”.
Ibidem, s. 250.
„What I have found are films that have empowered and inspired
me. Films that feature women I can identify with. Mothers and
daughters, single or parented, younger and older, thinner or
plumper. Women who confront culturally imposed sanctions
regulating their behavior, and deeply felt issues shaping their lives. Women who reject the speed limits of desire enforced upon
women. Women who refused to be labled”. A. G. Sabo, After
Pornified. How Women Are transforming Pornography and Why It
Really Matters, Winchester, Washington 2011, s. 5.
Ibidem, s. 53.
L. Nijakowski, Pornografia. Historia, znaczenie, gatunki,
Warszawa 2010, s. 45.
L. Williams, op. cit., s. 23-24. Por. W. Kendrick, The Secret
museum: Pornography in Modern Culture, Berkley 1997.
J. Dolan, The Dynamics of Desire: Sexuality and Gender in Pornography and Performace, „Theatre Journal”, vol.39,
nr 2 (maj, 1987), s. 161.
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15 S. Sontag, Pornographic Imagination, w: Styles of Radicall Will,
Londyn 2009, s. 54. „The emotional flatness of pornograohy
is thus neither a failure of artistry nor an index of principled
inumanity. The arousal of a sexual response in the reader
requiers it. Only in the abscence of directly stated emotions
can the reader of pornography find room for his own responses”.
16 Porn Studies, (red.) L. Williams, Durnham, Londyn 2004.
17 D. Shamoon, Office Sluts an Rebel Flowers: The Pleasure of Japanese Pornographic Comics for Women, w: Porn Studies, op.
cit., s. 89. „Ladies’ comics magazines encourage strong identification between the readers and the chracters of the stories
and demonstrate ways in which women can express and act on
their desires. (…) [they] encourge also a continuity of sexual
experience between the fictional stories and the readers real
lives”.
18 Ibidem, s. 88. „(...)male pleasure in hard-core cinema
involves shwing the erect penis and ejaculation, the physiology of the vagina makes female pleasure and orgasm much
more difficult to represent in film. For this reason, comics are
perhaps better able to depict female pleasure. (…) In ladies’
comics, bodies are frequently made transparent, such that
penises, fingers, and sex toys become visible even inside the
body”.
19 L. Williams, Porn Studies: Proliferating Pornographies On/Scene: An Introduction, w: Porn Studies, op. cit., s. 3. „(...) the
gesture by which a culture brings on to its public arena the
very organs, acts, bodies, and pleasures that have heretofore
been designated ob/scene and kept literally off-scene”.
20 Ibidem, s. 4 „(...) it is both the regulation that inevitably states
what it does not want stated and the opposition to regulation
that nevertheless censors what it wants to say”.
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Rzeczy, które uważamy za fakty
Wiedzieć coś, nie wiedząc z pewnością, to
kwestia, która pozostaje poza umysłem kogoś, kto
postrzega sytuacje jako sumy zmian zachodzących
poza świadomością. Plan jest zawsze większy, większy niż umysł, który usiłuje go objąć, zwłaszcza jeśli nie jest on jego dziełem. Nie jest jednak dziełem
przypadku, jak zakładamy, ponieważ wszelki domysł straciłby wówczas rację bytu. Ale wiedza ta nie
może po prostu skostnieć w układ faktów, zwłaszcza, że są one zawsze cieniem tego, co uważamy za
fakty, widmem specyficznego światła sytuacji rozszczepionego przez interpretację – musi ona pozostawać w nieustannym ruchu, gotowa na zmiany,
które ją znajdują i przekształcają w nową postać rzeczy. Fakty pozostawiają swoje widma i pozbawiają
nas spokoju eleganckiej salonowej dedukcji, która
przekształcona zostaje w formę nieuchwytnego teatru w obrębie umysłu i obraca ją tym samym w niecierpliwą formę podejrzliwości wobec świata, a tym
samym ostatecznie również w podejrzliwość umysłu wobec samego siebie.
To właśnie nazywamy brakiem zaufania: najbardziej przygnębiającą ścieżkę poznania czegoś,
co lekkomyślnie można było zasądzać jako prawdę.
W tej pozytywistycznej manierze swoboda literac-
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kich detektywów mogła i może nadal oczarowywać
czytelników Edgara Allana Poe, Arthura Conan
Doyle’a czy Agathy Christie. A jednak w naszych
nieuchwytnych czasach interpretacje z rewolucyjną
precyzją zastąpiły fakty, a z czasem przybrały również rysy rygorystycznie metodologicznej schludności na podobieństwo zmatematyzowanych zagadek,
które nauka nie tak odległej przeszłości rozpatrywała w ramach swojej ścisłej rutyny.
Tymczasem to tylko schludność formalna lub
czysty formalizm, jak zwykli mawiać niektórzy,
wskazując przy tym na istnienie tego nieprzyjemnie
drugiego dna, które pozbawia nas satysfakcji ostatecznych konkluzji. A to skazuje nas na obecność
rozmaitych teorii, których wyjściowe przesłanki
poruszają się wyłącznie wśród widm, na podobieństwo platońskich projekcji o dyskusyjnej wartości
dla obiektywizujących ortodoksji, niepodważalnej
dla tych, dla których każdy subiektywny punkt widzenia definiuje jakąś prawomocną rzeczywistość.
W ten sposób każdy obraz stanu rzeczy pretendujący do swojej prawdziwości skrywa niezrozumiałą zrazu ruinę, której rozmiary i ryzyko z nią
związane winniśmy zawczasu starannie oszacować
w kategoriach potencjalnych zysków i być może nieuchronnych, choć nieprzedstawialnych na wstępie,
strat. Ponieważ każda interpretacja skrywa ruiny

tego, co niegdyś postrzegaliśmy jako surową architekturę wiedzy wzniesionej z ogólnie dostępnych
faktów, które obecnie mogą mieć wartość zaledwie
spiskową.
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System to zbyt wiele
Wśród szpargałów pozostawionych przez H.,
oprócz notatek do dwóch nieukończonych powieści
i obszernego eseju na temat czegoś, co nazywał „estetyką rezygnacji”, znajdujesz notes z wycinkami
ze starych dzienników: niemieckie, brytyjskie oraz
włoskie doniesienia na temat tajemniczych obozów
pracy na Księżycu. Są tam też wzmianki dotyczące
rezerwatu, gdzie w specjalnych warunkach miały być rzekomo przetrzymywane wybrane gatunki
ziemskich zwierząt. Według różnych „niezależnych”
źródeł rezerwat na Księżycu składać się miał z prehistorycznych gadów („wskrzeszone czy przetransportowane?” – dopisek ołówkiem na marginesie),
ptaków (gobipteryx minuta, palaelodus ambiquus,
struthis alexejevi, etc.), a nawet ryb („chimery!”).
Jego notatki na ten temat obejmowały rozmaite
teorie dotyczące historii powstania sekretnej kolonii
na Księżycu jeszcze podczas trwania II Wojny Światowej (spekulacje obejmowały również możliwość
przeniesienia części laboratoriów z Nowej Szwabii):
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„Tak szeroko zakrojony projekt mógłby mieć coś
wspólnego z ideą Arki, gdyby nie fakty wskazujące,
że został on zapoczątkowany przez nazistów (…)”.
Te fantastyczne teorie, najwyraźniej popadając
już wówczas w obłęd, H. klasyfikował w innym miejscu jako „prawdopodobne przyczyny ekonomicznego
upadku III Rzeszy”. Jego umysł, wypełniony zagadkowymi detalami alternatywnych wersji historii ludzkości, dostrzegał wyłącznie ciemną stronę Księżyca.
W zaciszu swojej sypialni na zagraconym piętrze, otoczony reprodukcjami płócien Luciana Freuda, Bacona,
Boscha oraz Goi z lubością oddawał się eksperymentom
z trudno dostępnymi odmianami LSD.
Wiele tygodni po jego śmierci gazety rozpisywały się o odkrytym na tyłach domu imponującym
składzie broni oraz niewielkiej plantacji marihuany.
„To na wypadek III wojny” – stwierdził pewnego razu,
pospiesznie zamykając drzwi do składziku i kierując
swoją uwagę w stronę ogrodu: „Akacje rzucają o tej
porze dnia specyficzny cień”. Sadził drzewa według
ustalonego wzoru, który pielęgnował w swojej niepojętej wyobraźni przez całe świadome życie.
Schlegel napisał kiedyś: zawsze trzeba mieć
system. Napisał również: nigdy nie należy mieć systemu. Tymczasem całe życie H. było starannie zaprojektowanym systemem, który wykluczał dzieło
przypadku. Czyste szaleństwo.
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Teoria ruiny (według Pasoliniego)
Trawienie spełnia uprzywilejowaną funkcję
poematu
bądź dramatu, źródła ekstazy albo poświęcenia.
Gaston Bachelard

Przybysz w domu magnata przemysłowego
szczodrze obdarza dyskretną pociechą („akceptuje
wszystko, nie przyjmuje niczego”) mieszkańców ponurej rezydencji na przedmieściach Mediolanu. Aczkolwiek jego postawa ogranicza się jedynie do stworzenia uprzejmego systemu gestów komunikujących
zrozumienie dla ich położenia, szybko zostaje wzięty za anioła, który z jakimś szczególnym ładunkiem
łaski przystępuje do dzieła odnowy ich egzystencji,
pozbawionej celu, od dawna już ulokowanej poza nawiasem wszelkich trosk materialnych.
Matka, żwawa lisica, po kryjomu obwąchuje
kołnierzyki jego niedbale porzuconych koszul, gładzi spodnie i z czułością niespotykaną u kobiety o jej
statusie społecznym wiesza jego marynarkę na oparciu krzesła. Te pozostawione w nieładzie ubrania
wyzwalają w niej nieuświadamianą wcześniej tęsknotę za doskonałą nieobecnością kochanka, widma,
które w jej wyobrażeniach mogłoby sprostać wszelkim starannie zaszyfrowanym zachciankom.
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Poranne światło przyprawia gospodarza o długi
zawrót głowy. Linia drzew, kratownica cienia dzieląca trawnik z tyłu domu na nieregularne pola (każda piędź ziemi przedzielona szaro-ciemnym kształtem to mniejsze zło, którego całość stanowi suma
jego stanu posiadania), dręczy go w snach od czasu
pojawienia się w domu dziwnego przybysza. Ten niepokój przychodzi właśnie nad ranem, z pierwszymi
promieniami światła przedziera się przez ogrodzenie
i umiejscawia pod zastrzeżonym adresem jego nagle
przerwanego snu.
Przez chwilę obserwuje dwóch mężczyzn śpiących w jednym łóżku. Jeden z nich jest jego synem,
z zacięciem i wątpliwościami właściwymi dla swego
wieku usiłującym zostać artystą dzięki studiom na
wydziale malarstwa. Drugi mężczyzna jest zagadką, która wprowadziła się niedawno do tego domu.
Mimo woli w żaden sposób nie potrafi się jej oprzeć,
przystając na tę dziwną, w pewnym sensie zawstydzającą jego poczucie smaku i wartości, obecność.
Wkrótce ogarnia go smutek i skomplikowany
niby labirynt żal, który mógłby ugasić tylko w ramionach niepodejrzewającej niczego, pogrążonej we
śnie żony. Jednak wspólne łóżko już dawno przekształciło się w puste pole, znak odniesiony do czegoś minionego, pozostawiony mimo to w dzielonej
wspólnie przestrzeni z uwagi na reguły, jakie w ich

mniemaniu nadal zobowiązują do zachowania obrazu poprawnie funkcjonującej instytucji małżeństwa.
Jednak teraz, stojąc u wezgłowia i spoglądając na biel
pościeli porzuconej po swojej stronie łóżka, niczym
język śniegu w zacienionej dolinie, nie potrafi myśleć o tym miejscu inaczej, niż jak wyłącznie o przypadkowej i pozbawionej jakichkolwiek znaczących
współrzędnych przestrzeni fizycznego spektaklu.
Trywialna grawitacja, inercja ciał pozostawionych
samym sobie w przestrzeni wykluczającej bliskość
pozbawia ich szans na wspólne przetrwanie w warunkach, które pod innymi względami nigdy nie
mogłyby być dogodniejsze.
Kolejne lektury (Tołstoj, Dostojewski, Camus)
nie dają mu koniecznej pociechy: „Takie było całe
jego życie; dotyk łagodności niespodziewanie zmienił go w gwiazdę”.
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Biogramy
Jakub Bąk – mieszka i pracuje w Poznaniu.
Roger Franklin Ballen –ur. 1950, fotograf, z wykształcenia psycholog i geolog. Od lat 80. mieszka
i pracuje w Johannesburgu w Republice Południowej.
Autor albumów fotograficznych: Boyhood (1979), Dorps.
Small Towns of South Africa (1986), Platteland. Images
of a rural South Africa (1994), Outland (2001), Shadow
Chamber (2005), Boarding House (2009), obecnie pracuje nad Asylum, który ma się ukazać na początku 2014
roku. Jego fotografie były prezentowane w m.in. Victoria and Albert Museum w Londynie, Fotomuseum
w Monachium, Johannesburg Art Museum, Stedelijk
Museum w Amsterdamie, Stenersen Museum w Oslo.
W 2012 roku we współpracy z Die Antwoord stworzył
wideoklip do I Fink U Freeky, który zdobył nagrodę dla
najlepszego wideoklipu na festiwalu Plus Camerimage
w Bydgoszczy.

„Wysokich obcasach”, „Gazecie Malarzy i Poetów”,
„Arteonie”, „Exicie”, „Kwartalniku Fotografia”, katalogach wystaw. Wspólredaktorka Punktu. Mieszka
i pracuje w Poznaniu.
Marcin Czerkasow - artysta ludowy z nurtu hardcore.
Współtwórca zina poświęconego zjawiskom amoralnym „Blitz”. Autor arkusza „Płonące ciasteczko” oraz
książki „Fałszywe zaproszenia” (WBPiCAK 2008).
Teksty drukował m.in. w: „FAarcie”, „Pro Arte”,
„Portrecie”, „Nowym Wieku”, „Toposie”, „Studium”.

Anna Czaban – kulturoznawczyni, krytyczka sztuki, kuratorka, autorka tekstów poświęconych sztuce
współczesnej, publikowała w: „Obiegu”, „Flash Art”,

Monika Drożyńska – zajmuje się projektowaniem
ubrań, haftuje, pracuje z tkaniną. Tkaninę, haft i
projektowanie łączy z akcjami społecznymi. Autorka
instalacji w przestrzeni publicznej, performerka animatorka kultury. W latach 2004-2009 współwłaścicielka jednego z pierwszych „concept store” w Polsce
– „Punktu”, który został laureatem Konkursu British
Council International Young Fashion Entrepreneur
oraz gościł na London Fashion Week 2008. Autorka „Bloku” fotograficzno-społecznej akcji miejskiej
oraz „Haftu miejskiego”. Stypendystka Ministerstwa
Kultury oraz Visegrad Artist Residency Program. Finalistka Konkursu „Kulturalne odloty” Gazety Wyborczej oraz „Kulturysty” radiowej Trójki. Jej prace
znajdują się w zbiorach: Bunkra Sztuki, Muzeum Na-
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rodowego w Krakowie, kolekcji Deutsche Bank oraz w
kolekcjach prywatnych.

studiowała na ASP w Poznaniu, które ukończyła dyplomem z Malarstwa w pracowni prof. Wojciecha Łazarczyka. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Aleksandra Glinka – absolwentka kulturoznawstwa
na UAM w Poznaniu, recenzentka i dziennikarka.
Współpracuje z miesięcznikiem IKS i portalem kulturapoznan.pl.
Takayuki Hara – zajmuje się rysunkiem, grafiką,
rzeźbą i malarstwem. Ukończył filologię japońską oraz
kreatywne pisanie na Hosei University w Tokio, jest
również magistrem sztuk pięknych City and Guilds of
London Art School, na którym obecnie wykłada. Jego
prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Polsce i Stanach
Zjednoczonych, jak również w Alegre Sarfaty Collection czy Cynthia Corbett Collection. Mieszka i pracuje
w Londynie.
Emil Kasela – (ur. 1990) artysta, fotograf. Mieszka
w Gorzowie Wielkopolskim. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów fotograficznych. Uczestnik wystaw zbiorowych i indywidualnych.
Justyna Kisielewska – urodzona w 1986 roku w Narewce. Zajmuje się malarstwem, rzeźbą, instalacją,
działaniami performatywnymi. W latach 2006-2012
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Leszek Knaflewski – (ur. 1960) dyplom w pracowni
malarstwa prof. Jerzego Kałuckiego w 1985 w PWSSP
w Poznaniu, w latach 1983-1990 współtworzył grupę
Koło Klipsa. Grał w takich formacjach muzycznych
jak: Sten, Socrealizm, Art Sound Project, Drum Machina, Kot. Profesor Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu, kierownik pracowni Audiosfera na wydziale komunikacji multimedialnej (kierunek intermedia). Zajmuje się szeroko pojętym obrazem i audio
performance. Mieszka i pracuje w Poznaniu.
Barbara moRgan Konopka – z wykształcenia muzyk instrumentalista i filmowiec, już trzecią dekadę eksploruje pole na pograniczu sztuk wizualnych,
filmu, muzyki, performance. W swojej aktywności
artystycznej podejmuje problematykę transformacji, jakim podlegają ciało i tożsamość w okresie zmian
kulturowo-cywilizacyjnych, związanych z rozwojem
nauki (eugenika, modyfikacje genetyczne, chirurgia estetyczna, operacje zmiany płci) oraz technologii
komputerowo-telekomunikacyjnych. W projektach
multimedialnych poddaje wieloaspektowej analizie
nie tyle samą naturę człowieka, ile te jego cechy, które
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ujawniają się dopiero po zanurzeniu go w środowisku
elektronicznym. Jako czołowa postać pierwszego pokolenia nurtu cyberfeministycznego w sztuce polskiej
uważała za istotne doświadczenie realnej współpracy,
współdziałania z maszyną, poznawanie jej specyficznej logiki, złożonego „aparatu percepcyjnego” i sposobów ekspresji, które - wykraczając poza ludzkie możliwości i przyzwyczajenia - otwierają nowe obszary
realności. Obecnie moRgan eksploruje również media
tradycyjne (malarstwo olejne, fotografia, muzyka improwizowana) i w swoich poszukiwaniach skupiona
jest na energetycznym, elektryczno-magnetycznym,
wymiarze oddziaływania form i struktur czasoprzestrzennych artefaktów.

Zofia Nierodzińska – urodzona w 1985 w Łomży.
Absolwentka Wydziału Malarstwa UAP w Poznaniu
(2010), gdzie obecnie studiuje na studiach doktoranckich. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tworzy instalacja malarskie. Mieszka i pracuje w Berlinie.

Stanisław Mrowiński – (1928-1997) artysta wizualny,
malarz, grafik, ilustrator, karykaturzysta, scenograf,
rzeźbiarz, projektant exlibrisów, znaczków, fresków,
szyldów, dyplomów, kolekcjoner osobliwości (motyle,
stare albumy, trofea przyrodnicze, płyty gramofonowe,
kaktusy, skamieliny itd.). Absolwent Szkoły Zdobniczej w Poznaniu (1945-1950, później PWSSP), miłośnik
przyrody. Współpracował z poznańską telewizją, z wydawnictwem „Nasza Księgarnia”, licznymi gazetami
i czasopismami. Dziś o ogromną spuściznę po artyście
dba wdowa po nim – Irena Rychły-Mrowińska.
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Ewa Opałka – doktorantka w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, absolwentka filmoznawstwa, podyplomowych studiów kuratorskich i podyplomowych gender studies UJ. Krytyczka sztuki, badaczka
filmu: publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Kinie”, „Formacie”, „Opcjach”. Kuratorka wystaw „If
you shoot one of them” (MOCAK, Kraków), „Piekło
rzeczy” (Kronika, Bytom), „Skończoność” (Galeria
Aleksander Bruno), programu filmowego Galeria Filmu w Muzeum Narodowym w Krakowie, konferencji
„Rozprzestrzenienie – sztuka w przestrzeni miejskiej”.
Mieszka i pracuje w Warszawie i w Krakowie.
Dmitry Paranyushkin – (ur. 1981) jest wszechstronnym artystą, badaczem i przedsiębiorcą medialnym
z Rosji działającym w Berlinie. Inspirowany strukturami dyssypatywnymi, reakcją Biełousowa-Żabotyńskiego, stabilizacją nierownoważną, spiralami, falami, teorią złożoności i badaniami nad sieciami, jest
aktywny w wielu obszarach, tworząc własną science-fiction i dzieląc się nią rożnorakimi środkami wyrazu.
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Diego Agullo – (ur. 1980) początkowo zaangażowany w sport – piłkę nożną i taekwondo, postanowił
przez 6 lat odbyć studia z zakresu filozofii na uniwersytecie w Madrycie, jednocześnie angażując się
w działania oparte na improwizacji muzycznej i malarstwie. Następnie, po roku 2005, postanowił przez
3 lata nie otwierać książki i przeniosł się do Berlina.
Zamiast książkami, zajął się kamerą wideo. Został
VJ-em i pracował przez 4 lata w berlińskich klubach tworząc wizuale. W roku 2007 przypadkowo
zajął się sztukami performatywnymi i choreografią,
a także zaczął organizować comiesięczną imprezę
zwaną CUE. Pracuje indywidualnie nad poprawą
swojej dyletanckiej sztuki.

publikacji poświęconych sztuce współczesnej i zagadnieniom związanym z praktykami społeczno-kulturowymi, współredaktorka Punktu.

Ewlina Piguła - urodzona w 1987 roku w Koninie,
mieszka i pracuje w Poznaniu. W 2013 roku ukończyła studia drugiego stopnia na Wydziale Edukacji
Artystycznej (specjalności: Artystyczna w zakresie
fotografii oraz Strategie kuratorskie i promowanie
kultury) na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
Zajmuje się działalnością artystyczną, przede wszystkim fotografią i rysunkiem. Autorka warsztatów artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Karolina Sikorska - kulturoznawczyni, absolwentka
gender studies na UJ, kuratorka, redaktorka i autorka
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Agnieszka Szablikowska – (ur. 1985) absolwentka
Krytyki i Promocji Sztuki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Współzałożycielka Galerii Raczej w Poznaniu, zajmującej się promocją sztuki efemerycznej; kuratorka i koordynatorka wydarzeń artystycznych. Zajmuje się również działaniami edukacyjnymi. Interesuje się zwłaszcza sztuką performance
i jej społecznymi kontekstami w kulturze współczesnej,
a także działaniami artystycznymi w przestrzeni publicznej oraz problematyką zarządzania kulturą.
Olga Topol - doktor nauk humanistycznych, autorka
pracy doktorskiej obronionej na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Śląskiego pt. Angielska i rosyjska proza realistyczna, jako zapis preferencji aksjologicznych
mieszczaństwa drugiej połowy XIX wieku (na podstawie twórczości Antoniego Czechowa i Johna Galsworthy’ego). Absolwentka kultur muzealnych, Birkbeck
College, University of London. Obecnie doktorantka
na Wydziale Historii Sztuki i Mediów Wizualnych tejże uczelni. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się
wokół problemów tożsamości, pamięci kulturowej i reprezentacji konfliktu w instytucjach kultury.
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Marek Wołyński - zajmuje się zagadnieniami związanymi ze sztukami wizualnymi oraz wystawiennictwem, kulturoznawca, kierownik Galerii Unit24
w Londynie.
Marcin Zawicki – (ur. 1985) absolwent Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku (dyplom w pracowni prof.
Teresy Miszkin), od 2010 roku asystent na Wydziale
Malarstwa, obecnie w katedrze Rysunku. Zajmuje się
malarstwem, rysunkiem, obiektem.
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