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Chyba nic tak nie cieszy jak zbliżanie się. Zdaje się, że
bycie bliżej daleko przewyższa bycie w punkcie docelowym, dlatego w niniejszym numerze magazynu
Punkt postanowiliśmy nieustannie zbliżać się, zmierzać, nawiązywać kontakt, ale też przekraczać ustalone dystanse i bariery bliskości. Konkretny cel owych
ekskursji nigdy nie został wyznaczony, nawet zarysowany, interesowały nas bowiem momenty antycypujące jego osiągnięcie. Jako że nawet nie próbowaliśmy wyznaczyć trasy naszych wycieczek – zwykle
błądziliśmy, trafialiśmy na manowce i wciąż zbaczaliśmy z drogi. Mimo to, gdzieś się zawsze zbliżaliśmy…
Warto sprawdzić, jak i dlaczego pod balkony podprowadził nas holenderski artysta działający
jako Constant Dullaart. Pozornie banalna sytuacja
okazuje się niezwykle wieloznaczna i estetycznie wymowna, a z pozoru prozaiczny detal architektoniczny
zyskuje doniosłe znaczenie kulturowe. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego ktoś decyduje się
na profesjonalne przybliżanie sztuki innym, musicie
koniecznie przeczytać teksty Karoliny Plinty i Iwo

Zmyślonego, gdzie wyjawiają powody, dla których
postanowili się zająć krytyką artystyczną. Zachęcamy
do zapoznania się z długo wyczekiwanym przez nas
wywiadem, jaki przeprowadził Krzysztof Gutfrański
z Kaderem Attią. Artysta opowiada w nim o swoim
doświadczeniu życia na granicy kultur i pokazuje,
jak zawłaszczający (kolonizujący) może być proces
naprawy, reparacji, czyli wątek silnie obecny w jego
ostatnich realizacjach twórczych. O przekraczaniu
granicy bliskości, która okazuje się być także granicą w sztuce pisze Zofia Cielątkowska w eseju „Zbyt
blisko”. Natomiast ekstatyczne niemalże momenty
zbliżania się do absolutu, rzeczy ostatecznych, a może
po prostu - życia, w jego najbardziej mięsistej odsłonie możemy odnaleźć w sztuce Briana Zanishnika,
Huberta Gromnego oraz Jerzego Beresia. Odmienne
podejście, niepozbawione zresztą ironii, prezentują:
Ula Szkudlarek w swoim eseju wizualnym „Bliskoznaczne”, do którego stworzenia przysłużyła się jej
„Wyszukiwarka Obrazów Google” oraz bloger (bo nie
chce, by nazywać go artystą) – Britton Bertran, któ-

wstęp

rego interesują nieoczywiste dyspozycje zaistnienia
sztuki, techniczne uwarunkowania jej widoczności
dla odbiorców.
W numerze znajdziecie także wiele innych
sposobów na rozumienie bliskości, w sztuce i przez
sztukę, do których zapoznania zachęcamy, bez podpowiadania tropów ani wytyczania wskazówek, do
zbliżania się w swoim własnym tempie i nieskrępowanym stylu.
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Teraz jesteśmy na dworze, na balkonie. Stoimy na platformie utworzonej z tweetu w korporacyjnych wersjach
przestrzeni publicznej. Nie jesteśmy zapamiętywani
i przechowywani w chmurze, mniej lub bardziej przejrzystej. Publikujemy, czytają nas. Ok. Nie ma czegoś
takiego jak publikowanie prywatne; teraz wiemy, że
zawsze nas czytają (cześć). Tak naprawdę największym
wyzwaniem dla nas jest wybór tego, co chcielibyśmy
przeczytać sami i kto miałby czytać nas. Na teraz i na
przyszłość. Jeśli to wytrzymamy, nasze dzieci będą
w granicach normy. Na zewnątrz, na ulicy, uaktualniamy na bieżąco swój status, włączając się w kolejną
przestrzenną analogię wymiany informacji. Niekiedy
jest ona utrudniona poprzez konsultacje, szyfrowanie
i zasady. Bycie na zewnątrz to wykazanie się prawdziwą hojnością, to wystawienie się na wzrok tysięcy
oczu zapamiętujących nas na przyszłość i interpretujących nasze działania jako prace biurowe. Potrzebujemy
prywatnej werandy nad ziemią. Potrzebujemy miejsca,
w którym możemy odetchnąć świeżym powietrzem
z dala od wzroku przechodnia, a jednocześnie dającego możliwość wysyłania publicznych komunikatów.
Balkon jest zarazem publiczny i prywatny, online i offline. To jednocześnie przestrzeń i ruch. Można być
jednocześnie widocznym lub pozostawać w ukryciu,
wewnątrz i na zewnątrz. Na balkonie kapcie domowe są jak najbardziej ok. Wolność daje nie otwartość,
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a szyfrowanie. Najważniejsze jest to, że do nas należy
wybór, czy chcemy, aby nas widziano. Czy tego chcemy, czy nie, widzą nas i zapisują w pamięci na ulicach
i w pociągach, w mailach, chatach, supermarketach
i restauracjach. Pozostawanie niewidocznym poprzez
rozsądniejszy wybór miejsc, w których możemy się
pokazać. Jesteśmy teraz w nowej wspaniałej teraźniejszości, przygotujmy wybór własnego balkonu, gdzie
uciekniemy przed obezwładniającym ciepłem sieci
społecznej, po to, aby wejść w relacje i porozmawiać
z ludźmi spoza naszej bańki algorytmicznej. Na balkonie nie grozi nam areszt, mamy wraz z naszymi znajomymi prawo do anonimowości, choć może się to wydawać trudne technicznie. Balkon to galeria, balustrada,
weranda i wykusz. Balkon to część ambasady ekwadorskiej. To jak masturbacja na tarasie w momencie, gdy
obok przechodzi miejscowy dyktator. AFK, IRL, BRB
i TTYS. Balkon to komunikat Piratebay o tym, że swoje usługi będą świadczyć za pomocą dronów, czy istny
Piratbyran. Publikowanie w 403, w obrębie łącza referencyjnego, jako błąd na serwerze. Balkonizm to IRC,
TOR i OTR. Bal-Kony 2012. Balkon to Speedshows,
przedstawienia w Internecie, Telecomix, Anonymous, Occupy i może nawet automatyczne samochody
Google’a (ale już nie okulary Google’a). Balkonizacja,
nie Bałkanizacja. Scena balkonowa tworzy wspólnotę, nie towar. Nic nie należy brać na serio. W końcu

każde zwycięstwo okaże się porażką. Duma z kultury
sieci i z tego, co powstało dzięki grom słownym, zabawie, drucikom, cynie lutowniczej, pomysłom i wizjom
o równości. Na balkonie, nie ma świętości. Oświetlają
go ekrany, karmią otwarte sieci i wzmacniają retweety.
Ci, co na balkonie przebywają mają duże ambicje, ich
tożsamości dają się skopiować a rzeczywistość zmanipulować. Daje się im nadzieję i inspiruje, promuje
inicjatywy i rozwija możliwości rozwoju. Miej wiedzę
o swoim memie i odegraj, co wiesz. Mogę mieć balkon. Balkonizm to prowizoryczna mównica w parku.
Balkon jest podłączony: stojąc na nim widzisz innych.
Balkon daje poczucie łączności: nie trzeba czuć na nim
lęku, jesteśmy tuż za tobą, jesteśmy masami, możesz
poczuć ciepło bijące od środka, gorący oddech na plecach. Tam, gdzie prywatności już nie ma, spróbuj ją
wykreować. Wybierz swoich odbiorców, zażądaj informacji o tym, z kim rozmawiasz nie będąc w miejscu
publicznym; wiedz, kiedy rozmawiasz z algorytmem.
Kiedy to możliwe, pozostań dla zasady i dla zabawy
anonimowy. A kiedy jesteś w przestrzeni publicznej,
zrozum, w jakich kontekstach i o jakich porach chcesz
i możesz być widoczny. Na balkonie przemawiaj głośno,
bez fasady, bez białej przestrzeni, wkraczaj do biur,
sypialń i kawiarni, dosłownie wszędzie. Na balkonie
sztuka współczesna odnawia swą niezależność komunikacyjną, oferując nieustanne wspomnienia wolności,
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którą kiedyś oferował Internet. Kłaniaj się nisko przed
budowniczymi i wojownikami otwartego internetu.
Naucz się, jak to się robi i podważ to. Szyfruj. Szyfruj
dobrze i doskonale. Przeteoretyzowana sztuka, arte, to
audytorium, a kicz to inaczej salon. Zainspirowany chałupniczymi technologiami i komunikacją otwartej sieci, twórz sztukę w duchu internetu, sztukę nie znającą
terytoriów, czy będą to instytucjonalne i komercyjne
hierarchie sztuki lub komercyjne hierarchie informacji.
Internet jest wszystkim. Z autostrady informacyjnej
podążaj na balkon, który znajduje się wszędzie dzięki
odpowiedniemu VPN. Ten krąg jest niezmiennie zamknięty.
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O tym, jak zostaje się krytykiem, kiedyś zabawnie
napisał Jerzy Pilch. Mianowicie, krytykiem zwykle
zostaje literacki lub artystyczny nieudacznik, któremu nie za bardzo wyszła twórczość własna, ale za to
świetnie sprawdził się jako producent recenzji twórczości innych, o której nikomu nie chciało się pisać
(redaktor do autora: „Teraz nie możemy opublikować
pańskich wierszy, ale może jakąś recenzję pan napisze? Cokolwiek na jakikolwiek temat”). W moim
przypadku nie wyglądało to dokładnie jak w felietonie Pilcha, ale szczypta uniwersalnego przesłania jest
tutaj wyczuwalna. Jest nią mianowicie pewna bezmyślność, dzięki której zostaje się krytykiem, a może
zbieg przypadków, w wyniku których – od tekstu do
tekstu – któregoś dnia obudziłam się w swoim łóżku
i odkryłam, że jestem krytyczką.
Dlaczego tak się dzieje? Pewnie z powodu znaczącej marginalności tego zawodu. Jeśli nie rozumiecie, o co chodzi, pomyślcie: czy ktoś z was w dzieciństwie marzył, żeby zostać krytykiem? Podejrzewam,
że raczej nie. Pewnie chcieliście zostać sportowcami, piosenkarkami albo tancerzami. Ja na przykład
w podstawówce marzyłam o tym, żeby zostać malarką
– a to tylko dlatego, że jedna z koleżanek powiedziała
mi, że są tacy malarze jak Picasso i Kossak, i oni obydwoje są bajecznie bogaci. Gdy tylko to usłyszałam,
od razu postanowiłam, że zostanę drugim Kossakiem,
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choć przeżyłam spory szok, kiedy moja mama uświadomiła mi, że mój mistrz jest już od dawna nieżywy...
Podobnie sprawa miała się z Picassem.
W latach późniejszych moje ambicje artystyczne przeniosły się z plastycznych na literackie. Jednak
jak pamiętam, mojej decyzji o rozpoczęciu kariery
pisarskiej także towarzyszyły przyziemne pobudki.
Nie będę tutaj się rozpisywać, jak to dokładnie wyglądało. W skrócie, wszystko zasadzało się na konkurencji z koleżankami (ona coś drapie w zeszycie, to
ja też muszę etc.) i dosyć ambicjonalnym podejściu
do zajęć humanistycznych (brałam udział w różnych
konkursach, olimpiadach). Długo także roiłam sobie,
że zostanę autorką natchnionych literackich dzieł.
Niewiele z tego wyszło, ale któregoś dnia odkryłam,
że świetnie wychodzi mi pisanie humorystycznych
opowiadań. No więc wyszło na to, że moje umiejętności trochę rozbiegają się z ambicjami, ale z drugiej
strony - lepszy rydz niż nic, więc z zapałem poświęciłam się pisaniu ironicznych opowiastek i felietonów, które składałam na biurku naszej nauczycielki
od dziennikarstwa (mieliśmy w liceum taki pseudoprzedmiot). Mogę się pochwalić, że na zakończenie
tych zajęć dostałam szóstkę.
Z tych względów dosyć naturalnie zaczęłam pisać recenzje z wystaw (ale oczywiście takie grzeczne
i szkolne), już po rozpoczęciu studiów w Instytucie

Historii Sztuki UJ. Kiedy przyjechałam do Krakowa,
akurat rozkręcał się tam magazyn „Splot”, który na
początku funkcjonował tylko w wersji papierowej.
W tamtym momencie pisanie dla „Splotu” wydawało
mi się szczytem marzeń i faktycznie zaczęłam współpracować z pismem bliżej na trzecim roku studiów,
kiedy było już pismem internetowym. Niestety, po
roku sytuacja w „e-splocie” znacznie się pogorszyła, a dział sztuk wizualnych podupadł. Musiałam więc
znaleźć inne, bardziej ekscytujące miejsce. Wtedy nie miałam jednak zbyt dużych możliwości, żeby
pisać gdzie indziej, założyłam więc własnego bloga,
„Sztukę na gorąco”. Równocześnie zaczęłam bardziej interesować się historią krytyki artystycznej
w Polsce, czytałam teksty innych krytyków. Z jednej
strony miałam więc poczucie nieograniczonej swobody, wynikającej z faktu posiadania własnego bloga,
a z drugiej różne lektury dodawały mi co i rusz nowych bodźców.
Rzecz jasna bardzo podobały mi się teksty Rastra, ale jak je czytałam, był to już materiał historyczny i jako wzór nie przystawał do mojej sytuacji. Zapamiętałam nawet taką sentencję z posłowia Jakuba
Banasiaka do antologii tekstów Gorczycy i Kaczyńskiego, że ich model pisania należał do określonego
czasu, który już minął. Jakby na potwierdzenie tej
tezy hasłem bloga Banasiaka było pisanie „na poważ-
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nie i na ostro”. Pamiętam nawet, że kiedyś, dogrzebując się jakiś prapoczątków jego bloga natknęłam
się na jego pierwszy wpis, w którym umieścił zdjęcie Irzykowskiego. Czyli starego faceta, na dodatek z brodą, mniej więcej taką, jaką nosi teraz Kuba.
Chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego taka strategia
była dla mnie nieadekwatna. Szukałam więc innych
wzorców. Był moment, kiedy fascynowałam się nurtem pisarstwa gonzo, a na polu krytyki artystycznej
jego znakomitym przykładem była dla mnie berlińska krytyczka Nadia Sayej. Powinnam chyba w tym
momencie dodać, że myśląc o mojej działalności krytycznej, na pewnym etapie zaczęłam brać pod uwagę
kwestię genderu. Z tego powodu zarówno działalność
Rastra, co i Krytykanta – wyraziście maskulinistyczna – nie mogła być dla mnie właściwym, a przynajmniej nie jedynym odniesieniem. Tytuł mojego bloga,
„Sztuka na gorąco”, był inspirowany po części tytułami innych blogów polskich krytyczek, na przykład
„Straszną sztuką” albo „Nie-złą sztuką”. Utożsamiałam się bardziej z tą częścią krytycznego pola, oczywiście (niestety, na szczęście?) do czasu.
Kolejnym ważnym olśnieniem było dla mnie
odkrycie twórczości młodych artystów z kręgu sztuki post-internetowej. Ich działalność – na przykład
takich artystek jak Petra Cortright albo Aleksandry
Gorczyński – stała się dla mnie ważnym odniesie-

niem, co starałam się zamanifestować także na blogu
i w felietonach, które pisałam dla Korporacji Ha!art.
Jedną z takich manifestacji był na przykład tekst
„Krytyk jako hipster”. Tekst ten zawierał serię ironicznych postulatów, uzupełnionych zdjęciami moimi oraz moich ulubionych artystek. Z kolei inny cykl
moich felietonów, czyli „Mistrzynie $tylu”, był inspirowany poetyką prześmiewczego bloga modowego Holz-Wagen, tworzonego przez Polaka, młodego
modela i bodajże didżeja. Kontekstem mojego pisania
była współczesna kultura młodzieżowa, z tego względu zaczęłam się posługiwać np. raperską terminologią. Wszystko to po to, żeby oddać pewną pokoleniową wrażliwość, chociaż oczywiście tej aktywności
towarzyszyły pewne krytyczne refleksje (na przykład
odnośnie feministycznego backlashu, jaki towarzyszy „kulturze hipsterskiej”).
Wszystkie te eksperymenty były dla mnie
ożywcze, ale jednocześnie ciągle towarzyszyło mi poczucie, że ludzie w większości nie rozumieją, co robię.
Dodatkowo, ponieważ dalej intensywnie zajmowałam
się ulubionym hejtowaniem, część moich czytelników
miała do mnie raczej wrogie podejście. „Ona jest hejterką, to co robi nie jest prawdziwa krytyką” - często
słyszałam takie zarzuty wobec swojej praktyki, najczęściej od osób, które kultywowały nobliwy, akademicki sposób pisania. Trochę mnie to niecierpliwi-
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ło, a zarazem było niepokojące, i w trakcie tworzenia „Sztuki na gorąco” często zastanawiałam się, czy
przypadkiem ta przygoda nie skończy się dla mnie
tragicznie. No ale nie skończyła się. Obecnie pracuję
w magazynie Szum, a prace artystów post-internetowych szturmem zdobywają świat sztuki, goszcząc
na targach, w galeriach, na międzynarodowych biennale i okładkach, i łamach najbardziej prestiżowych
magazynów, takich jak „Frieze” albo „Art In America”. Nawet w Warszawie szykuje się duża wystawa
sztuki post-internetowej (ma się otworzyć na jesień
w MSN-ie).
Tu rodzi się pytanie, czy jako krytyczka czuję się w związku z tym spełniona? W pewnym sensie
cieszę się, że moje przeczucia nie były bezpodstawne i udało mi się wskazać na nowe zjawisko, które
teraz faktycznie jest ważne (choć szkoda, że to nie ja
ich wypromowałam, no ale cóż – nie musiałam tego
robić). Nawet w polskiej sztuce, która teoretycznie
nie jest post-internetowa, można łatwo dopatrzyć
się wątków charakterystycznych dla współczesnej
kultury – czy to w działalności New Roman, Braci,
Czułości (nawet ich!), Cipedrapsquad, Billy Gallery... Można by pewnie wymienić jeszcze kilku artystów, którzy starają się podążać za nową estetyką.
Do tej pory starałam się o tym pisać, co prawda często
wychodziło to uszczypliwie, ale jednak to właśnie oni

mnie interesowali, a nie na przykład nowy projekt
Althamera czy praca Bałki. Ponadto ciekawa jestem,
co nastąpi w przyszłości, także tej niedalekiej. Ta
kwestia dotyka również mojego dalszego zaangażowania w młodą sztukę. Mam nadzieję, że budującego
i wartościowego. W przeszłości odnosiłam się z dużym dystansem do „hipsterów i lemingów”, musiałam także wysłuchiwać niekoniecznie dobrych opinii o sztuce post-internetowej. Któregoś dnia jednak
pomyślałam sobie, że nie chciałabym skończyć tak
jak np. Andrzej Osęka, który w pewnym momencie
odrzucił czasy, w których żył i odleciał w kosmos, że
się tak kolokwialnie wyrażę. Wolałabym jednak nie
iść w jego ślady. W związku z tym już w grudniu tego
roku planuję dużą wystawę przekrojową pt. „Hipster
hipster”, w której dokumentuję wszystkie przejawy
hipsterstwa w polskiej kulturze i sztuce... To oczywiście był żarcik.
Pozostała jeszcze ostatnia kwestia, czyli mój
stosunek do krytyki artystycznej. No cóż, z obecnej
perspektywy krytyka jest dla mnie przede wszystkim pewnym mechanizmem władzy, a także częścią
większego organizmu instytucjonalno-rynkowego. Myślę o niej bez sentymentów, ale też bez cholerycznych pretensji, łatwo wyczuwalnych w naszym
środowisku. Co zaś do codzienności krytyka, nie
przeceniałbym jej. Jest to statyczna praca, opierająca
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się na ustawicznym wgapianiu się w ekran monitora.
Czasem wyrusza się na miasto, żeby obejrzeć wystawy lub pójść na wernisaż. Ja raczej nie staram się bywać na wszystkich wernisażach w mieście, a do niektórych galerii warszawskich nie docieram, z reguły
celowo. Omijam też miejsca niebezpieczne, wokół
których kumulują się jednostki przeze mnie nielubiane i vice versa. Na przykład w jednej z galerii warszawskich zostałam zaatakowana przez pewną leciwą
krytyczkę i od tej pory raczej unikam wizyt w tym
miejscu, przynajmniej na jakiś czas... Inna sprawa,
że jest to kiepska galeria, więc nie ma sensu się tam
pchać. Najciekawsze z tego wszystkiego są podróże
służbowe, kiedy trzeba zobaczyć wystawę w innym
mieście. W zależności od instytucji i miejsca, takie
wyprawy mogą czasem przemienić się w egzotyczną przygodę, dla mnie zabawną, choć pewnie nie tak
bardzo dla miejscowych, którzy później czytają moje
recenzje.
Podsumowując wątek towarzyski, ujmę ten
problem tak – dla mnie jest to część pracy, która
kosztuje mnie trochę nerwów i wysiłku. Jeszcze niedawno byłam szczęśliwym lekkoduchem, który przesiadywał w swoim domku na kurzej nóżce i smażył
kolejne teksty, a teraz... No teraz muszę czytać i redagować teksty podobnych do mnie lekkoduchów, do
tego dochodzi obcowanie z marudnymi galerzystami,

niezadowolonymi kuratorkami, znerwicowanymi
pracownikami instytucji i przewrażliwionymi artystami. Z tego powodu czasem czuję się jak wodzirejka
na kinderbalu, pytanie czy naprawdę udanym...
Powróćmy jednak na chwilę do krytyki jako
takiej. Jakiś czas temu odbyła się długa dyskusja
o współczesnej krytyce i jej zależności od Internetu, w tym od mediów społecznościowych. Niektórzy
wtedy stwierdzili, że zbliża się kres krytyki artystycznej, jeszcze inni ogłosili, że ulega ona tabloidyzacji. Każde z tych stwierdzeń nie jest do końca trafione, pewnie ze względu na niewłaściwe rozumienie,
czym jest krytyka artystyczna i jakie są jej funkcje,
dla kogo ona powstaje i kto ją tworzy. Na przykład,
takie magazyny jak „Szum”, „Obieg”, „Magazyn
Sztuki”, „Arteon” czy „Punkt” to pisma branżowe,
funkcjonujące w określonym artystycznym kontekście. Są dedykowane środowisku, które posługuje
się własnym, branżowym językiem. Jego specyfikę
dobrze opisała Magdalena Moskalewicz w 4 numerze „Szumu”. Krytyka artystyczna funkcjonuje więc
w pewnych instytucjonalnych ramach, których nawet
rewolucja mediów społecznościowych nie jest w stanie przekreślić czy zmodyfikować.
Oczywiście, nie mogę powiedzieć, że media
społecznościowe nie mają żadnego znaczenia w krytyce, ale ten wpływ samej ciężko mi ocenić. Chodzi
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tu głównie o wartościowanie poszczególnych tekstów
krytyków, na przykład poprzez ilość lajków. Czy jest
to wymierny wskaźnik wartości tekstu? Ja raczej powiem, że nie i lepiej mieć do takiego wartościowania
dystans, choć to nie jest łatwa sprawa (nie znam krytyka który by się o to nie troszczył).
Inna sprawa, że media społecznościowe mogą
być przydatnym narzędziem do popularyzacji sztuki i jej
promocji. Często ta popularyzacja idzie w parze z banalizacją, ale z drugiej strony jest to jednak szansa dla sztuki,
instytucji i artystów na zmianę swojego wizerunku – na
bardziej przystępny, atrakcyjny dla mas, modny. I to też
jest dobre, bo przecież takiej pozytywności, i społecznego zainteresowania, sztuce ciągle brakuje.
Na koniec, jeszcze słowo o rynku. Dzięki
wsparciu państwowemu, polska krytyka artystyczna
może sobie pozwolić na pewną swobodę i krytyczną
refleksję. Jednak niewykluczone, że ten stan niedługo
ulegnie przewartościowaniu. Polska scena galeryjna,
choć malutka, ciągle się rozwija i potrzebuje krytyki, która będzie reprezentować jej interesy. Z tego co
wiem, z okazji warszawskiego gallery weekendu ma
powstać specjalne pismo, dedykowane właśnie temu
wydarzeniu. I to może być faktycznie znaczące przesunięcie w polskiej krytyce, zbliżające ją do rynkowego modelu krytyki zachodniej. Jak to dokładnie
będzie wyglądało, dowiemy się już wkrótce.
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Dlaczego zostałem krytykiem sztuki? Jakie miałem
motywacje, kiedy zaczynałem? Jakie jest moje podejście do polskiej krytyki i w jakim kierunku zamierzam to dalej rozwijać? Przede wszystkim chciałbym
podziękować redakcji „Punktu” za postawienie mi
tych pytań. Wprawdzie sam sobie je często zadaję, ale
— jak to zwykle bywa — dopiero usłyszane z zewnątrz
sprawiły, że zacząłem się nad nimi poważniej zastanawiać.
Od razu pierwsza wątpliwość — jakiego rodzaju odpowiedzi powinienem udzielić? Jak głęboko powinna ona sięgać? Dziś na to, co robię, patrzę z perspektywy (zaledwie) trzydziestu miesięcy praktyki,
w czasie których napisałem ponad siedemdziesiąt
różnych tekstów — recenzji, polemik, esejów, wywiadów i tekstów do katalogów. Moja świadomość
jest więc zupełnie inna, niż wówczas, gdy zaczynałem.
Pierwszy tekst napisałem w styczniu 2012 roku.
Była to recenzja z niewielkiej wystawy w Zachęcie,
którą opublikował „Obieg”. Napisałem ją wtedy pod
wpływem impulsu — wystawa po prostu dała mi do
myślenia, miałem mnóstwo skojarzeń i chciałem się
nimi podzielić. Jeżeli kryła się za tym jakaś głębsza
intencja, to było to jedynie moje subiektywne przekonanie, że to, co mam do przekazania, jest interesujące i z jakich powodów ważne. Tylko tyle. Doskonale
pamiętam przyjemność, jaka towarzyszyła podczas
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samego pisania. Nigdy później żaden z moich tekstów
nie sprawił mi tyle radości.
Co jeszcze mnie nakręcało? Silna potrzeba
kreacji i autoekspresji — pragnienie robienia rzeczy,
z którymi się identyfikuję. Tak dzisiaj na to patrzę.
Tak, pisanie tekstów o sztuce uważam za formę kreacji, bliską literaturze lub filozofii. Kiedy piszę tekst,
nadaję przecież materialny kształt myślom, ideom,
intuicjom lub ulotnym wrażeniom. Dokładnie tak,
jakbym rzeźbił w materii. Różnica jest taka, że dyskursywna materia tekstu naukowego jest dużo bardziej „usztywniona” przez związki logiczne, zasady argumentacji, znaczenie terminów technicznych
itp. Tekst naukowy powinien być przede wszystkim
precyzyjny, informatywny i zgodny ze standardami w danej dyscyplinie. Rządzi się zasadą claritas.
W tekście literackim mogę sobie pozwolić na dużo
więcej swobody — posługiwać się paradoksem, metaforą, dwuznacznością, niedopowiedzeniami itp.
Odwołuję się tutaj zarówno do moich wcześniejszych, wieloletnich doświadczeń w środowiskach uniwersyteckich, jak i do doświadczeń z ludźmi świata sztuki — artystami, kuratorami i krytykami, których spotkałem później. To niby dwa różne
światy, lecz pod pewnymi względami bardzo do siebie podobne. Wielcy uczeni i wielcy artyści mają ten
sam rodzaj wewnętrznej, duchowej energii. To samo

dotyczy kuratorów czy krytyków. Kiedy się więc zastanawiam, dlaczego w tym chcę uczestniczyć, mój
wniosek dla mnie samego jest zaskakujący — nie chodzi o samo pisanie tekstów, ale o spotkania z ludźmi,
wzajemną inspirację i wspólne odkrywanie tajemnic.
Czyli uprawianie krytyki jest więc dla mnie środkiem
do innego, bardziej osobistego celu. Pracując nad
każdym tekstem — czy to recenzją, czy tekstem do
katalogu, czy wywiadem — uczę się czegoś nowego,
poszerzam swój horyzont, rozwijam własną wrażliwość.
„Prawdziwy artworld to mistyczne relacje między ludźmi, których w bardzo różnorodny sposób interesują te same rzeczy” — powiedział mi niedawno
Paweł Althamer. Myślę, że gdzieś tutaj kryje się najszczersza, być może nawet naiwna, odpowiedź na pytanie, dlaczego uprawiam krytykę. Ostatecznie przecież w życiu chodzi o to, żeby robić rzeczy, które dają
poczucie sensu i pozwalają na spotkania z ciekawymi
ludźmi. W nieco bardziej prozaicznym ujęciu chodzi o wypracowanie własnego stylu życia — o pracę,
która pozwala łączyć realizację zainteresowań z zarabianiem pieniędzy; rozwój zawodowy z rozwojem
duchowym.
Muszę jednak przyznać: trzydzieści miesięcy
pracy ostudziło mój początkowy entuzjazm. Przede
wszystkim dotarło do mnie, że działam w ramach
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systemu naczyń połączonych, w którym trudno zachować niezależność. Powodów jest kilka, lecz wskażę tylko jeden, najbardziej prozaiczny — jestem finansowo zależny od instytucji, które mam oceniać.
Istotnym źródłem utrzymania krytyka, oprócz honorariów za teksty, są bowiem wynagrodzenia za udział
w rozmaitych panelach dyskusyjnych, wykładach,
konferencjach oraz za pracę przy katalogach wystaw.
Ilekroć więc decyduję się skrytykować wystawę czy
działanie danej instytucji, narażam się na utratę tego
typu zleceń. W erze prekariatu to niełatwy wybór
i wcale się nie dziwię, jeżeli są krytycy, którzy ulegają tego rodzaju wewnętrznej cenzurze. Gorzej, jeżeli zaczyna to dotykać redakcji magazynów o sztuce.
Niestety, zdążyłem już doświadczyć każdej z tych sytuacji.
Oczywiście, można sobie wyobrazić, że krytyk
jest zapraszany przez instytucje do współpracy właśnie dlatego, że potrafi merytorycznie (konstruktywnie) skrytykować ich program, ujawnić jego słabości.
Tak to powinno działać, ale jest inaczej. To oczywiście problem systemowy. Jego rozwiązaniem byłaby
na pewno profesjonalizacja krytyki — zatrudnianie
krytyków przez duże, ogólnopolskie redakcje, które
by z jednej strony gwarantowały stabilizację finansową, z drugiej pozycję medialną, a przede wszystkim
nie byłyby powiązane środowiskowo z instytucjami

sztuki. Dziś jednak największe ogólnopolskie dzienniki i tygodniki nie publikują tekstów analitycznych,
a zatrudnieni w nich krytycy nie kreują ważnych dyskusji. To samo dotyczy innych mediów — radia i telewizji. Ich rola ogranicza się do komentowania bieżących wydarzeń. Krytyka artystyczna w Polsce ma
w gruncie rzeczy charakter wewnątrzśrodowiskowy
— uprawiają ją ludzie pozostający w głębokich, towarzyskich relacjach z krytykowanymi instytucjami. Ta
sytuacja przypomina trochę chów wsobny — wiadomo co z tego wychodzi.
Głębokie przyczyny mają tu jednak, moim
zdaniem, charakter pozainstytucjonalny — tkwią nie
tyle w sposobie organizacji świata sztuki, ile w naszych głowach. W Polsce, jak wszyscy doskonale wiemy — w przeciwieństwie do takich krajów jak Francja
czy Niemcy — nie ma kultury dialogu. Zamiast debaty publicznej, czyli rozpisanej na głosy analizy problemów, ważenia rozmaitych racji i wspólnotowego
poszukiwania najlepszych rozwiązań, mamy kłótliwe
monologi, a polemiki przyjmują szybko postać wycieczek ad personam. Dotyczy to oczywiście nie tylko
pola krytyki.
W obrębie samej krytyki przyczyny tego stanu są bardziej specyficzne, o czym pisałem już parokrotnie na internetowych stronach Szumu i Obiegu.
Moim zdaniem tkwią one w paradygmacie, który zo-
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stał ukształtowany pod koniec lat 90. i od tamtej pory
jest reprodukowany. Dowartościowujemy w nim ironię, powierzchowność i rozrywkowość, deprecjonujemy natomiast powagę, subtelne rozważania oraz
takie wartości jak wrażliwość, szczerość czy idealizm.
Krytykę „na serio” spychamy do niszy akademickiej.
O ile pierwotnie taki dyskurs służył dekonstrukcji systemu zwapniałych instytucji państwowych oraz emancypacji pola sztuki młodej, progresywnej, o tyle dziś — kiedy instytucje sztuki zostały
już wyemancypowane — sprzyja postępującej tabloidyzacji krytyki, a w konsekwencji banalizacji dyskusji o sztuce. Przejawem jest tutaj bezradność krytyków wobec takich zjawisk jak niedawny „Skup łez”
Alicji Rogalskiej i Łukasza Surowca — praca doceniona przez szeroką publiczność w Polsce i na całym
świecie, u nas w „branżowych” mediach praktycznie
przemilczana.
Ostatnie trzy lata to jednak dobry okres polskiej
krytyki — po kilku latach marazmu nastąpiło spore
ożywienie. Jest to związane, rzecz jasna, z ekspansją
internetu i portali społecznościowych — pojawiły się
nowe media i nowi autorzy, lawinowo przybywa tekstów. Do „Obiegu” i „Dwutygodnika” półtora roku
temu dołączył „Szum”, świetną działalność rozwinęły
też Dobromiła Błaszczyk i Sylwia Krasoń — założycielki anglojęzycznego „Contemporary Lynx”, które pro-

pagują informacje o polskiej sztuce za granicą. Czy ta
ilość krytyki przerodzi się w jej jakość? Tak będzie dopiero wówczas, gdy zaczną się w jej polu toczyć prawdziwe debaty. To jednak, o czym pisałem wyżej, wymaga zmiany sposobu myślenia (paradygmatu).
Moje poglądy na temat krytyki dopiero zaczynają się krystalizować i na pewno będą jeszcze ulegać
ewolucji. Być może niektóre z nich zmienię, być może
niektóre porzucę. Póki co uważam, że głównym zadaniem krytyka jest inspirować i dawać do myślenia. Na
tym polega jego rola zarówno wobec publiczności, jak
i wobec artystów, kuratorów czy instytucji. Zakłada
to, że powinien on z jednej strony dysponować wystarczającymi kompetencjami, by nawiązywać merytoryczny dialog (z artystą, kuratorem, innymi krytykami), z drugiej zaś powinien być w kontrze wobec
najbardziej utartych, paradygmatycznych sposobów myślenia. Krytyk powinien niejako wyprzedzać
myśli czytelnika (widza, kuratora, artysty, innych
krytyków) — znać jego skojarzenia i myślowe nawyki i starać się myśleć niestereotypowo — dostarczać
alternatywy. Powinien zaskakiwać, wzruszać albo
złościć — zwracać uwagę na niedostrzegane niuanse,
kwestionować dogmaty i oczywistości, wskazywać na
nieoczywiste aspekty, konteksty i relacje.
Takiej funkcji krytyka powinna być podporządkowana jego retoryka. Tekst powinien przylegać
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do tego, o czym pisze. Dobrze, gdy recenzja jest analityczna — gdy krytyk umie się skupić na rekonstrukcji założeń kuratora lub artysty, na chłodno omówić
ich zalety i wady, porównać z innymi pracami, umieścić w szerszym kontekście społecznym, teoretycznym itd. Czasami jednak lepiej pasuje reportaż lub
wywiad, a czasem forma eseju — operująca metaforą,
intertekstualnymi skojarzeniami, paradoksem i niedopowiedzeniem. Wszystko zależy od tego, o czym
krytyk chce pisać i jaki jest cel jego tekstu — co w danym, konkretnym przypadku, wyda się mu najciekawsze.
Krytyki nie należy mylić z krytykanctwem.
To dwie różne rzeczy, których się niestety często nie
rozróżnia. Krytykant formułuje oceny, których nie
uzasadnia, epatuje ego i subiektywnym punktem
widzenia, dostarcza czytelnikowi przede wszystkim
rozrywki, operując przy tym perswazją, ironią i całym repertuarem chwytów erystycznych. Krytykant
nie stara się wniknąć w intencje artysty czy kuratora, ani nawiązać dialogu z czytelnikiem, ale narzuca własną, uproszczoną interpretację, nie formułuje
również konstruktywnych uwag. Krytyka — dla odmiany — powinna przede wszystkim polegać na analizie (zgodnie zresztą z grecką etymologią tego słowa),
czyli na ujawnianiu kluczowych aspektów tego, czego
dotyczy, stawianiu ważnych pytań bez przesądzania

wszystkich odpowiedzi. Krytyk powinien też uzasadniać swoje oceny, najlepiej w taki sposób, żeby
to uzasadnienie wskazywało punktowo na elementy,
które wymagają poprawy, podpowiadając jednocześnie sposób ich naprawienia.
W przeciwieństwie do powszechnego mniemania nie uważam, by głównym zadaniem krytyki było
wartościowanie sztuki. W praktyce bowiem rolę tę od
dawna pełnią wyspecjalizowane instytucje, prywatne lub państwowe, które podlegają procesom systemowej weryfikacji. Krytyk jest jednym z ogniw tego
systemu, ale nie najważniejszym, ani nawet wyróżnionym. Faktyczne znaczenie mają gesty galerzystów,
kuratorów i kolekcjonerów. Krytyk może najwyżej
próbować oceniać ich wybory i strategie działania,
ewentualnie podpowiadać nowe. Jego oceny jednak
nie mają jednak mocy sprawczej — nie nadają, ani nie
odbierają statusu dzieła sztuki.
Dlatego w moich tekstach staram się unikać
wartościowania na zasadzie lubię/nie lubię. Kładę raczej nacisk na to, co wydaje mi się najciekawsze, najmniej oczywiste, co mnie osobiście wzrusza lub daje
mi do myślenia. Rzecz jasna, takie podejście również
zakłada ocenę — już sam fakt, że decyduję się o czymś
napisać, oznacza przecież, że oceniłem to jako warte uwagi z tego czy innego powodu. Powód ten warto
podać. Dotyczy to zarówno prac artystów, jak i ku-
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ratorskich strategii, ale też zjawisk na poziomie instytucjonalnym — mechanizmów świata sztuki i jego
osadzenia w szerszym kontekście zjawisk społecznych
i politycznych. Spektrum zainteresowań krytyka powinno wykraczać daleko poza perspektywę analizy
poszczególnych prac czy wystaw.
Takie jest więc mniej więcej moje podejście do
krytyki. W jakim kierunku zamierzam to rozwijać?
W najbliższej przyszłości planuję mniej się zajmować samym uprawianiem krytyki, a bardziej skupić
na jej badaniu z metodologicznego punktu widzenia.
W tym celu, wspólnie z redakcją Obiegu, planuję serię rozmów z czołowymi polskimi krytykami. Interesuje mnie analiza roli krytyka w polu instytucji
polskiego świata sztuki oraz własności stosowanych
przezeń dyskursów, strategii, ukrytych założeń itp.
— co to znaczy, że krytyk jest krytyczny? Co znaczy,
że jest niezależny? Jakie są jego funkcje? Jakie typowe dyskursy i strategie metodologiczne współcześnie
funkcjonują? Czy można dziś wyróżnić jakieś typowe tendencje? Na czym polega natura wiedzy krytyka? Kiedy słowa otwierają widza na kontakt z dziełem
sztuki, a kiedy go zakłócają?
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bez tytułu
Caroline Mesquita
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i
Caroline Mesquita, Bisbee copper mine,
open pit, Arizona, 2014

Caroline Mesquita, Barbecue,
cooper, steel, 2013

i
Caroline Mesquita, Les Bains-Douches,
copper, 2014

Caroline Mesquita, Les Bains-Douches
print on paper, copper, 2014

82

83

i
Caroline Mesquita, Bisbee copper mine,
open pit, Arizona, 2014

Caroline Mesquita, Stove,
copper, 2014
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Caroline Mesquita,
Copper sheets at the studio, 2014

Caroline Mesquita,
Drawing for the project Windsurfers, 2014

Bliskoznaczne
Ula Szkudlarek

Specjalna wersja obota internetowego (Googlebota)
odnajdując obrazy, kategoryzuje je pod określone słowa-klucze i wysyła miniatury do ośrodka głównego.
W przypisywaniu zdjęciom słów kluczowych pomaga
centralna kategoryzacja, polegająca na jak najszybszym posegregowaniu wyświetlanych obrazów. Kategoryzacja działa w dwóch wersjach: wykonuje tak
zwane pełzanie świeże (fresh crawl) i pełzanie głębokie
(deep crawl), gdzie oba to procesy poznawcze. Pierwszy polega na tym, że jednostka znając zestaw cech
danej kategorii, zauważy przynajmniej jedną z nich
u „członka” tej kategorii, wówczas automatycznie
przypisuje mu wszystkie cechy pochodzące z zestawu
danej kategorii. Drugi jest procesem polegającym na
ustalaniu kategorii odpowiedzi do zebranego materiału empirycznego. Najczęściej dotyczy to kategoryzowania odpowiedzi na wszelakie pytania otwarte.

Obrazy zostały dobrane za pomocą Wyszukiwarki
Grafiki Google (Google Search Images)
technika druku: serigrafia, 100x70cm, edycja 1/4, 2014.
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bez tytułu
Hubert Gromny
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Pomniki też
umierają
Z Kaderem Attią rozmawia
Krzysztof Gutfrański

Krzysztof Gutfrański: Rysowałeś kiedy byłeś dzieckiem?
Kader Attia: Mnóstwo ( i wciąż mam te rysunki).
K.G.: Pamiętasz jakiś z nich?
K.A.: Tak, przedstawiał on swego rodzaju wątek tkacki,
za pomocą którego można by zaprojektować francuskie słowo „wątek” – fil. To był mój pierwszy rysunek
„konceptualny” (śmiech).
K.G.: Urodziłeś się w wielokulturowym środowisku. Jakie masz wspomnienia z dziecinstwa pomiędzy Algerią i Francją?
K.A.: Nieustanne przemieszczanie się tam i z powrotem – między różnymi kulturami, religiami, politykami, smakami, klimatami, dźwiękami, itd.
K.G.: Czym był dla ciebie dom?
K.A.: Nie miałem domu w tamtym czasie.
K.G.: Jednym z efektów ubocznych globalnej
wioski, której żyjemy jest rosnące poczucie bezdomności. Wraz z erozją rodziny i społeczności
lokalnych, wielu z nas doświadcza bezdomności
związanej z miejscem. Jednak poza tym jest jeszcze coś takiego, jak duchowy aspekt bezdomności. Jak myślisz?
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K.A.: W pewnym sensie tak, swego rodzaju samotność
ducha...

paszportem, no chyba że jesteś bardzo bogaty. Obecnie posiadam też paszport francuski, który jest znacznie
bardziej przydatny w kontekście podróży. Co nie znaczy jednak, że nie mam z tym problemów. W niektórych krajach — takich jak USA — zawsze może pojawić
się zarzut, że twój francuski paszport nie jest prawdziwy.
Dotarcie do miejsca, do którego się wybierasz zależy od
wielu czynników, które mogą skutecznie ci to uniemożliwić.

K.G.: Ciekaw jestem jak postrzegasz amerykanizację świata? Mamy McDonaldy w Pekinie i Moskwie,
Disneyland w zachodniej Europie. Jak myślisz, czy
świat staje się stopniowo zamerykanizowany, czy
też imperium zaczyna się cofać? Czy za jakiś czas
będziemy mieli taki sam napływ obcej kultury?
K.A.: Ostatnio widziałem ciekawy rysunek w jednej
z amerykańskich gazet. Przedstawiał on Adama i Ewę
w raju. Wyglądali jednak nieco inaczej niż na zwyczajowych przedstawieniach, gdyż mieli wyraźnie rysy
chińskie. Podpis pod rysunkiem był następującej treści: „gdyby Adam i Ewa byli Chińczykami wybraliby
węża, dzięki czemu wciąż byliby w raju”. Na rysunku
widzimy Adama gotującego kawałki węża w woku. Żart
jest zabawny, ale też mocno rasistowski. Podobnie jak
też nie mówi o obecnej rzeczywistości, w której współcześni Chińczycy zajadają się „kapitalistycznym” fast
foodem, w zastraszający sposób doświadczając problemu otyłości. Nawet jednak taki mały rysunek świadczy o lęku przed Chińczykami, jaki jest zakorzeniony
w zachodnim świecie. Jest to lęk przed obcością.
K.G.: Miałeś jakieś miejsca, które naprawdę chciałeś
odwiedzić, ale z jakiś powodów nie było to możliwe?
K.A.: Cóż, bardzo trudno podróżować z algierskim
120

K.G.: Czym były dla ciebie lata 90. ? Co się zmieniło
od twojej pierwszej wystawy w Kongo?
K.A.: Lata 90. reprezentują dla mnie początek i koniec czegoś bardzo ważnego. Po pierwsze — jest to koniec mitu społeczeństw socjalistycznych, które w tym
czasie upadały i zniknęły niemal całkowicie w różnych
częściach świata. Innym wątkiem jest tutaj powstanie
wielu zjawisk artystycznych i swego rodzaju ruchów
(których byłem zakładnikiem przez jakiś czas), jak na
przykład estetyka relacyjna... Dzięki Molierowi zrozumiałem, że zaangażowanie społeczeństwa w kontekst
sztuki i operujących nią instytucji, było podstawową
praktyką teatru we Francji w XVIII wieku. Dlatego po
powrocie z Kongo powoli, choć zdecydowanie, kontynuowałem pogłębianie moich badań wokół tego, co
określam mianem reapropriation (zawłaszczenia) i co
nieco później stało się repair (naprawą/reparacją).
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K.G.: Czy to jest to, co jednoczy twoją pracę?
K.A.: Niekoniecznie. To, co jednoczy moją pracę jest
przed i poza nią. Wydaje mi się, że nigdy nie jesteś
w stanie zrozumieć, co tak naprawdę, w trakcie twojego życia, łączy twoją pracę. Jeśli masz szansę to odkryć
— może zdarzy się to na końcu twojego długiego życia,
w momencie kiedy ma się ono dopełnić.

K.A.: W bardzo prosty: reparacja jest nienaprawialna.

K.G.: Jak odnosisz oksymoron do twojego określenia naprawy/reparacji?

K.G.: Twoje niedawne prace wokół tego tematu (prezentowane na Documenta 13 i w 2013 w Kunstwerke) zestawiały wizerunki operacji plastycznych
francuskich żołnierzy z I Wojny Światowej z plemiennym imaginarium Czarnej Afryki, maskami,
transformacjami czaszki, skaryfikacjami twarzy
(które służyły piękności i „społecznej skórze”), jak
także — miksującej ze soba dwie wymienione grupy — spontanicznej mimikrze obiektów stworzonych przez czarnoskórych żołnierzy służących na
tej samej wojnie. Czy mógłbyś wprowadzić mnie do
zagadnienia i praktyki „naprawy” oraz tego jak ją
rozumiesz?
K.A.: Rozwinąłem koncept naprawy po latach refleksji
nad tym, co określałem mianem „zawłaszczenia” (reappropriation). Powoli stało się dla mnie jasne, że „zawłaszczenie” następuje wtedy, kiedy istnieje „wywłaszczenie” (disposession). Od tego momentu zrozumiałem, że prawdziwym stanem „zawłaszczenia” jest
„naprawa”. Żeby było jasne, miałem dwa różne sposoby
działania: pisanie eseju lub rozwijanie korpusu prac,
które zawierają wiele rozmaitych możliwości naprawy. Pierwsze prace były bardzo materialne. Używałem
przykładów z zakresu chirurgii plastycznej, najbardziej
fizycznej naprawy, ażeby pomóc zrozumieć odbiorcom
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K.G.: Greckie słowo oksýmōron w luźnym tłumaczeniu oznacza „przejrzyście” lub „wyraźnie głupi”, albo
jeszcze lepiej „wyostrzony tępy”. W pewnym sensie
można powiązaś te słowo z historycznym statusem
niewolnictwa (w znaczeniu — zadowolenia z czyjejś
pracy, ale nie doceniania człowieka jako całości)...
K.A.: (śmiech). Podoba mi się sformułowanie „przejrzyście głupi” — jakby mówiło o jakiejś osobnej formie
inteligencji. Wielu ludzi w swojej głupocie jest zresztą
wybitna i kreatywna...
K.G.: Kiedy po raz pierwszy naprawa/reparacja pojawiła się w twojej pracy?
K.A.: W teorii zastanawiam się nad tym już ponad
dwanaście lat; w mojej praktyce natomiast „naprawy”
obecne są od jakichś trzech lat.
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znaczenie naprawy i jej cele w kontekstach różnych
kultur. Z drugiej strony, koncentrowałem się na tradycyjnych artefaktach wywodzących się z kultur nie-zachodnich naprawianych w ich oryginalnym kontekście.

i konkretnym poziomie — tak, jak się to dzieje w naturze. Jeśli złamiesz sobie jedną lub kilka kości, biologiczny proces auto-rekonstrukcji, naprawy, okaże się
silniejszy niż sama kość. W języku francuskim element
kości służący naprawie jest określany mianem périoste
(okostnej). To jest logika życia: naprawa wzmacnia, naprawa usprawnia. Jest ona czymś pomiędzy przestrzenią/czasem; ma na celu usprawnienie jednego stanu
drugim. Celem jest tutaj udoskonalenie...

K.G.: Czy jakieś konkretne doświadczenie przygotowało cię do tego?
K.A.: Tak, obserwacja środowiska moich krewnych,
rodziny w Algierii, przyjaciół w Kongo, we Francji czy
Ameryce Południowej. Na bardziej osobistym poziomie
myślę, że było to podróżowanie — przemieszczanie się
w tę i z powrotem pomiędzy Algierią a Francją w czasie
dzieciństwa. Pomogło mi ono rozwinąć to, co mój ojciec zwykł postrzegać jako coś dużo bardziej ważnego
niż sama Algieria i Francja, a mianowicie samo bycie
pomiędzy tymi dwoma różnymi światami. Potraktowałem to „usytuowanie pomiędzy” jako niekończący
się obszar refleksji, która jednocześnie oddziela i wiąże
ze sobą dwie różne rzeczy, „fałda/splot”, który działa
jak naprawa.
K.G.: Myślę, że „naprawy” mówią coś zbliżonego
do powiedzenia „co nie zabije, to wzmocni” (biorąc
to w kategoriach „antropofagii kulturowej” Oswalda de Andrade’s czy „akcji bezpośredniej” Franza
Fanona)...
K.A.: Zgadzam się. Na najbardziej podstawowym
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K.G.: W tym sensie jest to przeciwieństwo nostalgii,
pasywny mimetyzm czy też tęsknota za straconą
raz na zawsze „czarną” Afryką, jaką możemy zobaczyć na przykład w filmie Les Statues meurent aussi
(Posągi też umierają) zrealizowanym przez Chrisa
Markera i Alaina Resnais (1953), czy też mniej krytycznie — w dzisiejszym ekonomicznym status-quo
Afryki Subsaharyjskiej.
K.A.: Les statues meurent assi jest filmem, który miał
silny wpływ na moją potrzebę ponownego zrozumienia tego, co realne w ramach tradycyjnej sztuki nie-zachodniej. Wszystkie obiekty i przedmioty, które zostały
przywiezione do zachodniego hegemonicznego świata,
by stworzyć muzea etnologiczne, zostały pozbawione ich
magicznego potencjału. Potencjału, którym była rzeczywistość, w której każdy przedmiot był używany. Jestem
zatem w pełni przekonany o konieczności dotarcia — poza
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nostalgią — do rzeczywistości każdej spuścizny kulturowej, reprezentowanej przez te artefakty.

nie da się naprawić. Faktem jest, że większość współczesnych nauk psychologicznych, ustanowionych w ramach profilaktyki i terapii chorób psychicznych takich
jak neurozy, często dociera do punktu, z którego nie da
się już wykonać żadnego ruchu. Pracowałem w takim
kontekście — wykorzystując do tego konstrukcje z połączonych ze sobą zbitych luster. Każdy z pacjentów
mógł zobaczyć w nich swoje odbicie — niby kompletne,
ale jednocześnie podzielone na małe kawałki odpowiadające potłuczonym kawałkom lustra.

K.G.: Praktykowanie sztuki nie jest jednoznacznie
tożsame z terapią, wydaje mi się jednak, że artyści
nie powinni wypierać się tej relacji pomiędzy sztuką a podejmowaniem terapii. Zastanawiam się czy
„Naprawy” (jak także twoje działania w szpitalu
w Rouffach czy też praca „Duch”) miały jakieś bezpośrednie powiązanie z terapią?
K.A.: Kiedyś wierzyłem, że sztuka ma efekt terapeutyczny. Dziś też w pewnym zakresie, choć nie łączę
takiego myślenia z „Naprawami”, ponieważ nie nie
nawiązują bezpośrednio do medycyny, może najwyżej w aspekcie konceptualnym. Naprawa jest czymś, co
łączy — fałdą, która wciąż stwarza siebie za pomocą powtarzania („re-”) procesu. Możesz to zjawisko określić, jak zechcesz: re-transmisją, re-apropriacją, re-enectment, itp., jednak jego egzystencjalną przyczyną
zawsze jest „Naprawa”. Od najbardziej konkretnego
kontekstu do najbardziej abstrakcyjnego — od mięsa/
ciała do myśli — Naprawa jest cechą niezbędną do istnienia, kierowaną przez determinizm ewolucji. Moje
zainteresowanie szpitalami psychiatrycznymi i pacjentami cierpiącymi na schizofrenię, jak także psychoanalizą, bazują natomiast na innych motywach. Jednym
z nich jest paradoks pomiędzy „Naprawą” i tym, czego
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K.G.: Jaką rolę w twojej pracy odgrywają lustra
(i ich materiały)?
K.A.: Odgrywały różne role, zależnie od czasu. Kiedy
byłem nastolatkiem, popadłem w bardzo ciężką depresję, która wynikała z trudnej świadomości tego, że
świat jest nieskończony... I kiedy po raz pierwszy w życiu ustawiłem naprzeciwko siebie dwa lustra odkryłem,
że bardzo mi to pomaga — ta iluzja kontroli nieskończoności. Jak się okazało, wszystko było iluzją, nawet
nieskończoność.
K.G.: Odbite promienie słońca mogą również leczyć;
korzyści kąpieli w witaminie D zawartej w promieniach słonecznych znane są już od dawna... Roland Barthes w jego medytacji na temat wieży Eiffel’a wspominał o nigdy nie zrealizowanym planie
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drugiej wieży w Paryżu. Umieszczona na jej szczycie pochodnia za pomocą skomplikowanego zestawu luster miała oświetlać ciemności każdego zakamarka Paryża; ostatnim jej wariantem miała być
wieża o tej samej wysokości co Eiffel’a, posiadająca
na szczycie specjalny pokój słoneczny, w którym
inwalidzi mogliby korzystać z „powietrza czystego
jak w górach”.
K.A.: Uwielbiam tę historię! Myślę, że to, co nas fascynuje nas i przyciąga w lustrach, to światło, które na
końcu dnia staje się niczym więcej niż falą. Próbowałem
to zilustrować moim „Continuum of Repair : the Light
of Jacob’s Ladder”, prezentowanym w Whitechapel
Gallery w Londynie. “Życie jest światłem pomiędzy
dwiema ciemnościami”, jak zwykł mówić Nabokov.

do roli, jaką nadajesz archiwalnym i historycznym
materiałom w twojej pracy... Prawdopodobnie zarówno ty, jak i nieżyjący Smithson znaliście powiedzenie Lao Tzu: „człowiek tworzy przedmioty, ale
to pustka nadaje im znaczenie”...
K.A.: Pustka wg mnie łączy się z pełnią, podobnie jak
przestrzeń z czasem, światło z ciemnością. Także sposób, w jaki koncentrowałem się na obsesji współczesnego zachodniego świata, na klasyfikacjach, kategoryzacjach w formie magazynów, itd. … całej nie-zachodniej
wiedzy, pomogła mi stworzyć instalacje w formie magazynów (storages), wypełnionych archiwami i obiektami. Wizualną metaforę dla tego, co Michael Foucault
wspaniale przedstawił w swojej Archeologii wiedzy.

K.G.: Biorąc pod uwagę różnicę czasu i kontekstu
kulturowego, twoje użycie luster przypomina mi
o Robercie Smithsonie. Czy jego prace miały dla
ciebie jakieś znaczenie?
K.A.: Tak, ale nie w kontekście użycia luster. Znacznie
bardziej w kontekście relacji pomiędzy Naturą i Kulturą, jak także w kontekście rekurencyjnego użycia koła,
jako symbolu nieskończoności.
K.G.: Kiedy zastanawiam się nad jego koncepcją
„muzeum pustki”, wydaje mi się że odnosi się ono
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K.G.: Czy postrzegasz swoją pracę jako sztukę zaangażowaną politycznie?
K.A.: No wiesz, dziś to jest nieco przestarzałe mówić
o politycznym radykalizmie w kontekście praktyk artystycznych... zwłaszcza w kontekście prac prezentowanych
w ramach oficjalnych instytucji. Jednak istnieją pewne
różnice w rozumieniu tych zagadnień — mianowicie różnica, jaka istnieje pomiędzy światem, z którego pochodzi
moja rodzina, a światem, w którym obecnie mieszkam.
Pomiędzy tymi dwoma światami jest wiele różnic i na
swój sposób są one swoim wzajemnym zaprzeczeniem.
Żeby złamać to zaprzeczenie ktoś będzie musiał nie tyl-
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ko przyjąć radykalną postawę, ale również skonstruować
szczerą koncepcję intelektualną i dokonać szczerego samookreślenia, co na pewno nie zacznie się w muzeum,
ale na rogu ulicy, na której mieszkasz. Wiedząc to, biorąc
pod uwagę edukacyjny potencjał działań artystycznych
i rozwijając projekty edukacyjne skoncentrowane wokół sztuki, jak na przykład „The Repair from Occident to
extra-Occidental Cultures” dzieliłem się więc wiedzą nie
tylko z doskonale wykształconym amatorem sztuki, ale
również z młodą generacją chłopców i dziewczynek, którzy potrzebują inspiracji.
W ostatnim czasie wybory do Europarlamentu pokazały
wszystkim jak blisko jesteśmy faszyzmu. Myślę, że jest to
dobry moment, żeby ponownie wziąć pod uwagę edukacyjną niezbędność sztuki, inaczej pozostawimy wolną
rękę potworom. To, co obecnie się dzieje jest efektem dekad wciąż narastającej frustracji spowodowanej kryzysem
ekonomicznym. Musimy sprowadzić władzę w ręce ludzi.
Dzisiejszy rozziew pomiędzy siłami polityki, ekonomii
i kultury przygotowują drogę powrotną dla ekstremizmu,
który bierze sie z rosnących frustracji.

K.G.: Nie sądzisz że ta niedostrzegalna (i ulotna)
sprawczość materiału — w tym wypadku piasku —
zasługuje na swoją własną historię?
K.A.: Tak sądzę. Chociaż powinno się to odbywać poza
tradycją, to znaczy poza koncepcją „historii”, która jest
nowoczesnym zachodnim wymysłem. W kulturach tradycyjnych historia zaczyna się od tego, co materialne/
namacalne (wydarzenie) i zmierza w kierunku tego, co
niematerialne (opowieść). Warto przypomnieć tutaj cytat
z Amadou Hampâté Bâ: „W Afryce, kiedy umiera stary
człowiek to tak, jakby płonęła cała biblioteka”.
K.G.: Co dla ciebie jest takim „decydującym momentem”?
K.A.: Bardzo krótkie chwile, które dzielę z moją rodziną.

K.G.: A kiedy pomyślisz o Północnej Afryce, kto lub
co najbardziej inspiruje twoje działania?
Kontekst kulturowy, ale i bardzo fizyczny: piasek,
smak, historia materialna.
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Kader Attia, Act 2: Politics/The Debt, 2013
(kadr z wystawy „Repair. 5 Acts”, KW Berlin, 2013),
dzięki uprzejmości artysty
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Kader Attia, Politics/The Repair's Cosmogony, 2013
(kadr z wystawy „Repair. 5 Acts”, KW Berlin, 2013),
dzięki uprzejmości artysty

Kader Attia, Politics/The Repair's Cosmogony, 2013
(kadr z wystawy „Repair. 5 Acts”, KW Berlin, 2013),
dzięki uprzejmości artysty
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Kader Attia, Politics/The Repair's Cosmogony, 2013
(kadr z wystawy „Repair. 5 Acts”, KW Berlin, 2013),
dzięki uprzejmości artysty

Kader Attia, Act 3: Science/Repair Analysis, 2013
(kadr z wystawy „Repair. 5 Acts”, KW Berlin, 2013),
dzięki uprzejmości artysty
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Kader Attia, Act 4: Nature, 2013
(kadr z wystawy „Repair. 5 Acts”, KW Berlin, 2013),
dzięki uprzejmości artysty

Kader Attia, Act 4: Nature, 2013
(kadr z wystawy „Repair. 5 Acts”, KW Berlin, 2013),
dzięki uprzejmości artysty
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Kader Attia, Act 4: Nature, 2013
(kadr z wystawy „Repair. 5 Acts”, KW Berlin, 2013),
dzięki uprzejmości artysty

Kader Attia, Act 4: Nature, 2013
(kadr z wystawy „Repair. 5 Acts”, KW Berlin, 2013),
dzięki uprzejmości artysty

Instalator.

wrapit-tapeit-walkitplaceit
Britton Bertran

„Instalator” został zainicjowany w lipcu 2011 r., po tym,
jak zdałem sobie sprawę, że niektóre z ulubionych przeze mnie obrazów dzieł sztuki, i to bez względu na moją
znajomość z konkretnym dziełem czy artystą, były obrazami sztuki, których próżno by szukać na ścianach
domów czy w galeriach muzealnych. Zacząłem zbierać
te obrazy i umieszczać na platformie Tumblr, która stała się alternatywnym miejscem prezentacji tych dzieł.
Szybko zdałem sobie sprawę, że postacie, które zostały
ukazane na tych obrazach odgrywają szczególną rolę w
życiu tych dzieł: poziom dbałości o detale i kreatywność
artystów fascynują mnie. Tak więc „Instalatora” można postrzegać jako podręcznik antropologii ukazujący
z jednej strony to, czym zajmuje się sztuka, a z drugiej,
przedstawiający alternatywną rzeczywistość obiektów
zwanych dziełami sztuki.

Tłumaczenie z j. angielskiego: Marcin Turski
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Na trasie
Poznań — Berlin
— Londyn
Z Anną Raczyński rozmawia
Sylwia Czubała

Sylwia Czubała: Czy Annę Raczyński łączy coś
z popularnym w Poznaniu rodem Raczyńskich?
Anna Raczyński: Tak naprawdę zanim przyjechałam
do Poznania nie zastanawiałam się nad swoim nazwiskiem. Wiedziałam o Prezydencie RP na Uchodźctwie,
mieszkającym w Londynie Edwardzie Raczyńskim
i pamiętam, jak będąc dziewczynką natknęłam się
w Warszawie na bibliotekę im. Raczyńskich. Jednak
tak naprawdę, dla kogoś dorastającego w Anglii było
to po prostu trudne do wymówienia polskie nazwisko z mnóstwem spółgłosek. W szkole były problemy
z wymową mojego nazwiska i często byłam obiektem
kpin. Dorastając nigdy tak naprawdę nie zastanawiałam się nad moim arystokratycznym rodowodem. Do
Poznania przyjechałam nie znając w mieście praktycznie nikogo, a już z cała pewnością nie miałam pojęcia
o związkach miasta z Raczyńskimi. Jak się okazało nie
jestem jednak blisko skoligacona z wielkopolską linią
rodziny.Ostatnio dowiedziałam się, że nasza rodzina
to potomkowie linii Raczyńskich ze Lwowa.
S.C.: Urodziłaś się w Londynie, wychowywałaś
w Essex, obecnie mieszkasz w Berlinie, ale masz
polskie korzenie, mówisz też dobrze po polsku…
A.R.: Ojciec urodził się w Manchesterze i tam się wychował, jego rodzice byli Polakami, więc polski był
jego drugim językiem. Mama urodziła się w Łodzi
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i po prostu przyjechała do Londynu. Rodzice chcieli
częściej się z nami komunikować po polsku w domu,
szczególnie mama, ale logopeda polecił im byśmy
używali tylko jednego języka. Jak to zazwyczaj bywa
u bliźniaczek, miałyśmy z Karoliną swój własny sposób komunikacji i wprowadzanie dodatkowego języka
jeszcze bardziej by skomplikowało sprawę.

gać wpływom polskich krewnych i znajomych, którzy
mnie od tego pomysłu odżegnywali. Powrót do Anglii
na studia artystyczne nie wchodził w grę, zwłaszcza ze
względu na podwyżki czesnego. Dodatkowe znaczenie miała dla mnie bliskość Poznania i Berlina. Potrafiłam sobie wyobrazić, że mieszkam i pracuję w obu
miejscach jednocześnie, w Niemczech i Polsce.

S.C.: Więc polskiego nauczyłaś się później?
A.R.:Tak, gdy byłam nastolatką. Oprócz nauki
w zwykłej angielskiej szkole, uczęszczałam raz w tygodniu do polskiej szkoły. Zajęcia były organizowane
przez lokalną polską społeczność. Bez wątpienia również kilka pobytów w Polsce, pomogło mi w nauce
polskiego.

S.C.: Czym zajmujesz się w swojej sztuce?
A.R.: Projekty artystyczne, rozpoczęte przeze mnie
w trakcie studiów i teraz (obecnie kończę czteromiesięczną rezydencję w poznańskm Centrum Kultury
Zamek), są w dużej mierze odzwierciedleniem wielu
tematów społecznych pojawiających się w Poznaniu,
czy generalnie w Polsce. Te zainteresowania pojawiły
się jeszcze zanim wyjechałam z Anglii, kiedy podjęłam
temat emigracji zarobkowej polskich robotników na
Wyspy Brytyjskie, w krótkim filmie dokumentalnym
o Polakach pracujących w przetwórni odpadów w południowo—zachodniej Anglii. Kluczową rolę w moim
podejściu do kilku bieżących problemów dotyczących Poznania i Polski oraz tego, jak można je wyrażać w kontekście praktyki artystycznej odegrały dwie
pracownie do których uczęszczałam w ciągu dwóch lat
studiów na Uniwersytecie Artystycznym: pracownia
wizytująca Joanny Rajkowskiej oraz pracownia sztuki
w przestrzeni publicznej Rafała Jakubowicza. Dzia-

S.C.: Skąd pomysł przyjazdu na studia akurat do
Poznania?
A.R.: Wiele osób, w szczególności Polacy, czy to
mieszkający w kraju, czy zagranicą, dziwili się początkowo, dlaczego podjęłam decyzję o studiach w Polsce
i dlaczego z Anglii czy Berlina przeprowadziłam się
do Poznania. Wówczas nie byłam już związana z Anglią i od dwóch lat mieszkałam w Berlinie. Po krótkiej
wizycie na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu
zdałam sobie sprawę, że bardzo chcę tu właśnie studiować i zajmować się sztuką, poznawać Polskę, nie ule-
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łalność społeczna wydawała mi się szczególnie silnie
obecna w Poznaniu. Odnoszę wrażenie, że od czasu
do czasu dochodzi w tym mieście do kontrowersyjnych wydarzeń i interesuje mnie, jak bardzo aktywne
i widoczne są w tym względzie miejscowe ruchy (np.
Od:zysk) czy różne pojedyncze osoby — np. działacze
społeczni. Mam świadomość tego, jak ważni są ci ludzie dla podnoszenia świadomości i wspierania alternatywnych sposobów myślenia.

ki zapisowi w formacie MP3 jest dostępny szerszemu
gronu odbiorców.

S.C.: Zatem aktualne problemy społeczne tego
miasta znalazły swoje silne odbicie w Twojej działalności artystycznej. Brałaś udział m.in w całorocznym projekcie „KontenerART” realizowanym
w pracowni Joanny Rajkowskiej.
A.R.: Projekt „KontenerART” o którym wspominasz,
był odpowiedzią na decyzję rady miasta o umieszczaniu lokatorów w „kontenerach socjalnych”. Postanowiłam, że w swojej realizacji poruszę szerszy problem
bezdomności w Poznaniu. Zaprosiłam do współpracy
Jana Smurę, który od wielu lat był osobą bezdomną,
mieszkającą na terenie byłego poznańskiego dworca
kolejowego. Stworzyliśmy razem nagranie, w którym słuchacz prowadzony jest po wnętrzu i peronach
dworca z perspektywy bezdomnego. Uważałam za
ważne zaangażowanie się w projekt artystyczny, który
proponuje alternatywną perspektywę, a który dzię-

S.C.: Powiedziałaś kiedyś, że realizacja tej pracy
wymagała od ciebie niezwykłej delikatności, bo
ujawnianie miejsc spotkań i noclegów osób bezdomnych, mogło przynieść im szkodę. Usuwałaś
sporo materiałów dźwiękowych z wersji ostatecznej nagrania?
A.R.: Rozmawiałam z Janem Smurą o tym, czy zdradzanie pewnych szczegółów nie będzie stanowiło problemu dla osób nocujących czy po prostu przebywających w przestrzeni dworcowej. Myślę, że pan Smura
starał się od samego początku nagrań nie mówić niczego, co mogłoby komukolwiek zaszkodzić, stąd też
nie było potrzeby niczego z tego materiału usuwać.
Na przykład kiedy opowiadał o znanych postaciach
ze środowiska bezdomnych, mówił o zmarłych już
ludziach i używał ich ksywek, takich jak „Król” czy
„Babilonka”. Wiele z miejsc noclegowych, o których
wspomina w przewodniku, takich jak schroniska czy
niezamieszkane budynki, zostało już zamurowanych
lub wyburzonych. Policja i straż ochrony kolei znali te miejsca, podobnie jak regularnie je odwiedzający pracownicy MOPR—u czy Pogotowia Społecznego. Dzięki temu przewodnikowi, możemy przekonać
się, jaki wpływ na codzienne życie osób bezdomnych
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mają takie zmiany, jak np.: wprowadzenie kamer telewizji przemysłowej, blokowanie dostępu do miejsc
noclegowych czy zredukowanie ogólnodostępnych
poczekalni. Takie środki, podobnie jak np. stosowanie kolców w Londynie, które zniechęcają do przebywania w pewnych miejscach osoby bezdomne, coraz
bardziej uniemożliwiają im znalezienie jakiejś formy
bezpieczeństwa.

S.C.: W jaki konkretnie sposób badałyście ul. Św.
Marcin?
A.R.: W momencie gromadzenia przez nas materiału
badawczego, szczególnie istotne było kilka z dyskusji
i wydarzeń z tamtego okresu. Demonstracja zorganizowana przez Od:zysk w obronie autonomii squattu
oraz ogólnie kwestia pustostanów przy braku mieszkań. CK Zamek zorganizował wielowątkowy program
poświęcony ulicy; najbardziej interesująca wydała mi
się seria debat dotyczących „Funkcji mieszkaniowej
ulicy Św. Marcin”. Przeprowadziłyśmy wiele wywiadów z mieszkańcami oraz pracownikami i osobami
korzystającymi ze stołówki studenckiej w podziemiach budynku uniwersytetu Collegium Historicum.
To pod wieloma względami dość szczególne miejsce;
wisi tu np. portret Margaret Thatcher. Jednak jest to
równie ważna przestrzeń dla osób starszych — spoza
uniwersytetu, którzy regularnie się tu stołują i wykorzystują tę okazję do spotkań ze znajomymi. Pomimo
wartości społecznej i uniwersyteckiego charakteru
tego miejsca, jego przyszłość jest niepewna. Jednym
z najczęściej pojawiających się tematów była kwestia
pustostanów na ulicy.

S.C.: Zdaje się, że teraz, gdy dworzec został zamknięty, Twoja praca stanowi rodzaj świadectwa
pamięci o tym miejscu.
A.R.: Choć wnętrza starego dworca nie funkcjonują już
tak samo, jak w momencie dokonywania nagrań, przewodnik audio nadal pozwala zrozumieć bezdomność
i służy jako materiał archiwalny przestrzeni, która nie
jest już publicznie dostępna. Kontynuując zainteresowania badaniem przejściowego i czasowego charakteru przestrzeni, kończę obecnie rezydencję artystyczną
w CK Zamek; razem z moją siostrą (Karolina Raczyński)
zostałyśmy poproszone o stworzenie projektu związanego z ulicą Święty Marcin. Badania przeprowadzone na
rzecz tego projektu wymagały od nas wzięcia pod uwagę miejscowych czynników społecznych; kilka miesięcy
zajęło nam przyglądanie się procesowi zmiany i kontynuacji, zachodzącemu w przypadku mieszkańców tej
ulicy i firm mających na niej swoje siedziby.
194

S.C.: W kilku Twoich poprzednich filmach, wideo — instalacjach pojawiała się co prawda Twoja
siostra bliźniaczka, ale raczej nie była współtwór195

Na trasie Poznań — Berlin — Londyn

Z Anną Raczyński rozmawia Sylwia Czybała

czynią prac. Co sprawiło, że zdecydowałyście się
pracować razem podczas rezydencji w Centrum
Kultury Zamek?
A.R.: Tak, współpracowałyśmy parokrotnie przy kilku mniejszych projektach, ale ta rezydencja jest naszym pierwszym wspólnym długofalowym projektem.
Pamiętam, jak po ukończeniu szkoły starałam się zrobić coś inaczej, niż siostra. Dlatego też nie poszłam od
razu na uczelnię artystyczną, choć ostatecznie obie
zostałyśmy artystkami. Oprócz pracy nad własnymi
projektami czasem udaje nam się stworzyć coś wspólnie, jak np. kilka prac poświęconych tematowi odległości i technologii. We wspólnych działaniach wykorzystywałyśmy fakt mieszkania w innych krajach, co
zaowocowało projektami takimi jak Skype Call (2010).
Był to performance wykonany na żywo przed publicznością w Londynie (przez moją siostrę) oraz w Berlinie, za pomocą kamery internetowej. Transmisja
z Berlina poprzez Skype’a nawiązywała się, kiedy Karolina kolejnymi pociągnięciami pędzla nakładała białą farbę na ekran komputera w Londynie. Projekt był
tak naprawdę efektem zainteresowania mojej siostry
kinem rozszerzonym, będącym formą filmu anty—
iluzyjnego oraz pracą Paper Landscape Guy’a Sherwina (2008). Przez parę lat Karolina interesowała się zapleczem tworzenia filmu oraz poszerzaniem znaczenia
filmu jako wydarzenia czy formy interakcji, która nie

jest już tylko projekcją na ekranie, ja zaś bardziej skupiałam się na dokumencie. Połączenie obu tych podejść było jednym z powodów, dla których chciałyśmy
wziąć udział w projekcie rezydencyjnym wspólnie.
Oprócz tego, zwłaszcza w ciągu kilku ostatnich lat,
obie odczuwałyśmy potrzebę takiej czy innej reakcji
na otaczającą nas rzeczywistość oraz przyjrzenia się
pewnym jej aspektom (choćby kryzysowi w Wielkiej
Brytanii czy kwestiom społecznym w Polsce). Ogólnie rzecz biorąc moja sztuka to proces szeroko zakrojonych badań, często prowadzonych wspólnie z artystami i nie–artystami. Uważam, że ten proces współpracy z drugim człowiekiem czy większą grupą ludzi
daje więcej satysfakcji niż praca w pojedynkę. Nasza
współpraca w trakcie rezydencji nie polega na tym, że
jesteśmy bliźniaczkami, lecz opiera się na praktycznej
dynamice działania, którą mamy jako duet twórczy.

196

S.C.: Mówisz, że widzisz większy sens w pracy kooperatywnej niż w pojedynkę. Czy te relacje, które
nawiązujesz przy okazji tworzenia projektów cały
czas podtrzymujesz i rozwijasz? Od bohaterów
swoich filmów masz jakieś nowe wieści, jesteście
w kontakcie?
A.R.: Myślę, że to zależy od dynamiki i czasu trwania relacji z bohaterem. Dla przykładu relacja z panem
Smurą była relacją zawodową: w tym czasie pracował
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dla fundacji BARKA, a kiedy ostatnio rozmawialiśmy,
planował pobyt w Szkocji w celu niesienia pomocy innym bezdomnym z Europy Wschodniej. Zanim
poznałam go w Poznaniu, w podobny sposób działał
w Londynie. Z drugiej strony, z państwem Pateckimi
(bohaterami filmu 66 km od Największego Jezusa na
Świecie), z którymi rozpoczęłam współpracę w Berlinie, jesteśmy ze współtwórczynią filmu Michaliną
Mistrzak od czasu do czasu w kontakcie. Przekazują
nam wieści o swoim domu, a relacja z nimi od samego
początku była bardzo bliska i przyjazna.

92 wyglądając przez okno takiego autobusu. W ciągu
dwóch lat od ukończenia autostrady A2 przestrzeń podróży od granicy do Poznania szybko się zmieniła. Jednak na drodze krajowej nr 92 można zobaczyć o wiele
więcej: chaotyczna sceneria jest wizualnie intrygująca
i przywodzi mi na myśl podróże z mojego dzieciństwa
z Anglii do Polski z początku lat 90. Miejsca obsługi
podróżnych, restauracje, parki z atrakcjami czy nawet
olbrzymi pomnik Chrystusa przypominają mi wcześniejszą dekadę. Nie chciałam jednak podejść do tematu
z nastawieniem nostalgicznym, a raczej próbować zrozumieć przestrzenny porządek tej trasy. Dlatego odnoszę się tu do takich tekstów z dziedziny architektury jak
„Learning from Las Vegas” czy tekstu Karla Schlögela
o granicy polsko-niemieckiej. Oprócz tego, projekt zachęcił mnie do przyjęcia perspektywy pasażera; chciałam podjąć kwestię, którą zajmują się teoretycy tacy jak
Iain Bodern: w jaki sposób konsumujemy i wyobrażamy
sobie obrazy i różnorodną architekturę widoczną przy
drodze z okien samochodu (np. stacje benzynowe czy
billboardy). Dzieje się tu dużo, tym bardziej, że jest to
część trasy na samym skraju Polski, tuż przy granicy
z Niemcami.

S.C.: Twoje częste podróże w relacji Poznań — Berlin stały się bezpośrednią inspiracją do stworzenia
filmu Na trasie Poznań — Świecko. Opowiedz proszę o tej realizacji.
A.R.: Tytuł projektu nawiązuje do sytuacji mojego życia i pracy oraz do geograficznego kontekstu filmowej
opowieści. W pewnym sensie przedstawia on moje własne doświadczenie życia „pomiędzy”, bo skupiam się
w nim na przemieszczaniu się pomiędzy dwoma krajami. Zajęcia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu
zaczęłam w 2011 roku, kiedy autostrada A2 była nadal
w budowie. Miałam już w Polsce nową bazę, ale powroty
do Berlina to były dla mnie prawdziwe podróże. Ułatwiła mi je nowa tania linia autobusowa łącząca Berlin z Poznaniem; wiele godzin spędziłam na drodze krajowej nr
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S.C.: Podczas jednej z takich podróży, postanowiłaś, że bliżej przyjrzysz się historii powstawania
figury Jezusa w Świebodzinie.
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A.R.: Ostatecznie mój kontakt z tymi krajobrazami zaowocował dwoma projektami; esejem filmowym „Na trasie Poznań — Świecko” i zrealizowanym
wspólnie z Michaliną Mistrzak filmem 66 km od Największego Jezusa na Świecie. Drugi z projektów skupia
się na domu i pracy rzeźbiarza Mirosława Pateckiego, autora pomnika Chrystusa Króla w Świebodzinie.
Swego czasu regularnie widywałam tę figurę przez
okno autobusu na drodze krajowej nr 92 lub z okna
pociągu. To właśnie podczas pracy przy 7. Biennale w Berlinie, poznałam Mirosława Pateckiego i jego
żonę, którzy w tym czasie poproszeni zostali przez
kuratora Artura Żmijewskiego o rekonstrukcję głowy
Jezusa w galerii Kunstwerke w Berlinie. Po wizycie
w ich starym domu na wsi, który tego lata zapadł się,
zdecydowałyśmy się przeprowadzić kilka wywiadów
i sfilmować sam budynek. Zawalony dom i umieszczone w różnych jego kątach prace, np. głowa papieża
na szafie czy figura Matki Boskiej w korytarzu, stwarzały niesamowity nastrój!

Przed rozpoczęciem studiów w Polsce udało mi się
zrobić kilka prac wideo związanych z Berlinem, jak
choćby eksperymentalny dokument o kobiecie — kierowcy autobusów miejskich w stolicy Niemiec. Ale
dopiero będąc w Poznaniu zaczęłam skupiać się na
sztuce, w czym pomogły mi ramy studiów na Uniwersytecie Artystycznym.
Do pewnego stopnia zgadzam się, że kwestie społeczne, którymi zajmuję się w Poznaniu, to
efekt mojego bliskiego kontaktu z tym miastem i jego
mieszkańcami w okresie studiów. Pobyt w Polsce
zdecydowanie podniósł moją świadomość problemów społecznych. Najbardziej osobistym przykładem
może być obecna ostatnio w polskiej polityce dyskusja
na temat gender oraz praw osób LGBT. Myślę, że byłoby mi trudno mieszkać na co dzień w Polsce ze swoją partnerką. Jest jeden projekt, który zrealizowałam
wspólnie z Michaliną Mistrzak i Sebastianem Kurdelskim (zatytułowany Coming Out, 2013): członkinie
amatorskiej grupy teatralnej działającej w ramach lokalnego Domu Kultury w Środzie Wlkp., zostały poproszone o odegranie wywiadów przeprowadzonych
przez Annę Laszuk w publikacji pt. ,,Dziewczyny
wyjdźcie z szafy”. Osobami udzielającymi wywiadów
w książce są homoseksualne kobiety w różnym wieku, opisujące swoje doświadczenia i życie codzienne
w Polsce. Uważaliśmy, że taki temat będzie ciekawym

S.C.: Czy to, że zajmujesz się w swojej twórczości problematyką społeczną konkretnego miasta –
Poznania – a nie np. Berlina, wynika z tego, że poznałaś to środowisko bliżej podczas studiów, czy są
jakieś inne powody?
A.R.: Berlin to na ten moment moja baza i mój dom.
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Na trasie Poznań — Berlin — Londyn

Z Anną Raczyński rozmawia Sylwia Czybała

ćwiczeniem dla członków grupy teatralnej (są to głównie kobiety w podobnym wieku i z podobnych środowisk). Czasem zastanawiam się, jak odegranie takich
ról różniłoby się w zależności od kraju czy miasta.
S.C.: Bliskie jest Ci środowisko poznańskie,
a z drugiej strony mówisz, że Twój dom jest w Berlinie. Widzisz siebie jako niemiecką, angielską czy
polską artystkę? Czy może nie ma to zupełnie dla
Ciebie znaczenia?
A.R.: Ciągłe przemieszczanie się ułatwia mi rewizje
i porównania. W ten sposób mogę zdystansować się do
kraju, w którym dorastałam, Wielkiej Brytanii. Mam
w planie nadal przyglądać się pewnym aspektom rzeczywistości społecznej w Polsce, Anglii i Berlinie.
Wzrastałam pomiędzy krajami i kulturami. Kiedy
mieszka się w mieście takim jak Berlin, gdzie w zasadzie trudno czuć się typowym Niemcem i każdy
jest przyjezdny, nie skupiam się na przynależności
do konkretnego narodu. W Polsce czuję się Angielką,
lecz w Anglii nie mam poczucia, że jestem tylko Angielką.
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Michalina Mistrzak, Anna Raczyński
66 km od Największego Jezusa na Świecie, HD wideo, 2013
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Sebastian Kurdelski, Michalina Mistrzak, Anna Raczyński
Coming Out, HD wideo, 2013
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Sebastian Kurdelski, Michalina Mistrzak, Anna Raczyński
Coming Out, HD wideo, 2013
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Anna Raczyński, Coś Fajnego,
hd wideo, 2009
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Anna Raczyński, Coś Fajnego,
hd wideo, 2009
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Anna Raczyński, Na Trasie Poznań – Świecko,
hd wideo, 2013
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Anna Raczyński, Na Trasie Poznań – Świecko,
hd wideo, 2013
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Anna Raczyński, On Board A Bus,
HD wideo, 2011
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Anna Raczyński, On Board A Bus,
HD wideo, 2011
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Anna Raczyński, Jan Smura,
Poznań Główny, audio, 2012
Plakat/Mapa: Magda Sobczyńska
i
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Karolina, Anna Raczyński,
Skype Call, dokumentacja performansu, 2011

Benighted
Maria Ornaf
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Benighted oznacza zaskoczony przez noc. To poetyckie
określenie pułapki, jaką zastawia na nas czas, można odnieść do szerszego kontekstu zaskoczenia przez
nieuchronne. Benighted sięga korzeniami dzieciństwa
i tkwiącej w nim bliskości z naturą, a jednocześnie sytuuje je jako początek wytyczania nam granic i rodzącej się w nich samotności. Wszystko co następuje po
tym zacierającym się w naszej pamięci początku, jest
refleksem, odbiciem, cząsteczkami przybierającymi
inne konfiguracje tego samego pola.
Wykorzystana materia taśmy światłoczułej jest
wyznawaną filozofią obrazu, która w przeciwieństwie
do kończącego się na pikselu cyfrowego nośnika, daje
nieskończoność chemicznych cząsteczek. Co więcej,
jest materią organiczną, bliższą ludzkiemu oku i tajemnicy kolekcjonowania wspomnień. Czarno-biała taśma super 8 mm poprzez swoją niedoskonałość
obrazu, specyficzne zadrapania, zaciemnienia, niedokładność, koresponduje z relatywnym kodowaniem obrazów naszej pamięci. Wyrywkowe archiwum
screenshotów z naszej przeszłości ulega stopniowemu
zanikaniu.
Czarno-białe obrazy Benighted tworzą dialog
z kolażem muzycznym. Muzyka jest tutaj oddzielnym
bytem, improwizowana na kilku powierzchniach i instrumentach. Ma oddawać energię muzyki granej na
żywo, tak jak w pierwszych filmach. W przeplatają-
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Benighted

Maria Ornaf

cych się przestrzeniach wnętrza i zewnętrza, muzyka
poszerza kadr o akustykę przestrzeni, tworząc trzeci
wymiar.
film eksperymentalny, super 8 mm
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bez tytułu
Zuzanna Czebatul
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Zuzanna Czebatul, Awkward, Overload Lazy, 2014

Zuzanna Czebatul, Mrsoverload, 2014
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Zuzanna Czebatul, Misscanthelpit (detal), 2014
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Zuzanna Czebatul, Overload lazy, 2014
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Zuzanna Czebatul, KABOOM, 2014

Zuzanna Czebatul, POOF, 2014

Zuzanna Czebatul, SIZZL, 2014

Zuzanna Czebatul, SLKKK, 2014

Zuzanna Czebatul, LSWOOSH, 2014

Zuzanna Czebatul, WHAAM, 2014

O_E_G20
Jonas Lescrauwaet
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Obrazy jak ludzie.
O twórczości
Magdaleny Moskwy
Karolina Sikorska
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Esej o twórczości Magdy Moskwy powinnam rozpocząć tytułem, który raczej zawierałby w sobie metonimię aniżeli metaforę. Bowiem to metonimiczna zasada przyległości i związanego z nią kontekstu przenika
jej prace, kiedy artystka posługując się „kombinacją i
przynależnością”1, tworzy obrazy (obiekty?) dopowiadające i rewaloryzujące ludzkie ciało. Przyglądanie się
jej pracom – tak na zdjęciach, jak i na żywo (a na żywo
– zyskują to wszystko, czego pozbawiony jest jednowymiarowy aparat fotografii, stąd też moja powyższa wątpliwość, czy w przypadku zwłaszcza jej ostatnich prac
– mamy do czynienia jeszcze z obrazami czy już z obiektami?) – oznacza zgodę na zetknięcie z tym, co często
znajduje się „pod spodem” ludzkiej skóry, co skrzętnie
przysłania ubranie, tuszuje makijaż czy też okrywają bandaże i plastry. Takie spostrzeżenie nieuchronnie
prowadzi ku zagadnieniom abjektu, odsyła do tekstów
Julii Kristevej i jej refleksji nad tym, co odrzucone, tabuizowane, wieloznaczne, niebezpieczne, objęte zakazem, ukryte... Ale zanim o samych pracach, kilka słów
o metodzie, o artystycznej praktyce Moskwy.
Jak mówi artystka w wywiadzie z Leną Wicherkiewicz z 2013 roku: „Pomimo, że czerpię ze starych
technik malarskich, to zauważyłam, że zwłaszcza obrazy na podobraziu z zaprawy kredowej, paradoksalnie nabrały charakteru zupełnie współcześnie wyglądającego obiektu. Jest to najbardziej widoczne właśnie
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wtedy, gdy stają się częścią większej całości – wystawy, instalacji. Podłoże na desce umożliwiło mi wyjście
w przestrzeń oraz nadanie dowolnych kształtów podobraziu, które opracowuję reliefowo. Ostatnio powstają
obrazy dwustronne. Myślę, że doprowadzi mnie to do
formy rzeźbiarskiej na poziomie podobrazia. Nie stawiam sobie żadnych ograniczeń. Podążam za obrazem.
Jeśli wprowadzam elementy towarzyszące mu, to tylko
po to, żeby zaistniał on w szczególny sposób, na przykład obraz zamknięty w szklanej gablocie przypomina
kawałek ciała i nabiera charakteru preparatu. Można tu
jeszcze raz przywołać formę relikwiarza. Często prezentuję obrazy wieszając je na białych tkaninach albo
umieszczając w otworze wyciętym w białej tkaninie.
Sterylność tkaniny wokół obrazu bardzo go ‘podbija’,
potęguje wrażenie miękkiej, ciepłej, pulsującej cielesności, o wydobycie której mi chodzi”2.
Moskwa ponadto używa w swoich pracach fragmentów innych przedmiotów, znajdują się w nich (na
nich) też czasem włosy bądź paznokcie. Zamiast prezentować człowieka, buduje swoje rozważania i jego
obrazy na podstawie skrawków, strzępów, resztek,
fragmentów. Posługuje się synekdochą (odmiana metonimii), najczęściej opartą na zasadzie pars pro toto
(część zamiast całości). Ten tryb przedstawiania wydaje
się bardzo celowy, Moskwa ukazując ciało chce pokazać emocje, rozum, wnętrze człowieka, to co dla nie-

go istotowe. Ale tak jak nieprzedstawialne są pojęcia,
stany, idee – tak też nieprzedstawialny okazuje się cały
człowiek. Choć być może nie tyle niedający się przedstawić, co jego całościowa prezentacja wydaje się artystce zbędna. Zastosowanie synekdochy przez Moskwę
sprawia, że z jednej strony prace zyskują ogólniejszy
wymiar, obfitują w dodatkowe treści. Z drugiej strony
– istnieją przede wszystkim w określonym kontekście,
jak zwracała uwagę sama artystka, stają się obiektami,
„gdy stają się częścią większej całości – wystawy, instalacji”. Obiekt można tu rozumieć zarówno jako formę
wyrazu (i to miała zapewne na myśli artystka, zestawiając obiekt z obrazem, w powyższym fragmencie
cytowanego wywiadu), ale też można odnieść go (metonimicznie) – do znaczenia słowa „cel” (bycie obiektem kultu, podziwu, pożądania itd. – potoczny język
podpowiada, metonimicznie właśnie, wiele połączeń
semantycznych). Kontekst wyznacza granice rozumienia. Widzimy na obrazie dwa otworki lub włosy przyklejone do jego powierzchni. Nie rozpoznajemy części
ciała, którą mają sugerować te ujęcia, wyobrażenia. Ale
faktura obrazu/obiektu nasuwa skojarzenie z tym, co
już wiadome, co nie jest nam obce. To przedstawienie
może nas zadziwiać, ale jest nam bliskie, tak jak dłoń
jest bliska ręki, jak do niej przynależy, przylega. Relacja
przyległości buduje i rozwija narrację, opierając się na
fizycznej bliskości dwóch elementów w rzeczywistości,
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którą znamy. Prace Magdaleny Moskwy nawet gdy są
eksponowane w sterylnych white cube’ach, które zdają
się alienować prace i równocześnie je uświęcać (skupienie na „dziele” i jego kontemplacja), sprzeniewierzają
się temu odosobnieniu, odsyłają mimowolnie, nawet
jeśli prezentowane jak biologiczne preparaty – do materii dobrze nam znanej, silnie zakorzenionej w naszym
kulturowym imaginarium i codzienności.
Przytoczę jeszcze jeden fragment z cytowanej już
rozmowy: „(...) uważam, że nie ma sensu malować całego człowieka, skoro sama dłoń albo jeden palec, mogą
powiedzieć więcej i mocniej o jego kondycji, charakterze,
zamiarach czy uczuciach. W wielu obrazach podobrazie
staje się samym ciałem z otworami prowadzącymi w jego
głąb i odsłaniającymi fragmenty wnętrza”3. Moskwa
pracuje syntetycznie i choć w jej twórczości (zwłaszcza
z ostatnich lat) uderza werystyczne, wydawałoby się,
ukazanie ciała – to w gruncie rzeczy mamy do czynienia z fantazją, kombinacją drobnych elementów, składających się na dane przedstawienie. Fragmentaryzacja,
która jest równocześnie wyobrażeniem ciągłości, części, które istnieją jedynie w kontekście całości – przywołuje na myśl słynny artykuł Laury Mulvey z końca lat
70., a właściwie – jedno z jego stwierdzeń – o fetyszyzacji kobiecego ciała przez męskie oko4. Mulvey pisała
o kinie gatunków, uprawianym w Stanach Zjednoczonych zwłaszcza w pierwszej połowie XX wieku i na jego

przykładach zbudowała swoją koncepcję. Autorka Przyjemności wzrokowej... odnotowała, że kobiece ciało na
ekranie kinowym często ukazywane jest we fragmentach, a męski widz czerpie przyjemność z oglądania tych
obrazów. Nogi, piersi czy usta zastępują całość kobiecej
postaci, re-prezentują kobietę jedynie w aspekcie nacechowanej stereotypowo seksualności, wreszcie – jak
zwraca uwagę Mulvey – sprowadzają ją do przedmiotu
(obiektu męskiego zainteresowania, męskiej przyjemności). Czy podobnego zabiegu dokonuje Moskwa na swoich pracach i uwidocznionej na nich ludzkiej materii?
I tak, i nie. Sprowadza postać do elementu, tym samym
skupia uwagę na organicznej, kruchej substancji, jaką
jest ludzki organizm i prowokuje odbiorcę do zaangażowania w „grę” między przyciąganiem a odpychaniem
(fascynacją a obrzydzeniem), zmuszając do przyjęcia
emocjonalnej pozycji. Z drugiej strony, uwydatniając
i manifestując cielesny fragment5, nie określa go zgodnie z tradycyjnymi konwencjami malarskiego przedstawienia, odrzuca wyraźne, jednoznaczne, skodyfikowane motywy, tworząc osobliwe kompozycje, których
interpretację pozostawia skonfundowanemu odbiorcy.
Wymyślone przez artystkę przedstawienia mają ambiwalentny status, odsyłają do świata rzeczywistego i rzeczywistości urojonej, iluzorycznej.
Prace Magdaleny Moskwy (na przykład: Bez tytułu, nr 70, 2013; Bez tytułu, nr 71, 2013; Bez tytułu,
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nr 68, 2012) cyrkulują wokół idiomu człowieczeństwa,
ludzkiej cielesności. Są jak ludzie. Ich haptyczność
przywodzi na myśl nie tylko materię ciała, ale i jego żywotność, działanie, które jest elementem procesu życiowego. Działają. Wabią i odstręczają. By ponownie
wrócić do metonimicznych rozważań – są jak opisywana przez Jamesa Frazera6 magia sympatyczna, w swojej odmianie kontaktowej (przenośnej), rządzonej zasadą metonimii (np. by zagwarantować sobie bliskość
drugiej osoby, wystarczy kosmyk jej włosów, którego
umieszczenie blisko naszego ciała czy w naszym domu,
„przyciągnie”, przybliży do nas tę osobę). Nie musimy
mieć przed oczami całego obrazu, wystarczy fragment,
komponent, który przynależy do jakiejś całości, kontekst istnieje w naszej wyobraźni, a znane pochodzenie
oglądanego elementu generuje emocje i namysł. I choć
obraz jest wykoncypowany, wynaleziony, wytworzony
– jest czegoś częścią, czegoś bliskiego i znanego. I jak
w magii, zakładamy, że wywołuje skutek.
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Przypisy
1

2
3
4
5
6

Zob. R. Jacobson, Dwa aspekty języka i dwa typy zakłóceń
afatycznych, przeł. L. Zawadowski, w: Podstawy języka, red.
R. Jakobson, M. Halle, Ossolineum, Wrocław 1964. Jacobson
charakteryzując dwa typy afazji, zwraca uwagę na rozwijanie
dyskursu dwoma liniami semantycznymi – w sposób metaforyczny i sposób metonimiczny. Jako przykłady rozwijania
w sztuce sposobu metonimicznego podaje kubizm, metaforycznego – surrealizm.
L. Wicherkiewicz, Moje malarstwo jest próbą zaklinania ciała...
Rozmowa z Magdaleną Moskwą, http://www.magdamoskwa.
art.pl/pdf/tekst12.pdf (dostęp: 1.07.2014).
Ibidem.
L. Mulvey, Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne, przeł.
J. Mach, w: Panorama współczesnej myśli filmowej, red. A. Helman, Universitas, Kraków 1992.
W przywoływanym już wywiadzie artystka szczegółowo wyjaśnia tajniki swojego warsztatu, opowiadając, w jaki sposób
obraz zyskuje wygląd tak bardzo zbliżony do ludzkiego ciała.
Zob. J. Frazer, Złota gałąź. Studia z magii i religii, przeł.
H. Krzaczkowski, Wydawnictwo KR, Warszawa 2002.
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Magdalena Moskwa, Bez tytułu, nr 63,
deska, relief w zaprawie kredowej, szlagaluminium
na mikstionie, olej, 2011
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Magdalena Moskwa, Bez tytułu, nr 76,
deska, relief w zaprawie kredowej, olej, 2013
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Magdalena Moskwa, Bez tytułu, nr 78,
relief w zaprawie kredowej, olej, włosy , szkło, 2013/2014

Magdalena Moskwa, Bez tytułu, nr 78,
relief w zaprawie kredowej, olej, włosy , szkło, 2013/2014 (fragment)

Magdalena Moskwa, Bez tytułu, nr 78,
relief w zaprawie kredowej, olej, włosy , szkło, 2013/2014

Magdalena Moskwa, Bez tytułu, nr 69,
deska, relief w zaprawie kredowej, olej, 2012

Magdalena Moskwa, Bez tytułu, nr 73,
deska, relief w zaprawie kredowej, olej, Ø30cm, szkło, 2013

Magdalena Moskwa, Bez tytułu, nr 72,
instalacja, stół, tkanina, 2013
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Magdalena Moskwa, Bez tytułu, nr 71,
deska, relief w zaprawie kredowej, olej, 2013

Magdalena Moskwa, Bez tytułu, nr 68,
deska, relief w zaprawie kredowej, olej, włosy, 2012

Magdalena Moskwa, Bez tytułu, nr 65,
deska, relief w zaprawie kredowej, szlagaluminium na mikstionie,
olej, drut, 2012

Zbyt blisko
Zofia Cielątkowska
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W centrum jednego z najczęściej eksplorowanych tematów w „przekraczaniu granic” w sztuce zdecydowanie
stoi cielesność – jej wytrzymałość, seksualność, codzienność, powszechność. Wiele kontekstów. Współczesność dostarcza wielu przykładów prac pokazujących
intymność w sposób aż nazbyt wyraźny czy – jak zapewne określiłaby to Rebecca Schneider – jako „explicite
body”1. Prace te zwykle oscylują na cienkiej granicy powiedzenia za dużo, znajdują się czasem zbyt blisko widza.
Co sprawia jednak, że to „zbyt blisko” zatrzymuje się
na tej cienkiej granicy, tam pozostaje i nie może zostać
uznane za pornografię? Czy właśnie kategoria bliskości
rozumianej jako relacji między ludźmi, rodzaj autentycznego zaangażowania się w emocje, nie jest po części
tym czynnikiem, który nie pozwala na takie określenie?
I też – czy jak sądzę – istnieje tu powiązanie z cielesnością rozumianą w sposób podmiotowy? Przyjrzyjmy się
kilu charakterystycznym momentom w historii sztuki,
które złamały konwencje i tabu, a jednak mówią o bliskości. Może zbyt bliskiej, lub zbyt blisko.
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For me vision is what you see, to the least extent related to picture. It is just seeing — it is a very simple
word — and to be a visionary is to be a seer. The
problem is that most people can’t see.
Stan Brakhage
W 1959 roku Stan Brakhage filmuje żonę podczas
porodu – Window, Water Baby Moving. Słońce wpada
przez okno, gra mocnego światła podkreśla przeciągłe
zbliżenia Jane Brakhege – jej uśmiechniętej twarzy i dużego brzucha. W pociętych kadrach pojawiają się fragmenty jej ciała, pokoju, wreszcie autora filmu. Delikatna
ingerencja w malowanie bezpośrednio na taśmie stanowi
bardziej formalny niż estetyzujący zabieg – nie odbiera realizmu porodu. Wszystko widzimy dosłownie, bez
upiększeń, dokładnie. Główka dziecka powoli wyłania się
na zewnątrz – kobiece narządy wyglądają w tej perspektywie obco, deformują się, rozszerzają do niecodziennych
rozmiarów. Obserwujemy spływającą krew, zabiegi czynione przez położną, nabrzmiałe ciało, twarz Jane wykrzywioną w bólu. Kiedy dziecko po przecięciu pępowiny
leży już obok, kamera wraca jeszcze aby pokazać wyjęcie
łożyska. Stan Brakhage był krytykowany za ten obraz podwójnie; po pierwsze za przełamanie tabu porodu i pokazanie kobiecego ciała w niekomfortowej sytuacji, po
drugie przez feministki za wprowadzenie męskiego oka
w kobiecą przestrzeń. Przemilczmy w tym momencie
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te wątki krytyczne, natomiast zwróćmy uwagę na dwie
kwestie: cielesność oraz zabiegi formalne. Z artystycznego
punktu widzenia, w filmie Brakckhage’a został zastosowany znany w ówczesnym czasie w kinie amerykańskim
motyw – okna jako metafory kamery2. W kadrach pojawił się sam twórca, a taśma zyskała lekkie zabarwienie.
Tyle formalności. Z interesującego nas aspektu cielesności
warto zauważyć ją samą już nie jako narzędzie – jak zazwyczaj funkcjonowała w historii sztuki – ale podmiot
artystycznej ekspresji. Wyobraźmy sobie teraz tę samą
scenę, tylko filmowaną przez obcą osobę. Prawdopodobnie klimat i atmosfera tego filmu byłyby zupełnie inne –
takie szczegóły jak spojrzenie, uśmiech, przeciągłe ruchy
kamery, powtórzenia, gesty nabierają tutaj istotnego znaczenia. Film ujawnia zaangażowanie zarówno osoby przed
kamerą jak i filmowanej – odzwierciedla rzeczywistą relację, rodzaj bliskości. Z kolei odbiorcy pozostaje przyjęcie
postawy raczej uczestnika doświadczenia niż typowego
widza. Nawet jeśli obrazy wydają się zbyt dosłowne, cały
kontekst skupia się tu na doświadczeniu; tematem pracy nie jest ciało jako przedmiot, ale jako podmiot, a więc
doświadczenie, wydarzenie, relacja. O zauważeniu tego
podmiotowego aspektu cielesności w sztuce można mówić szczególnie od późnych lat 50. a zwłaszcza 60., tak
w teatrze, jak w sztukach wizualnych tańcu czy muzyce, a do jednego z jej najciekawszych fenomenów należy
z pewnością pojawienie się performance.
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I didn’t stay naked in front of 300 people in order
to be fucked
Carolee Schneemann
Zmontowany z dużą dbałością o plastyczność
kadru film Fuses (1964-1967) – to szesnaście milimetrów dwudziestodwu minutowej taśmy przedstawiającej Carolee Schneeman wraz z jej ówczesnym partnerem Jamesem Tenneyem uprawiających sex. Zanim
o tej chyba już „klasycznej” realizacji, dwa słowa o podejściu Scheemann do pracy z materią, a właściwie,
o sposobie przełożenia jej ówczesnego doświadczenia
jako malarki na pracę z ciałem. Dostrzeżenie powiązania pomiędzy realizacjami Schneemann a malarstwem,
zdaje się nie być wcale aż takie oczywiste, tymczasem
jeśli prześledzi się wypowiedzi w wywiadach czy teksty Schneemann, można zauważyć iż interesowały ją
formalne aspekty obrazu jak i filozofia malarstwa. Jak
zauważyła Kristine Stiles, ponieważ Schneemann tak
przekonująco animowała przestrzeń pomiędzy okiem
i ciałem tak jakby było ono rzeczywiste, formalne. Estetyczne uwagi, które poczyniła dla historii malarstwa,
pozostały niezauważone.3 Cielesność stanowi centrum
prawie każdej jej realizacji. W notatkach z lat 1962-63,
zasadniczo poświęconych kinetyce ciała, Schneemann
pisze, że fundamentalnym życiem każdego materiału, który zostaje użyty oraz jego konkretyzacją jest
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gest, opór, siła etc. Manifestacja w przestrzeni jakiegokolwiek gestu działa na oko jako jednostka czasu.
Rozważania na temat kinetycznego przedstawienia
są dla Schneemann rodzajem eksplorowania obrazu w ruchu, a więc też różnych jego zmiennych cech,
takich jak kolor czy światło, wraz z ich tymczasową
widzialnością i niewidzialnością. W filmie Fuses kręconym w domowej przestrzeni, gdzie w tle pojawia się
kot, jest sporo zbliżeń, długich ujęć, dość dosłownych,
ale jednocześnie wymykających się dosłowności. Bije
z niego intymność i ciepło. Kiedy w Instytucie Sztuki Współczesnej w Londynie odbyła się projekcja Fuses,
jak opisuje Schneemann, publiczność znieruchomiała,
a po prezentacji zapanowała absolutna cisza przerwana w końcu przez mężczyznę, który miał wykrzyknąć
wychodząc u boku z partnerką: „Come my dear! Away
from what only a deranged frigid nymphomaniac could
make”. Natomiast od młodego krytyka sztuki obecnego na sali usłyszała: „Madame, you have assaulted my
sexuality”4. We wspomnianym już wywiadzie Schneemann tłumaczy problem z recepcją Fuses – dotychczasowy kontekst seksualności sprowadzał się do obszarów bądź medycyny, bądź pornografii – czyli albo
choroby, albo perwersji. Jeśli nawet pojawił się wątek
seksualności poza tym kontekstem, przypisywany był
zwykle albo do jednego albo do drugiego; zdecydowanie zabrakło pozytywnego obrazu. Powyższe tłumaczy
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po części, dlaczego artystka stara się umieścić w tym
filmie wszystko co wydaje się normalne i zwyczajne –
z kotem włącznie5. Zwraca też uwagę, iż na początku
lat 60. zarówno terminologia jak i tradycyjne uprzedzenia były bardzo silnie zakorzenione. Potwierdza to
komentarz, który możemy odnaleźć w rozdziale poświęconym Schneemann w książce Aleksandry Juhasz
Woman of Visions. Autorka pisze, że jednym modelem otwartej kobiecej seksualności ówczesnego okresu, były chłopięce orgie hipisów [the boyfuck orgies
of hippie culture], performatywny model The Living
Theatre oraz filmy porno6. Dlatego Schneemann bardzo szczerze wyznaje:

ważnego działania. Poza społeczno-kulturowym wydźwiękiem pracy, taśma filmowa stanowi atrakcyjnie
wizualny materiał w dużej mierze dzięki malowaniu
farbą bezpośrednio na celuloidzie8.

„Naprawdę chciałam zobaczyć czym jest akt seksualny [what „the fuck” is] i umieścić go w żywym sensie zwyczajności [equity]. Jak by wyglądał?”7.
Fuses wzięły się więc z potrzeby pokazania obrazu kochających się osób jako zwykłego spontanicznego
gestu – bliskości. W filmie pojawiają się wyraźne cięcia
po zbliżeniach kobiety i mężczyzny – zaznaczona jest
równoległość czy też równoważność obojga. Jak podkreślała Schneemann, kochanek w tej pracy, nie jest ani
podmiotem ani przedmiotem. Bardziej chodzi o wyjście poza te kategorie, pokazanie zmysłowego i równo326

My aim is to use second-hand images with first
-hand emotions
Marlene Dumas
Dumas używa prawie wyłącznie fotografii jako
materiału źródłowego, a do niektórych obrazów służą jej zdjęcia i kadry z filmów pornograficznych. Przy
czym jej „obrazy” nigdy nie są dosłownym przetłumaczeniem fotografii, podobnie też jak istota poruszanego
przez nią tematu wychodzi poza samo przedstawienie.
Chodzi raczej o uchwycenie wewnętrznych różnic pomiędzy fotografią a malarstwem; coś, co sama określa
jako the essentials immortality of indifference. To co dzieje
się w tych obrazach, to delikatne przesunięcie tematu –
ani nagość, ani pozujące ciało nim jest, oraz znaczenia –
z voyerystycznej przyjemności przechodzimy do emocji. Dokładnie jak sugeruje cytat we wstępie – Dumas
skupia się na pokazaniu relacji, nie chodzi jej o kopiowanie pozy. Chodzi więc raczej o oddanie erotyczności życia, pewnego stanu, warunków, emocji – dwóch
podmiotów znajdujących się w konfrontacji ze sobą?9
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Pomiędzy wiedzą o tworzeniu przedmiotu, fizycznej
rzeczy – płótna, jak i odnoszeniem się do tej rzeczy,
pozostają zawsze emocje, które w rzeczywistości nie
mogą być namalowane.10 Różnica między pornografią,
a obrazem malowanym na jej podstawie wydaje się subtelna, ale znacząca. W tej pierwszej spojrzenie widza
zostaje uwięzione w samej warstwie przedstawionego,
która jako taka ma być źródłem przyjemności. W drugim, to co przedstawione, służy tylko wytworzeniu
napięcia – prawdziwe znaczenie i emocje są poza nią,
wzrok zyskuje wolność. Innymi słowy, koncentracja
wokół erotyki wypływa z zupełnie innych powodów
niż samo przedstawienie – erotyzm zostaje ujęty przez
Dumas jako wyraz świadomości w ludzkim dyskursie.
Na zarzuty o dosłowność czy obsceniczność, odpowiada więc, że ignorancja, czy wykorzystywanie mogą być
obsceniczne, ale przecież nie erotyka11. Dlaczego jednak używa materiałów pornograficznych jako źródła?

i rodzaj zaangażowania, emocji wraz z podmiotowym
ujęciem ciała nakazują być uważnym.
„Intymność buduje światy; tworzy miejsca i rości prawo do miejsc przeznaczonych na inne
relacje. Nieustannie odnajduje nowe działania
i każde przywiązanie uważane za istotne czyni
„życiem”, życiem w ciągłym stanie bezbronności
i wrażliwości”13.
Życiem w ciągłym stanie uważności.

„Bo nie widzę siebie kiedy to robię. Nie widzę
siebie, kiedy patrzę na ciebie?”12.
Podane przykłady nie wyczerpują oczywiście
złożonego i wielowarstwowego tematu – pokazują za to,
że w obrębie tego co wyraźne i oczywiste, możliwe jest
ciągłe przesuwanie znaczeń – zaznaczanie subtelności.
Bliskość – zarówno rozumiana jako „zbyt blisko”, jak
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Przypisy
1

Rebecca Schneider, The Explicit Body in Performance, Routledge, New York 1997.
2 Ten trop pojawił się chociażby u Maya Deren w Mashes of the
Afternoon czy u Michaela Snow w Wavelenght (1966).
3 Carolee Schneemann, Imaging Her Erotics. Essays, Interviews,
Projects, The MIT Press, Cambridge. 2003, s. 8.
4 Ibidem, s. 138.
5 Ibidem, s. 33.
6 Alexandra Juhasz, Women of Vision: Histories in Feminist Film
and Video, University Of Minnesota, Press, Minneapolis 2001.,
s. 61-62.
7 Carolee Schneemann, Imagining her erotics…, op.cit., s. 23.
8 Z samym procesem wywoływania taśmy z Fuses, wiąże się ciekawa historia, którą Schneemann wspomina w wywiadzie
(Interview with ND, From ND, Austin, Texas, no. 14, 1991, s.
5-10.). Otóż jedynym miejscem w którym istniała szansa na
wywołanie takiego materiału, było laboratorium Stana Brakhage’a w Denver; ten zapewniał artystkę iż, przyzwyczaili się tam
do dziwnych materiałów. Jak się jednak okazało, Schneemann
dostała odmowną odpowiedź w sprawie wywołania filmu, chyba – jak zaznaczyło studio – że wraz z wysłaniem każdej szpuli,
dostarczy również list od psychiatry. Powstał więc problem,
kto taki list każdorazowo będzie wystawiał. Ostatecznie zgodził się na to mąż przyjaciółki (Marty Edelheit), który wystawił
list o następującej treści: „Załączony film Carolee Schneemann,
jest badaniem archetypowej ewolucji krzyża”.
9 Richard Shiff, Less Dead [w:] Marlene Dumas: Measuring Your
Own Grave, red. Lisa Gabrielle Mark, katalog wystawy, 2008,
s.151.
10 The Fearless Body: An Interview with Marlene Dumas, Robert
Enright, Border Crossings, No. 91 (August), 2004, s.34.
11 Wypowiedź M. Dumas – materiały audio. http://www.moca.
org/audio/#dumas. Data dostępu 10.01.2009.
12 Wypowiedź M. Dumas – materiały audio: http://www.moca.
org/audio/#dumas Data dostępu 10.01.2009.
13 “…intimacy builds worlds; it creates places and usurps places
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meant for other kind of relation. Its [intimacy] potential failure
to stabilize closness always hunts its persistent activity, making
the very attachments deemed to buttress “a life” seem in a state
of constant if latent vulnerability.” Intimacy, A Special Issue
red. Lauren Berlant, The University of Chicaco Press, 2000,
s.2.
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Ostatni performens
z rodzicami,
Bobem i Carol
Zanisnik
Bryan Zanisnik
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Bryan Zanisnik, A Woman Waits For Me II,
Performance, Pace University, New York, NY, 2014

336
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Bryan Zanisnik, A Woman Waits For Me,
Installation and Performance, Sculpture Center, Long Island City, NY, 2013
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339
Bryan Zanisnik, Meadowlands Picaresque,
Site-Specific Installation and Performance, Smack Mellon, Brooklyn, NY, 2013

340
341
Bryan Zanisnik, Weather Studies,
Performance, Hotel Particulier, New York, NY, 2013

342
343
Bryan Zanisnik, Weekend Warrior, Site-Specific Installation and Performance,
Futura Centre For Contemporary Art, Prague, Czech Republic, 2012

344
345
Bryan Zanisnik, The Valley of Ben Hinnom,
Performance, Agape Enterprise, Brooklyn, NY, 2012

346
347
Bryan Zanisnik, The Rise of the Alpha Male: A Cautionary Tale,
Performance, Abrons Arts Center, New York, NY, 2011

348
349
Bryan Zanisnik, It Will Never Be As It Was Before Rhadamanthus,
Performance, Horton Gallery, New York, NY, 2011

350
351
Bryan Zanisnik, Rawling Hall,
Site-Specific Installation and Performance, Marginal Utility, Philadelphia, PA, 2010

352
353
Bryan Zanisnik, After-Klang and the Excise of Time,
Performance, Y Gallery, New York, NY, 2010

354
355
Bryan Zanisnik, Pneumatic Pump and Cleanse,
Performance, Theaterlab, New York, NY, 2010

356
357
Bryan Zanisnik, Unshaved Coiffure and Root,
Performance, MoMA PS1, Long Island City, NY, 2010

358
359
Bryan Zanisnik, When I Was a Child I Caught a Fleeting Glimpse,
Performance, Hunter College, New York, NY, 2009

360
361
Bryan Zanisnik, Ten-Thousand Meals Than Ever Yet,
Performance, P.P.O.W., New York, NY 2009
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363
Bryan Zanisnik, Spring Scale and Lure, Performance,
Kate Werble Gallery, New York, NY, 2009

364
365
Bryan Zanisnik, Unfurl Me, Performance,
Jack the Pelican Presents, Brooklyn, NY, 2008

Toast II
Jerzy Bereś

Dokumentacja z archiwum Fundacji in Situ.
Fot. Marcin Polak, Jerzy Grzegorski
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Toast II, Konteksty. II Festiwal Sztuki Efemerycznej, Sokołowsko
2012, fot. Marcin Polak, Jerzy Grzegorski

Toast II, Konteksty. II Festiwal Sztuki Efemerycznej, Sokołowsko
2012, fot. Marcin Polak, Jerzy Grzegorski

Toast II, Konteksty. II Festiwal Sztuki Efemerycznej, Sokołowsko 2012,
fot. Marcin Polak, Jerzy Grzegorski
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Toast II, Konteksty. II Festiwal Sztuki Efemerycznej, Sokołowsko
2012, fot. Marcin Polak, Jerzy Grzegorski

Toast II, Konteksty. II Festiwal Sztuki Efemerycznej, Sokołowsko
2012, fot. Marcin Polak, Jerzy Grzegorski

Toast II, Konteksty. II Festiwal Sztuki Efemerycznej, Sokołowsko
2012, fot. Marcin Polak, Jerzy Grzegorski

Pomnik artysty, Konteksty. III Festiwal Sztuki Efemerycznej, Sokołowsko 2013
fot. Marcin Polak, Jerzy Grzegorski

Pomnik artysty, Konteksty. III Festiwal Sztuki Efemerycznej, Sokołowsko 2013
fot. Marcin Polak, Jerzy Grzegorski
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Kader Attia – (ur. 1970 w Dugny, Francja). Dzieciństwo spędził migrując między Francją a Algierią,
chrześcijańskim Zachodem a islamskim Maghrebem. To międzykulturowe napięcie jest obecne również w jego twórczości, w której fizyczne, sensualne
doświadczenie życia przyjmuje jednocześnie bardzo
konkretne, surowe formy i zarazem poetyckie rysy.
Autor filmów, fotografii, instalacji. Jego prace były
pokazywane w wielu prestiżowych instytucjach na
świecie, takich jak: ICA w Bostonie, Centre Georges
Pompidou w Paryżu, Saatchi Gallery w Londonie.
Jerzy Bereś - urodzony w 1930 w Nowym Sączu;
uczeń Xawerego Dunikowskiego, rzeźbiarz, autor
akcji, „używający” swojego ciała jako jednego z podstawowych elementów tworzywa - to różnorodne
wcielenia tego samego artysty. Zmarł 25 grudnia 2012
w Krakowie.
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Britton Bertran - mieszka w Chicago, w stanie Illinois, gdzie w organizacji United States Artists odpowiada za program nagród dla wyróżniających się
artystów (Fellows Program). Od czasu do czasu jest
kuratorem gościnnym; jego najnowsze wystawy miały miejsce w Chicago: w Hyde Park Art Center w Chicago i w Muzeum Sztuki Uniwersytetu im. Loyoli.
Uczy w Zakładzie Zarządzania Sztuką w School of the
Art Institute of Chicago. Jest obecny w internecie na
platformie Tumblr jako kingstitt i na twitterze jako
@br_tton. Britton Bertran nie jest artystą.
Zofia Cielątkowska - filozofka, krytyczka sztuki,
redaktorka. Obecnie wykładowczyni na Akademii
Sztuki w Szczecinie.
Zuzanna Czebatul (ur. 1986 w Międzyrzeczu). Studiowała na UdK w Berlinie i Städelschule we Frankfurcie. Obecnie studentka MFA Hunter Collage w Nowym Jorku. Stypendystka Fullbrighta w roku 2013.
Autorka wielu wystaw indywidualnych i solowych
w Niemczech i Nowym Jorku.
Sylwia Czubała – ur. w 1987 roku, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Krytyczka sztuki, artystka wizualna, koordynatorka i kuratorka wy-
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staw. Pisze o sztuce współczesnej, tworzy prace rysunkowe, wideo i instalacje. Współredaktorka Punktu.

storii sztuki i kultury na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Muzealniczych Studiów Kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
W swoich zainteresowaniach, pracy badawczej, jak
i w praktyce kuratorskiej i wydawniczej łączy podejście interdyscyplinarne z dbałością o warsztat historyka
sztuki. Do jego głównych zainteresowań należą: antropologia, psychologia percepcji, społecznie zaangażowane projektowanie, historia nauki i technologii oraz ich
wzajemne przenikanie się. Obecnie prowadzi własne badania z zakresu antropologii jedzenia i psychofizjologii
smaku oraz eksperymentalnej psychofizjologii widzenia
(szczególnie w ujęciu Jana Evangelisty Purkynego).

Constant Dullaart – mieszka i pracuje w Berlinie
i Amsterdamie. Sztuka Constanta Dullaarta odnosi
się do współczesnych sposobów dostępu, widoczności
i (błędnej) reprezentacji związanych z globalnym rozprzestrzenianiem się technologii komunikacyjno-informatycznych. Dullaart podejmuje kwestie przejrzystości, ukrytych informacji i wielowymiarowości
infrastruktury internetu oraz wielorakich powiązań
pomiędzy człowiekiem i maszyną. Prace Dullaarta publikowały Wall Street Journal, Guardian, Frieze, Art-papers, Dismagazine, Monopol, Rhizome i TAZ.
Wystawiał prace m.in. w New Museum, MassMoca i UMoca w USA, Rencontres d’Arles, Autocenter
w Berlinie, Muzeum Politechniki Moskiewskiej oraz
Stedelijk Museum w Amsterdamie. Studiował w Gerrit Rietveld Academie i w Rijksakademie.
Hubert Gromny – (ur. 1990 w Staszowie). Student
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, autor fotografii, filmów, rysunków, instalacji.
Krzysztof Gutfrański – ur. 1982 , historyk i kurator
sztuki współczesnej, niezależny badacz i redaktor wydawnictw z zakresu kultury wizualnej. Absolwent hi-
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Tomasz Koszewnik – ur. 1986 w Białymstoku. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Studiował Antropologie kultury na Uniwersytecie Warszawskim (2007-2010), aktualnie Intermedia na Uniwersytecie Artystycznym w
Poznaniu ( od 2010) oraz wizytująco w Pracowni Działań Przestrzennych prof. Mirosława Bałki na Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie. Wywiad- rzeka z artystą
„Między ścianą a płaczem” został przeprowadzony na
początku sierpnia 2014 w Białymstoku. W celu zapoznania się z jego treścią prosimy o kontakt z artystą lub
redakcją.
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Jonas Lescrauwaet – ur. 1983 w Belgii. studiuje sztuki eksperymentalne w Luca School of Arts (Ghent).
W swojej twórczości próbuje uchwycić, a jednocześnie zakwestionować wybrane zjawiska kultury zachodniej, małe ludzkie strategie, które przypominają
nic nieznaczące gesty, a jednak odzwierciedlają i reprezentują nasze relacje z otaczającym światem i nasz
strach przed zmaganiem się z nim jako bytem niewytłumaczalnym.

Karolina Plinta - krytyczka sztuki, wice naczelna
Magazynu Szum. Wcześniej prowadziła bloga „Sztuka
na gorąco”, współpracuje z korporacją Ha!art. Skończyła historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim,
obecnie doktorantka na Wydziale Artes Liberales UW.
Pochodzi ze Szczecina, mieszka i pracuje w Warszawie.

Caroline Mesquita – ur. 1989 w Brest, Francja. Mieszka i pracuje w Paryżu, gdzie w 2013 roku ukończyła
Ecole Nationale des Beaux-Arts. Obecnie studentka
Mountain School of Arts w Los Angeles. Autorka wystawy indywidualnych i uczestniczka wielu wystaw
zbiorowych we Francji i Stanach Zjednoczonych.
Magdalena Moskwa - ukończyła PWSSP w Łodzi
uzyskując dyplom w 1996 r. Zajmuje się malarstwem,
fotografią, haftem, tworzy obiekty–ubrania o nieużytkowym charakterze.
Maria Ornaf - ur. 1989, absolwentka Intermediów na
Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Tworzy filmy eksperymentalne i video. Mieszka i pracuje w Poznaniu.
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Anna Raczyński – urodziła się w Londynie. Mieszka
i pracuje w Berlinie i w Poznaniu. Realizuje głównie
prace audio oraz video, a także filmy dokumentalne. Jej działalność artystyczna jest ukierunkowana na
tematy związane z tożsamością i z różnymi formami
przestrzeni (na przykład miejsca pracy, przestrzenią
domową i przestrzeniami przejściowymi). W swoich
projektach stara się rozszerzać pojęcie filmu dokumentalnego poprzez badanie relacji między warstwą
techniczną, dźwiękową oraz wizualną, a tematem filmu. Interesuje ją głównie kwestionowanie konwencjonalnych form narracji w filmie dokumentalnym.
Karolina Sikorska – kulturoznawczyni, absolwentka
gender studies na UJ, kuratorka, redaktorka i autorka publikacji poświęconych sztuce współczesnej i zagadnieniom związanym z praktykami społeczno-kulturowymi, współredaktorka Punktu. Od 2013 roku
współpracuje z Centrum Kultury Zamek w Pozna-
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niu jako koordynatorka projektu „Centrum Praktyk
Edukacyjnych” .
Ula Szkudlarek – 83-65-98
Bryan Zanisnik – ur. w Union, New Jersey. Obecnie mieszka i pracuje na Brooklynie. Absolwent Hunter College w Nowym Jorku. Swoje prace i działania
performatywne prezentował m.in. w Nowym Jorku
w MOMA PS1, Sculpture Center; w Filadelfii w Institute of Contemporary Art and the Fabric Workshop
and Museum; w Miami w the De La Cruz Collection;
w Chicago w Museum of Contemporary Photography;
in Los Angeles w LAXART; the Kunsthalle Exnergasse
w Wiedniu and the Futura Centre for Contemporary
Art w Pradze.
Iwo Zmyślony - krytyk sztuki i metodolog, autor
kilkunastu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu tekstów publicystycznych, wywiadów i recenzji.
Współpracuje z Dwutygodnikiem, Obiegiem, Artpunktem i Kulturą Liberalną. Doktoryzował się pracą na temat pozawerbalnych wymiarów wiedzy (tacit
knowledge). Wykładowca w School of Form w Poznaniu.
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