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Twenty years ago, at the exhibition Ideas Beyond Ideology. The New Generation
in Polish Art, my graduation piece, Pyramid of Animals, was shown for the first
time in the Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle.
The piece provoked much discussion and I was subject to pressure, attacks, and
accusations.
Someone, having researched materials from that time, has asked me once, wasn’t
one of the reasons behind such a forceful backlash the fact that I am a woman?
YES, of course.
Clearly, society does not expect women to raise relevant issues; it expects only
kindness and non-interfering politeness. We are allowed to accompany, but we
mustn’t exist.
After twenty years Pyramid of Animals is once more included in the exhibition in
the Center for Contemporary Art. The perspective for its reception has changed
entirely, but women invited to participate in the British British Polish Polish
exhibition, especially in its contemporary section, are once again very few. This
is why the exhibition Women Commentators is taking place HERE in Center for
Contemporary Art Ujazdowski Castle and NOW, from October 31 to November 29,
2013, on the initiative of the Katarzyna Kozyra Foundation.
I want women to have a voice.

Dwadzieścia lat temu, na wystawie Idee poza ideologią. Nowe pokolenie w sztuce
polskiej, po raz pierwszy w CSW pokazano moją pracę dyplomową, Piramidę zwierząt.
Praca wywołała wiele dyskusji, byłam poddana presji, napaściom, oskarżeniom.
Kiedyś ktoś, badając materiały z tamtego czasu, zadał mi pytanie, czy jednym z powodów tak gwałtownych reakcji nie było to, że jestem kobietą. Oczywiście, że TAK.
Widocznie społeczeństwo nie oczekuje od kobiet poważnych tematów, ale uprzejmości, nieingerującej grzeczności. Wolno nam towarzyszyć, nie wolno nam być.
Po dwudziestu latach Piramida zwierząt ponownie jest na wystawie w Centrum
Sztuki Współczesnej. Perspektywa jej odbioru jest kompletnie inna, ale kobiet,
które zaproszono do udziału w wystawie British British Polish Polish, szczególnie w jej współczesnej części, jest znowu bardzo niewiele. Dlatego wystawa
Komentatorki odbywa się TU w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
i TERAZ, od 31 października do 29 listopada 2013 r., z inicjatywy Fundacji
Katarzyny Kozyry.
Chcę, by kobiety miały głos.

Katarzyna Kozyra
Warszawa 2013

Katarzyna Kozyra
Warsaw 2013
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Introduction

Wprowadzenie

One of the primary goals of the Katarzyna Kozyra Foundation is to support female
artists at the beginning of their careers. Why is this so important? Why is it more
important today than it was a few years ago? When we realize that in times of global
crisis the biological mechanism – elimination of the weakest – starts working, then
we can see how important it is to support culture, newcomers and women.
The exhibition Women Commentators is dedicated to the art of the young generation of female artists, who comment on current political, social and artistic affairs through their art. They raise the most relevant issues of the modern world:
regimes, war, terrorism, financial crisis, historical disputes, disasters. Main criteria
for the selection of pieces for the exhibition include the strength of the artist’s
position on the subject as well as presentation of conclusions and personal reflections through art. Since these pieces are not anonymous, they constitute remarkably brave comments on each particular issue.
The objective of the exhibition is not to present the world seen with the women’s
eyes, treated as the so-called another point of view, but to incorporate their opinion into the mainstream discourse in order for it to become treated equally to the
official narrative; to overcome the division which causes the opinion of women
to be ignored or marginalised. What is more, the exhibition will challenge the
stereotype of feminist art shows, where women are presented either as heroines
fighting against the patriarchy, or as its victims. The objective of the project is to
present to the audience in an appealing and compelling form difficult and little
known content, which has never been shown in Poland, while promoting socially
engaged art created by women. The exhibition aims at creating an opportunity
for artists working in different fields and originating from different countries to
work together and thus create a platform for collaboration and exchange between
them and the audience. We would also like to follow up with online activity: we
created a blog (www.komentatorki.natemat.pl) devoted to the issues raised by
the exhibition, with contributions from the organisers, invited guests, artists and
ordinary Internet users. The blog will be updated after the exhibition as well.

Jednym z głównych celów Fundacji Katarzyny Kozyry jest wspieranie artystek, które
dopiero rozpoczynają karierę. Dlaczego jest to aż tak istotne? Dlaczego obecnie
jest to istotniejsze niż kilka lat temu? Kiedy zdamy sobie sprawę, że w czasach
globalnego kryzysu uruchamia się mechanizm eliminacji najsłabszych, dostrzeżemy, jak ważne jest wspieranie kultury, debiutantów oraz kobiet.
Wystawa Komentatorki poświęcona jest twórczości współczesnych artystek młodego pokolenia, które w swoich pracach komentują bieżące wydarzenia polityczne,
społeczne i artystyczne. Poruszają najbardziej ważkie problemy współczesnego
świata: reżim, wojna, terroryzm, kryzys finansowy, historyczne spory, katastrofy.
Głównym kryterium w wyborze prac było zajęcie przez ich autorki stanowczego stanowiska, prezentacja wniosków i własnych przemyśleń za pomocą sztuki. Prace te są
nieanonimowym, przez co odważnym, komentarzem do konkretnych problemów.
Celem wystawy nie jest przedstawienie świata widzianego oczami kobiet, traktowanego jako tzw. inny punkt widzenia, ale włączenie ich opinii do dyskursu,
traktowanie ich na równi z oficjalną narracją, przełamanie tego podziału w skutek którego zdanie kobiet jest ignorowane lub marginalizowane. Dodatkowo
wystawa przełamuje stereotyp wystaw feministycznych, gdzie kobiety pokazuje
się jako bohaterki walczące z patriarchatem lub jego ofiary. Celem projektu jest
próba przekazania w sposób atrakcyjny i angażujący dla widza mało popularnych,
niewystawianych w Polsce i trudnych treści, przy jednoczesnej promocji sztuki
społecznie zaangażowanej tworzonej przez kobiety. Wystawa zakłada stworzenie możliwości do wspólnej pracy artystek działających w różnych dyscyplinach,
pochodzących z różnych państw, która ma stanowić płaszczyznę do wspólnego
działania i wymiany pomiędzy nimi a odbiorcami. Chcemy równocześnie działać
w Internecie: założyliśmy bloga (www.komentatorki.natemat.pl) poświęconego
problemom poruszanym na wystawie, który będzie prowadzony wspólnie przez organizatorów wystawy, zaproszonych gości, artystki i zwykłych internautów. Blog
będzie aktualizowany również po zakończeniu wystawy.

Anna Walewska
Anna Walewska
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Commentators of Social Reality

Komentatorki społecznej rzeczywistości

Commenting on social, political and artistic reality lies at the core of critical art and
feminist art. Although it is currently said that feminist activism undergoes a crisis,
in art, women – aware of their social standing – make their powerful voice heard
more and more frequently as they comment on the surrounding reality.
The objective of my essay is to present a subjective overview of the evolution of engaged feminist art and to attempt to reconstruct its social meaning. I will draw
not only from the history of art, but also from sociological and philosophical theories. The reason for this approach is that I assume that, like any other art movement, feminist art is a social construct, a result of influence exercised by a given
social order and a reaction to the said order.
The role of picture in the processes of identity construction has major importance in
visual arts. From studies on popular culture and media we know that through pictures we are presented with a certain order of reality. Judith Butler, in her analysis of media coverage of war, describes it as recruitment for a given attitude1. The
picture affects the senses by narrowing or extending the boundaries of what is
visible in culture. If we apply Butler’s argument to describe relationships between
genders, one can see that visual message narrows or extends the boundaries of
what we call femininity and masculinity.
This situation is reflected in art, which according to Jacques Rancière, is not politi-

Komentowanie rzeczywistości społecznej, politycznej i artystycznej to główne założenie sztuki krytycznej, a w jej ramach sztuki feministycznej. Mimo, iż współcześnie mówi się o kryzysie feministycznego aktywizmu, w sztuce coraz częściej
na nowo pojawia się mocny głos kobiet, które ze świadomością swojej pozycji społecznej mówią o otaczającej rzeczywistości.
Celem mojego tekstu będzie subiektywne przedstawienie ewolucji feministycznej sztuki zaangażowanej oraz próba rekonstrukcji ich społecznego znaczenia.
Opierać będę się przy tym nie tylko na historii sztuki, ale również na teoriach
z zakresu socjologii i filozofii. Wychodzę bowiem z założenia, że podobnie jak
każdy inny nurt w sztuce, sztuka feministyczna jest tworem społecznym, efektem
oddziaływania określonego porządku społecznego oraz reakcją na niego.
Rola obrazu w procesach konstruowania tożsamości jest w przypadku sztuk wizualnych szczególnie istotna. Na podstawie badań nad kulturą popularną oraz mediami wiemy, że poprzez obrazy przedstawiany jest nam określony porządek rzeczywistości. Judith Butler, analizując przekazy dotyczące wojny, określa to wręcz
mianem rekrutowania do przyjęcia określonej postawy1. Obraz oddziałuje na
zmysłowość, zawężając lub też poszerzając granice tego, co widzialne w kulturze.
Jeśli logikę wywodu Butler przeniesiemy na relacje pomiędzy płciami, dostrzec
można, że przekazy wizualne w podobny sposób ograniczają lub też poszerzają
granice tego, co nazywamy kobiecością i męskością.
Sytuacja ta znajduje odzwierciedlenie w sztuce, która, jak pisze Jacques Rancière:

cal owing to the messages and feelings that it conveys on the state of social and
political issues. Nor is it political owing to the way it represents social structures, conflicts or identities. It is political by virtue of the very distance that it
takes with respect to those functions. It is political insofar as it frames a specific
space-time sensorium, as this sensorium defines ways of being together or being apart, of being inside or outside, in front of or in the middle of, etc.2. Art as
a political domain consists in establishing visibility and invisibility, in bringing on
the stage new objects and subjects, in making visible that which was not visible,

J. Butler, Frames of War: When is Life Grievable?, Verso, New York 2009.

1
2

nie jest polityką ze względu na komunikaty lub uczucia, jakie przekazuje na temat porządku świata. Nie jest nią również ze względu na sposób, w jaki przedstawia strukturę społeczną, konflikty, tożsamości grup społecznych. Sztuka jest
polityką przez sam dystans przybierany wobec swoich funkcji, przez wprowadzany typ czasu oraz przestrzeni, przez sposób w jaki dzieli ten czas i zaludnia

J. Rancière, The Politics of Aesthetics, 2004, lecture at the Franfurter
Sommerakademie, available at: http://roundtable.kein.org/node/463.

1

J. Butler, Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania?, Instytut
Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2011, s. 15.
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audible as speaking beings they who were merely heard as noisy animals3. Art

tę przestrzeń2. Sztuka jako obszar polityczny polega na ustanawianiu widzialności i niewidzialności, na wprowadzaniu nowych podmiotów i przedmiotów,
uwidacznianiu tego, co nie było widoczne oraz ujmowaniu jako istoty mówiące
tych, którzy byli postrzegani jako hałaśliwe zwierzęta3. Sztuka jest zatem prze-

constitutes thus a space in which a fight for a specific world view takes place;
a fight that decides who and what is visible in it and who is not. Every artistic activity can modify the established world view. That is also the stake in the game.

strzenią, w której zachodzi walka o określony obraz świata, o to co i kto jest w nim
widoczny, kto natomiast nie. Każde działanie artystyczne może modyfikować
ustanowiony obraz świata. I o to również toczy się gra.

Political Commentary In Feminist Art
For centuries in Europe, the culturally determined position of women did not involve
commenting, evaluating or taking the role of an expert. Being an artist or undertaking the task of a commentator was reserved for men, especially those with
high social status. No access to formal education excluded women from gaining
academic knowledge and from creating art. Until the 19th century, women who
were educated, who had knowledge or specialised skills were isolated exceptions.
The large inflow of women to the world of science and art started in the middle
of the 19th century, due to growing access to academic education and art academies. The second half of the 19th century is also the time when women began to
comment on the reality, both through philosophy and art. The situation in Poland
was no different, as women started to study only at the end of the 19th century,
rare exceptions notwithstanding. The 1870s knew the appearance of private professional classes of artistic crafts for women. In Warsaw at that time a dozen of
such schools could be found. Specialised courses were established, too. The most
famous courses for women in Warsaw were women’s classes in Wojciech Gerson’s
School of Drawing that were held between 1876 and 1901, as well as the Artistic
Faculty at the Superior Courses for women, which was established in 1868, and
where – among others – Olga Boznańska received her education.
There is no doubt that the merit of granting access to university and artistic education in Europe and the United States should be credited to the women emancipation movement, i.e. to contemporary activists who, in order to achieve their
political goals, had to influence public opinion. Of course, the access was not
unlimited, it concerned only white, middle- and high-class women, who were the
first to enter the world of science and art.
Despite these limitations opening the doors of high schools and art schools to women entailed a sudden development of women’s art and later on, in the second
half of the 20th century, of feminist art, which always involved a commentary on
women’s situation in the social reality. When Yoko Ono, during her performance

Komentarz polityczny w sztuce feministycznej
Komentowanie, opiniowanie, bycie ekspertką nie było przez stulecia w Europie rolą
kulturowo przypisywaną kobietom. Podobnie jak w przypadku artysty, rola komentatora zarezerwowana była dla mężczyzn, zwłaszcza tych o wysokim statusie społecznym. Brak dostępu do edukacji formalnej wykluczał kobiety zarówno
z posiadania wiedzy naukowej, jak i uprawiania sztuki. Kobiety wykształcone,
posiadające wiedzę, czy specjalistyczne umiejętności do XIX wieku stanowiły odosobnione przypadki. Szeroki napływ kobiet do świata nauki i sztuki datuje się
na drugą połowę XIX wieku wraz ze zwiększającym się dostępem do kształcenia
uniwersyteckiego, w tym do szkół artystycznych. Rozwój kobiecego komentowania rzeczywistości w filozofii i sztuce również przypada w Europie na koniec XIX
wieku. Podobnie działo się na ziemiach polskich, gdzie kobiety, poza nielicznymi
wyjątkami, studiować zaczęły dopiero pod koniec XIX wieku. Od lat 70. XIX wieku zaczęły pojawiać się prywatne kursy zawodowe rzemiosła artystycznego dla
kobiet. W Warszawie w tym czasie istniało kilkanaście takich szkół. Powstawały
również specjalne kursy. Najbardziej znanymi były istniejące w latach 1876-1901
kursy dla kobiet przy Szkole Rysunkowej Wojciecha Gersona w Warszawie oraz
Wydział Artystyczny na Wyższych Kursach, założony w Krakowie w 1868 r., który
ukończyła między innymi Olga Boznańska.
Niewątpliwie dostęp do edukacji uniwersyteckiej i artystycznej jest w Europie oraz
w Stanach Zjednoczonych zasługą ruchu emancypacji kobiet, a więc ówczesnych aktywistek, które chcąc uzyskać swoje cele polityczne, musiały oddziaływać na opinię

2
3

J. Rancière, The Politics of Aesthetics, 2004, lecture at the Franfurter
Sommerakademie, available at: http://roundtable.kein.org/node/463.

J. Rancière, Estetyka jako polityka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa
2007, s. 24.

3

Tamże, s. 25.
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Cut Piece in 1965, asked the audience to cut her clothes with scissors piece by
piece, she exposed the passivity of women in culture and how their sexuality is
built. Similarly, when in 1970, the artists involved in WAR movement (!Women Art
Revolution) protested against the discrimination of women in art, their goal was
to intervene and change the existing, patriarchal reality.
Taking into account the question of political commentary, the most important period on feminist art’s timeline is the second half of the 20th century, when following social and political changes, black female artists from lower social classes
broke through to the art scene. Deconstructing social reality from the point of
view of race and social class required new forms of expression. Thus, feminist art
quickly ceased to be a homogenous movement. Coloured women were interested
in the oppression of class and racial power relations. The moment they took the
floor undoubtedly coincided with the development of such movements as anticolonialism and antiracism, as well as postcolonial feminism and black feminism
which, as elements of third wave feminism, brought together the issue of sexism
and classism. In 1980, Lorraine O’Grady performed Mlle Bourgeoise Noire to talk
about the exclusion of black female artists from American art. Art made by artists
from disadvantaged groups is inevitably socially marked and involved. It constitutes a political manifest of women excluded in many ways from participation in
power. On the global level, various kinds of social criticism embedded in the postcolonial and antiracist movement have been still developing.
The history and the nature of feminist art in Central and Eastern Europe on one
hand, and USA and Western Europe on the other, differ substantially. Poland can
serve as a perfect illustration.
As Izabela Kowalczyk believes, due to the lack of proper critical and analytical tools, it
is hard to talk about feminist art in Poland at that time. Instead, we could talk about
feminist interventions4, among which we can enumerate the work of Natalia LachLachowicz, Ewa Patrum, Maria Pinińska-Bereś. Feminist interventions in that period
were focused basically on the issues of the sexualisation of the female body and its
objectification. The appearance of feminist art in Poland dates back to the 1990s,
when Katarzyna Kozyra and Alicja Żebrowska introduced in their work the topic of
social construction of gender and the possibility of crossing its boundaries5.

4

publiczną. Nie był to rzecz jasna dostęp nieograniczony. Dotyczył kobiet białych,
z klasy średniej i wyższej, które jako pierwsze weszły do świata nauki i sztuki.
Pomimo tych ograniczeń otwarcie kształcenia akademickiego oraz artystycznego
dla kobiet spowodowało gwałtowny rozwój sztuki kobiet, a w późniejszym czasie,
w drugiej połowie XX wieku, sztuki feministycznej. Nieodłącznym jej elementem było komentowanie rzeczywistości społecznej pod kątem sytuacji kobiet.
Gdy w 1965 r. Yoko Ono podczas performance’u Cut Piece poprosiła widzów, aby
nożyczkami odcięli po kawałku jej ubranie, pokazała m.in. czym jest bierność
kobiet w kulturze, a także jak konstruowana jest ich seksualność. Podobnie, gdy
w 1970 r. artystki skupione wokół WAR (!Women Art Revolution) protestowały
przeciwko dyskryminacji kobiet w świecie sztuki, ich celem była interwencja oraz
zmiana zastanej, patriarchalnej rzeczywistości.
Biorąc pod uwagę zagadnienie komentarza politycznego, istotnym punktem na historycznej mapie sztuki feministycznej jest druga połowa XX wieku, kiedy to pod
wpływem zmian społeczno-politycznych weszły do niej artystki czarnoskóre oraz
pochodzące z niższych klas społecznych. Dekonstruowanie rzeczywistości społecznej z punktu rasy i klasy społecznej wymagało rozwoju innych form wyrazu.
Sztuka feministyczna szybko przestała więc być jednolitym nurtem. Kobiety kolorowe zwróciły uwagę na opresję wynikającą z klasowych oraz rasowych relacji
władzy. Na ich dojście do głosu z pewnością wpływ miał rozwój ruchu antykolonialnego oraz antyrasistowskiego, w tym feminizm postkolonialny i czarny feminizm, które jako część tzw. feminizmu trzeciej fali, połączyły kwestię seksizmu
z rasizmem i klasizmem. W 1980 r. Lorraine O’Grady przedstawiając performance
Mlle Bourgeoise Noire odniosła się do sytuacji wykluczenia czarnoskórych artystek w amerykańskim świecie sztuki. Sztuka tworzona bowiem przez artystki

z grup wykluczonych siłą rzeczy stawała się społecznie naznaczona oraz zaangażowana. To manifest polityczny kobiet wielokrotnie wykluczonych z dostępu
do władzy. Podobnie, osadzone w ruchu postkolonialnym oraz antyrasistowskim,
różnorodne krytyki społeczne rozwijały się oraz nadal rozwijają w skali globalnej.
Historia i charakter sztuki feministycznej w Europie Środkowej i Wschodniej różni
się znacząco od tego w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej.
Doskonale widać to na przykładzie Polski.
Jak zauważa Izabela Kowalczyk, z powodu braku odpowiednich narzędzi krytyki
oraz analizy, w Polsce w tym czasie trudno jest mówić o istnieniu nurtu sztuki

I. Kowalczyk, Sztuka feministyczna w Polsce. Od feministycznych interwencji
do postfeminizmu, [in:] Kultura Enter 42, 2012.

5

Ibid.
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The emergence of feminist art in post-socialist countries was undoubtedly correlated
with the establishment of the feminist movement, that included various aspects
and developed independent paths of social criticism. With time, alongside the liberal feminism which dominated the 90s, several leftist or anarchistic movements
appeared, introducing new tools of analysis that soon were applied to art, too.

Class, Race, Gender
It would seem that currently, neither on the global scale nor in Poland, can we talk
about one single movement in feminist art, involved in commenting on the reality.
Engaged women’s art today rather consists of diverse vantage points, which may
sometimes be at odds. Women’s experience and their view of social reality differs
depending on their place of origin and social status.
In a similar way, it is hard to unambiguously classify the topics tackled by feminist
art. However, we can make an attempt at presenting the most typical issues and
various perspectives. That is why I would prefer to leave aside the question of
cultural deconstruction of femininity in art – which was extensively discussed in
many comprehensive papers – and I would like to focus on the topics related to
social process of identity construction, class identity in the first place, resistance
to authority and social criticism. Activism will also be of interest to us.
The first topic I would like to tackle is women’s work. It is by the way one of the
main themes of feminist art. In Polish art, it has been depicted in two pieces, which by now have become classic: Supermatki [Supermothers] by Elżbieta
Jabłońska and Julita Wójcik’s performance Obieranie ziemniaków [Peeling potatoes]. Peeling potatoes, which is a chore the majority of housewives do, is perceived as an activity at the same time necessary and dirty. In Poland, it is also
associated with peasant culture. Meanwhile Wójcik, with her performance, introduced the everyday invisible work of women into a gallery, i.e. a space of high
culture. Simultaneously, she highlighted the arbitrary character of what we consider base and what we consider estimable.
Work, done by women and men and correlated with power relations in modern capitalist societies, have for a long time constituted the subject of Mierle Laderman
Ukeles’ work. Ukeles is an American artist who draws attention to the political
character of caretaking and to the situation of modern workers, who are exploited
by the capitalist system but constitute an indispensable element of this system.
Since the 1960s, the artist has collaborated with specific professions, for example
with sanitation workers. In her famous performance Touch Sanitation, she shook
their hands to thank them for keeping alive the global metropolis of New York. As

feministycznej. Zdarzały się raczej feministyczne interwencje4. Do takich zaliczyć należy prace Natalii Lach-Lachowicz, Ewy Patrum, Marii Pinińskiej-Bereś.
Feministyczne interwencje w tym okresie koncentrują się przede wszystkim na
kwestiach związanych z seksualizacją kobiecego ciała i jego uprzedmiotowieniu.
Z ukształtowaniem się sztuki feministycznej w Polsce mamy do czynienia w latach 90. XX wieku, kiedy to powstają prace między innymi Katarzyny Kozyry i Alicji
Żebrowskiej, wprowadzające tematykę społecznej konstrukcji płci oraz możliwości przekraczania jej granic5.
Rozwój sztuki feministycznej w krajach postsocjalistycznych miał z pewnością
związek z rozwojem ruchu feministycznego, który również w swoim obrębie różnicował się, rozwijając niezależne krytyki społeczne. Z czasem, obok dominującego
w latach dziewięćdziesiątych feminizmu liberalnego, zaczęły funkcjonować różne
nurty lewicowe czy anarchistyczne, przynosząc ze sobą kolejne narzędzia analizy,
które szybko znalazły zastosowanie również w sztuce.

Klasa, rasa, płeć
Wydaje się, że obecnie ani w skali globalnej ani w Polsce nie można mówić o istnieniu
jednego nurtu sztuki feministycznej, komentującej rzeczywistość. Współcześnie zaangażowana sztuka kobiet to raczej różnorodne, czasem wręcz skonfliktowane ze
sobą optyki. Doświadczenie kobiet oraz ich spojrzenie na społeczną rzeczywistość
różni się w zależności od miejsca ich pochodzenia, pozycji społecznej.
Podobnie też trudno jednoznacznie zaklasyfikować tematy, jakie podejmuje sztuka
feministyczna. Można jednak pokusić się o przedstawienie najbardziej typowych
wątków i różnorodnych spojrzeń na nie. Nie wchodząc zatem w zakres tematyki
kulturowej dekonstrukcji kobiecości w sztuce, na temat której powstało wiele wyczerpujących opracowań, skupić chciałabym się na wątkach powiązanych ze społecznymi procesami konstruowania tożsamości, przede wszystkim klasowej, oporem wobec władzy i krytyką społeczną. Interesować mnie będą również działania
aktywistyczne.
Pierwszym wątkiem, jaki chciałabym w związku z tym poruszyć, jest praca kobiet.
Jest to zresztą jeden z głównych tematów sztuki feministycznej. W sztuce polskiej jest ona przedmiotem dwóch klasycznych już prac: Supermatki Elżbiety
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an artist and as a mother she has shown how closely these two functions, both
performed at home, are linked.
Contemporary feminist art frequently abandons the criterion of biological sex as
a determining factor in the choice of topics. This type of post-feminist art and
criticism is not focused on the cultural role of a woman, but it reinterprets traditional feminist issues. It can be associated with the ideas of Judith Butler, who
speaks about a performative character of gender, i.e. considering gender as a theatrical role. This perspective enables a diagnosis of the assigned social functions
and going beyond those functions. Each instance of leaving the role, going beyond it, its carnivalisation, pastiche, or derogation is an act of crossing the discursive limits of gender. Polish art knows many such examples, for instance Alicja
Żebrowska’s Kiedy Inny staje się swoim [When the Other becomes one of us].
Art created by men can also be considered a part of this trend, for example Karol
Radziszewski’s work or Andrzej Karmasz’s, who depicts himself as a geisha.
Appointment for a social role does not concern only cultural gender or sexuality. We
are created as subjects of a defined social category. So what will be characteristic
of political commentary in feminist art will be the indelible perspective of gender-performer, of a role stemming from the cultural construction of women’s role,
assigned to pre-defined social, race and sexual structures.
An interesting view of the problem has been put forward by Pauline Boudry and
Renate Lorenz, who are called archaeologists of queer. Their piece Normal Work
tells the story of Hannah Cullwick, who lived at the turn of 19th and 20th century.
Cullwick was a housemaid, but also a protagonist of a series of photographs that
depicted her dressed as a man, a slave, and a high-class lady, and other figures.
The photographs highlight her corporeality balancing between two sexes: her
muscular arms and a flat chest. In Boudry and Lorentz’s work, Cullwick is played
by a man, a performer by the name of Werner Hirsch. The two artists ask a question about social and cultural boundaries in constructing our class affiliation and
psychosexual identity, as well as the roles we play because we have been socially
assigned to them.
The topics of body and sexuality are frequently discussed by feminist art. Artists
do not focus solely on cultural criticism, but they also expose violence which is
related to the way culture and religion manage the female body. Aleka Polis’
Rosarium can be interpreted in this way. The work of art was inspired by a passage in Zofia Nałkowska’s diary describing a practice of manufacturing Muslim rosaries out of female nipples. Allegedly it took place during the Turkish-Armenian
conflict. Rosarium becomes a contribution to the discussion around a traumatic

Jabłońskiej oraz akcji Julity Wójcik Obieranie ziemniaków. Czynność obierania
ziemniaków, wykonywana przez większość kobiet prowadzących dom, kojarzona
jest z zajęciem koniecznym, ale też brudnym. W Polsce, dodatkowo, powiązana jest
z kulturą chłopską. Tymczasem Wójcik, poprzez swoją akcję, wprowadziła w przestrzeń galerii, a więc wysokiej kultury, codzienną, niezauważaną pracę kobiet, wskazując również, na umowność tego, co uważamy za niskie, co za warte uznania.
Praca wykonywana przez kobiety i mężczyzn oraz powiązana ze stosunkami władzy
we współczesnych społeczeństwach kapitalistycznych jest od dawna przedmiotem prac amerykańskiej artystki Mierle Laderman Ukeles, która zwraca uwagę
na polityczność pracy opiekuńczej oraz na sytuację współczesnych robotników,
którzy są w systemie kapitalistycznym wyzyskiwani, stanowiąc równocześnie niezbędny jego element. Artystka od lat 60. XX wieku pracuje z konkretnymi grupami
zawodowymi, jak na przykład z pracownikami sanitarnymi. W słynnym już performansie Touch Sanitation poprzez podanie ręki dziękowała za to, że podtrzymują
przy życiu globalną metropolię Nowy Jork. Jako artystka i matka pokazuje natomiast, jak silnie powiązane są te dwie wypełniane w domowym zaciszu funkcje.
Współczesna sztuka feministyczna często odchodzi od kryterium płci biologicznej
jako wyznacznika jej tematyki. Tego rodzaju postfeministyczna sztuka oraz krytyka nie koncentruje się na kulturowej roli kobiety, a także na nowo interpretuje
tradycyjne wątki feminizmu. Bliska jest jej perspektywa Judith Butler, mówiąca
o performatywności płci, a więc jej odtwarzaniu niczym roli. Pozwala to zarówno
na diagnozę przypisanych funkcji społecznych, jak i na ich przekraczanie. Każde
wyjście z roli, jej karnawalizacja, pastisz, przekroczenie czy wypaczenie jest równoczesnym przekroczeniem dyskursywnych granic płci. Przykładów takich działań mamy w sztuce polskiej wiele. Klasyczna w tym kontekście stała się już praca Alicji Żebrowskiej Kiedy Inny staje się swoim. Do podobnego nurtu zaliczyć
można prace tworzone przez mężczyzn, na przykład Karola Radziszewskiego, czy
Andrzeja Karmasza przedstawiającego siebie jako gejszę.
Interpelowanie do roli społecznej nie dotyczy wyłącznie płci kulturowej oraz seksualności. Podobnie stwarzani jesteśmy jako podmioty określonej kategorii społecznej. Komentarz polityczny w sztuce feministycznej charakteryzować będzie
zatem w tym przypadku niezacieralna perspektywa płci-performeru, swoistej roli,
wynikającej z kulturowej konstrukcji roli kobiet, interpelowanych do określonych
struktur społecznych, rasowych oraz seksualnych.
Ciekawe spojrzenie właśnie w tym zakresie proponuje duet Pauline Boudry i Renate
Lorenz, które nazywane są archeolożkami queer. W pracy Normal Work opowiadają o Hannah Cullwick, kobiecie żyjącej na przełomie XIX i XX wieku. Cullwick
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historical event, but it also tackles the universal topic of culturally determined violence against women. The beautifully and precisely executed work is in contrast
with the brutal reality, becoming thus a metaphor of cultural femininity – a beautiful form, often underpinned by suffering.
The question of religion, this time related to authority as well, was also raised in
the well-known performance by the Russian group Pussy Riot. Their performance
staged in the Cathedral of Christ the Saviour in Moscow, which involved singing
on the soleas Mother of God, chase Putin away, met with an immediate and severe reaction of the authorities. Pussy Riot in their performance commented on
the current political situation through a reference to traditional Russian signs and
symbols. The artists entered the cathedral in the period of maslenitsa, the last
day of carnival, when all kinds of oddballs are allowed in temples. Their disguise
and behaviour can be associated with the yurodivy, the holy fools, figures embedded in the Russian culture. Holy fools had the right to point out the authorities’
mistakes, even the tsar’s6. This role, however, has been traditionally perceived as
a male one. Such behaviour might be traditionally accepted, but the song performed by three artists was not welcome. Orthodox Church officials dismissed
them as sinners and the court convicted them to two years of imprisonment for
hooliganism motivated by religious hatred.
Censorship of feminist voice on the grounds of blasphemy takes us to Dorota
Nieznalska’s Pasja [Passion) a piece that was dubbed scandalous. As it was the
case with Aleka Polis’ Rosarium, Passion also refers to religion as a set of social
practices that can lead to violence and discipline, this time concerning the man’s
body. The lawsuit against Nieznalska for an offense of religious feelings proves
how religion can become a tool of censorship. What is more, it reveals that women’s criticism of religion is still taboo.
Feminist art also exploits topics related to the body and its fluids, just like Joanna
Rajkowska in Satysfakcja gwarantowana [Satsifaction guaranteed]. The artist
transforms her bodily secretions into products. Swear, saliva, breast milk become
canned drinks, soap and Vaseline; they become products strikingly similar to
those we can buy in a supermarket. This piece can be interpreted as a reference to
the cannibalistic and sexed capitalist culture. In this culture the female body has
become an object of trade, marketing and advertising. The work also hints at the
pervasive need to produce and sell yourself, which also concerns artists.

była sprzątaczką, a także bohaterką serii zdjęć, ukazujących ją między innymi
jako mężczyznę, niewolnika oraz kobietę z klasy wyższej. Zdjęcia eksponują jej
cielesność na granicy płci: umięśnione ramiona, płaską klatkę piersiową. W pracy
Boudry i Lorentz postać Cullwick odgrywa mężczyzna, performer Werner Hirsch.
Tym samym zadają one pytanie o społeczne i kulturowe granice w konstruowaniu
naszej przynależności klasowej i tożsamości psychoseksualnej a także role, jakie
odtwarzamy poprzez społeczne do nich przypisanie.
Ciało i seksualność to tematy często podejmowane przez sztukę feministyczną.
Artystki nie skupiają się jednak wyłącznie na krytyce kulturowej. Pokazują również przemoc, jaka wiąże się z zarządzaniem kobiecymi ciałami przez kulturę
i religię. Tak odczytywać można na przykład pracę Aleki Polis Rosarium, zainspirowaną przeczytanym w Dziennikach Zofii Nałkowskiej zdaniem o procederze
wyrabiania muzułmańskich różańców z kobiecych sutków. Miał on mieć miejsce
w czasie konfliktu turecko-ormiańskiego. Rosarium staje się głosem w sprawie
traumatycznego wydarzenia historycznego, ale też w sprawie ponadczasowej,
uwarunkowanej kulturowo przemocy wobec kobiet. Piękna, precyzyjna forma
pracy kontrastuje z brutalną rzeczywistością, stając się metaforą kulturowej
kobiecości – pięknej formy, za którą niejednokrotnie stoi cierpienie.
Wątek religii, tym razem powiązany z władzą, znalazł również wyraz w głośnym
performansie rosyjskiej grupy Pussy Riot. Ich akcja w Soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie, polegająca na odśpiewaniu przed ikonostastem pieśni Bogurodzico
przegoń Putina, spotkała się z natychmiastową surową reakcją władz.
Performance Pussy Riot komentował bieżącą sytuację polityczną, odwołując się
do tradycyjnych w kulturze rosyjskiej znaków i symboli. Artystki weszły do świątyni w czasie maslenicy, rosyjskich ostatków, kiedy to dozwolone jest przebywanie
w cerkwi różnego rodzaju dziwakom. Ich przebranie oraz zachowanie wiązać można z typową dla kultury rosyjskiej figurą jurodiwych, świętych szaleńców, którzy
mieli prawo wytykać władzy, a nawet carowi, wszelkie błędy6. Co ważne, jednak
ta rola tradycyjnie przypisana była mężczyznom. Mimo to tradycyjne przyzwolenie
okazało się jednak niewystarczające dla trzech performerek, które przez kościelnych hierarchów nazwane zostały grzesznicami. Przez sąd skazane zostały na dwa
lata pozbawienia wolności za chuligaństwo motywowane nienawiścią religijną.
Uargumentowana obrazą uczuć religijnych cenzura feministycznego komentarza
siłą rzeczy odsyła do okrzykniętej jako skandalizująca pracy Doroty Nieznalskiej
Pasja. Podobnie jak w Rosarium Aleki Polis, w Pasji zawarte jest odwołanie do

6

6

I would like to thank Hubert Bilewicz for this piece of information.

Dziękuję Hubertowi Bilewiczowi za zwrócenie uwagi na to odniesienie.

26

27

Monika Popow

Monika Popow

Rajkowska’s work does not only present social criticism, but it also constitutes
a clear commentary on art business, in which she operates as an artist.
Economy may also be associated with managing the sexuality. Female artists draw
attention to the position of women in the social structure, the sexualisation and
exploitation of certain groups of women and also to the economic profit these
practices generate. It is what Tanja Ostojić, a Serbian artist, does in Looking for
a Husband with a EU Passport. For the purpose of this project, the artist arranged a paper marriage with a German citizen in order to obtain a visa. As his
wife, she went through the entire official application process for migrants. The
artwork is illustrated with Ostojić’s picture, naked, with her head shaved, looking
more like a detainee in a concentration camp than a happy fiancée. This kind of
engaged art cannot be discussed without reference to sociological concepts, like
social class, interpreted only in strict categories of ethnicity and sex.
The issue of race and of subdual of certain groups of women is also present in the
work of artists from Latin America. A Mexican performer, Erika Trejo, who categorises her work as post-colonial feminism, deconstructs the image of Latino women
dominant in the Western culture. She points out to their excessive sexualisation,
racism they are faced with, and the cultural inferiority of Latino women resulting
from their work and exploitation of their bodies. The artist uses her body in her
work a lot, subduing to a flagellation or bleeding herself and later using the blood
to paint and label her body. Trejo’s work can be interpreted as a voice of a victim
of European colonialism which has never truly ended, because Latino women constitute a large number of cleaning ladies and prostitutes in Europe and the US.
Engaged feminist art often evolves into activism. Pussy Riot’s performance can
be considered an example of that. Artists become also involved in social campaigns, leaving museums and galleries to enter the space of the new media and
the street. In Poland such activities are undertaken by, among others, Aleka Polis,
who documents the Warsaw pride parade, and Karolina Breguła, the author of the
campaign entitled Niech nas zobaczą [Let them see us].

Social Construing of Art
This short overview of topics in feminist art is definitely not exhaustive. As I have
mentioned, my objective is to hint to themes and areas in which feminist artists
decide to intervene. Political commentary in art is closely linked to political action, which has precisely defined goals. The artist becomes to a certain extent an
activist. This role contradicts the traditional perception of art as a politics-free
domain, isolated from social processes and interested solely in the individual

religii jako zespołu praktyk społecznych, które mogą stać się źródłem przemocy
i dyscyplinowania, w tym wypadku męskiego ciała. Wytoczony Nieznalskiej proces
sądowy o obrazę uczuć religijnych pokazuje, w jaki sposób religia może stać się
narzędziem cenzury. Co więcej, zwraca uwagę na ciągle obecną tabuizację religii
jako przedmiotu krytyki kobiet.
W feministycznym komentarzu w sztuce pojawiają się też wątki związane z ciałem,
jego płynami, wydzielinami, jak na przykład w pracy Joanny Rajkowskiej Satysfakcja gwarantowana, w której artystka przekształca to, co pochodzi z jej ciała
w produkty. Pot, ślina, mleko z piersi przerobione na napoje w puszkach, mydło
i wazelinę stają się towarami do złudzenia przypominającymi te, które zakupić
możemy w supermarkecie. Pracę odczytywać możemy jako odwołanie do kanibalistycznej oraz upłciowionej kultury kapitalizmu. To przecież kobiece ciało staje
się w niej obiektem handlu, marketingu oraz reklamy. Jest to również nawiązanie
do wszechobecnej w neoliberalizmie konieczności produkowania i sprzedawania
siebie, obowiązującej również artystów. Praca Rajkowskiej jest nie tylko krytyką
społeczną, ale również jasnym komentarzem na temat art business, w którym
funkcjonuje jako artystka.
Ekonomia łączona też bywa z zarządzaniem seksualnością. Artystki zwracają uwagę na miejsce kobiet w strukturze społecznej, seksualizację i eksploatację poszczególnych grup kobiet, a także zysk ekonomiczny, jaki przynoszą te praktyki.
Dzieje się tak w przypadku pracy Serbki Tanji Ostojić Looking for a Husband with
a EU Passport. W projekcie tym, aby dostać wizę, artystka zaaranżowała papierowe małżeństwo z obywatelem Niemiec. Jako jego żona przeszła cały oficjalny
proces aplikacyjny skierowany do migrantek. Pracę ilustruje zdjęcie Ostojić: nagiej, z ogoloną głową, przypominając raczej ofiarę selekcji w obozie koncentracyjnym niż szczęśliwą narzeczoną. O sztuce zaangażowanej tego rodzaju trudno
mówić w oderwaniu od pojęć socjologicznych, takich jak na przykład klasa społeczna, interpretowanych ściśle w kategoriach etniczności oraz płci.
Problem urasowiania i podporządkowywania poszczególnych grup kobiet poruszany jest również przez artystki z Ameryki Łacińskiej. Meksykańska performerka
Erika Trejo, która swoje prace określa jako feminizm postkolonialny, dekonstruuje
wizerunek kobiet latynoskich panujący w kulturze Zachodu. Wskazuje na ich nadmierną seksualizację i rasizm, a także na kulturową niższość Latynosek, wynikającą z eksploatacji ich ciał i pracy. Artystka w dużym stopniu wykorzystuje przy tym
swoje ciało, poddając się biczowaniu, czy też, w ramach performansu, samodzielnie
upuszczając sobie krew, która w dalszej części służy malowaniu i etykietowaniu jej
ciała. Pracę Trejo odczytywać można jako głos ofiary europejskiego kolonializmu,
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– their internal life or creative process. Art, and especially women’s art, is expected to be above all beautiful and this expectation is deeply rooted in culture.
Meanwhile female artists who comment on the reality abandon aestheticisation and frequently resort to strong means of expression. In the works described
above, Joanna Rajkowska or Erika Trejo use tools which are considered ugly or
even repulsive. Such a commentary cannot be pigeonholed in a safe niche, dedicated to artistic and intellectual creation and isolated from real life.
Due to the political message it carries, engaged feminist art is often neutralised.
Artur Żmijewski in his interview with Sebastian Cichocki claims that the fanciful
image of a mad artist protects the society from an authentic encounter with art,
and in consequence from receiving the message sent by the artist7. Żmijewski’s
words concern socially engaged art, but the mechanisms he points out can be also
applied to women’s art involved in commenting reality. Its perception is not free
of stereotypes and fancies either. On the one hand, there is the fanciful vision of
women’s art, considered less serious and universal than men’s art. On the other,
socially engaged art done by women is associated with the distorted perception
of feminism, which is still seen as an attitude marked by claims and hostility towards men. It often becomes an excuse to force women’s political comment into
a safe niche of stereotyped feminist art, which is expected to tackle only the topic
of patriarchal oppression.
Hushing up political commentaries in feminist art is related not only to cultural
stereotypes, but also to its economic function. Since feminist art operates in the
capitalist system, it belongs to the so called art market that deals with producing,
creating and selling art. The work of female artists, however, constitutes a social
activity, determined by social and economic factors.
Creative work is an indispensable element of cognitive capitalism. Presented as the
keystone of modern capitalist production, creativity is realised through art and
science is supposed to lay grounds for a new global economy. Hence the role of
the creative class, among which artists are to be counted. Meanwhile, as the critics of processes of capitalist production of knowledge point out, this phenomenon
tends to favour oppression rather than liberation.
The immaterial work of artists of both sexes is subject to financialisation, i.e. a process which leads to financial elite taking the control over the effects of artists’
work by assigning a definite value to them and investing their capital in it. To
7

A. Żmijewski, Trembling Bodies: Conversations with Artists, translated by
S.A. Gauger, J. Głogoczowski, Berliner Künstlerprogramm/DAAD, Berlin 2010.

który na dobrą sprawę nigdy się nie zakończył. Latynoski stanowią bowiem liczną
w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych grupę sprzątaczek oraz prostytutek.
Feministyczna sztuka zaangażowana często staje się aktywizmem. Tego typu działaniem była opisana wyżej akcja Pussy Riot. Artystki realizują też kampanie społeczne, wychodząc z muzeów i galerii, wchodząc w przestrzeń nowych mediów
oraz ulicy. W Polsce takimi działaniami zajmują się między innymi Aleka Polis,
dokumentująca warszawski Marsz Równości czy Karolina Breguła, autorka kampanii Niech nas zobaczą.

Społeczne konstruowanie sztuki
Ten krótki przegląd tematów sztuki feministycznej nie wyczerpuje z pewnością jej
zakresu. Jak wspomniałam, ma raczej na celu zasygnalizowanie wątków, a tym
samym obszarów, w których feministyczne artystki decydują się na interwencję.
Komentarz polityczny w sztuce nieodzownie związany jest bowiem z działaniem
politycznym, które posiada ściśle określone cele. Artystka staje się tu równocześnie w pewnym stopniu aktywistką. Ta rola stoi w sprzeczności z tradycyjnym postrzeganiem sztuki jako sfery politycznie czystej, oderwanej od procesów
społecznych i zainteresowanej wyłącznie jednostką – jej życiem wewnętrznym
lub procesem twórczym. Zresztą oczekiwanie wobec sztuki, a już szczególnie od
sztuki kobiet, że będzie przede wszystkim estetyczna, jest głęboko zakorzenionym w kulturze przekonaniem. Tymczasem artystki, komentując rzeczywistość,
odchodzą od estetyzacji, czerpiąc niejednokrotnie z mocnych środków wyrazu.
W omawianych wyżej pracach Joanna Rajkowska czy Erika Trejo wykorzystują narzędzia, które uważane są wręcz za nieestetyczne, a nawet odpychające. Taki komentarz trudno osadzić wyłącznie w bezpiecznej niszy oderwanej od życia twórczości artystycznej i intelektualnej.
Z racji swojego politycznego przekazu zaangażowana sztuka feministyczna często bywa neutralizowana. Artur Żmijewski w rozmowie z Sebastianem Cichockim
stwierdził, że żywy nadal fantazmat szalonego artysty chroni społeczeństwo
przed autentycznym spotkaniem ze sztuką, a co za tym idzie, przed przyjęciem
głoszonego przez artystę przekazu7. Słowa Żmijewskiego dotyczą sztuki społecznie zaangażowanej, jednak zaobserwowany przez niego mechanizm zastosować
można również w kontekście komentującej rzeczywistość sztuki kobiet. Ona również nie jest wolna od stereotypów w postrzeganiu oraz fantazmatów. Z jednej
7

A. Żmijewski, Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Wydawnictwo Krytyki
Politycznej, Warszawa 2008, s. 8.
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function on the market one needs to observe its rules, first of all related to the
production of merchandise that someone will buy. In this context, being a female
artist involves doing a definite immaterial work. It is an important issue, as liberal professions are usually associated with a lack of stable job, which in turn lead
to their precariousness, since this type of work is often done without any social
insurance. Dealing with critical art in this environment becomes a challenge that
triggers the risk of financial instability. The unavoidable clash with market expectations can turn out to be the most efficient tool in neutralising feminist discourse.
One of the most frequently asked questions concerning engaged art is: does it still
have any tools of social criticism? Artur Żmijewski writes openly that art is currently not listened to, and the large part of knowledge generated by artists is
wasted8. So what is the point of creating feminist commentary which in the public
sphere might not have any leverage at all?
Another type of controversy is raised by mainstream feminism, which is today
blamed of having become too close to neoliberalism. Angela McRobbie believes
that feminism is threatened by the domineering social and economic discourse
which seems to promote women, although it resorts to antifeminist rhetoric. This
discourse is addressed mainly to young women and its objective is to convince
them that they have need to fight for their rights because they can achieve whatever they want on their own. McRobbie points out that feminism has been destroyed by joint forces of popular culture and political culture and – as by a wave
of magic wand – replaced by domineering, triumphant even, procession of discourse of female individualism (powered by feminist clichés and slogans of subjectification of women or girl power, etc.)9 This phenomenon suits well the reality
of cognitive capitalism, in which individuality and creativity are appreciated. It
also concerns art which in this context will abandon emancipation discourse in favour of an adaptation one.
It seems that, despite the difficulties engaged feminist art meets, there are strategies enabling expressing and reading political message.
First of all, we need to stress that political artists who engage in political commentary speak from a position of high social and cultural awareness. Biological sex
is rarely the only factor determining the individual’s situation. It coincides with

8

A. Żmijewski, Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Wydawnictwo Krytyki
Politycznej, Warszawa 2008, p. 21.
A. McRobbie, Postfeminizm i co dalej?, [in:] MOCAK Forum 1(3), 2012.

9

strony jest to fantazmat sztuki kobiecej, postrzeganej jako mniej poważna i uniwersalna niż sztuka mężczyzn. Z drugiej, nad społecznie zaangażowaną sztuką kobiet
unosi się fantazmat feminizmu, nadal kojarzonego z roszczeniowością, czy wrogością wobec mężczyzn. Pozwala to niejednokrotnie zepchnąć kobiecy komentarz
polityczny do bezpiecznej niszy stereotypowo rozumianej sztuki feministycznej, od
której oczekuje się podejmowania wyłącznie tematyki patriarchalnej opresji.
Wyciszanie komentarza politycznego w sztuce feministycznej wiąże się nie tylko ze
stereotypami kulturowymi, ale również z jej funkcją ekonomiczną. Funkcjonując
w systemie kapitalistycznym sztuka feministyczna jest bowiem częścią tzw. rynku
sztuki, zajmującego się jej produkowaniem, kreowaniem i sprzedawaniem. Praca
artystek jest natomiast aktywnością społeczną, zdeterminowaną przez czynniki
społeczno-ekonomiczne.
Praca twórcza nazywana współcześnie pracą kreatywną jest wręcz nieodzownym
elementem kapitalizmu kognitywnego. Przedstawiana jako centrum nowoczesnej
produkcji kapitalistycznej kreatywność, realizowana przez sztukę i naukę, ma być
podstawą nowej gospodarki globalnej. Stąd też rola klasy kreatywnej, do której
zaliczać mają się również artyści. Tymczasem, jak wykazują krytycy procesów kapitalistycznej produkcji wiedzy, zjawisko to powoduje raczej opresję niż wyzwolenie.
Niematerialna praca artystów i artystek podlega finansyzacji, a więc procesowi,
w ramach którego elity finansowe uzyskują kontrolę nad efektami pracy artystów,
przypisując im określoną wartość i lokując kapitał. Funkcjonowanie na rynku wymaga przestrzegania obowiązujących tam reguł, związanych przede wszystkim
z produkowaniem towaru, który ktoś kupi. Bycie artystką to w tym kontekście
przede wszystkim wykonywanie określonej niematerialnej pracy. Co istotne, ponieważ wolne zawody tradycyjnie kojarzone są z brakiem stałego zatrudnienia,
co sprzyja ich prekaryzacji, często jest to praca wykonywana bez zabezpieczenia
socjalnego. Zajmowanie się w tych warunkach sztuką krytyczną staje się wyzwaniem, które skutkować może brakiem stabilności finansowej. Tym samym nieuchronność zmierzenia się z oczekiwaniami rynku może być najskuteczniejszym
narzędziem neutralizacji dyskursu feministycznego.
Jednym z najczęściej zadawanych dziś pytań w kontekście sztuki zaangażowanej
jest pytanie o to, czy ma ona jeszcze jakiekolwiek narzędzia krytyki społecznej.
Artur Żmijewski pisze wprost, że obecnie sztuki się nie słucha, a olbrzymia część
produkowanej przez artystów wiedzy jest marnowana8. Jaki więc sens w tej sytu8

A. Żmijewski, Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Wydawnictwo Krytyki
Politycznej, Warszawa 2008, s. 21.
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such factors as social and ethnic background, economic status, degree of ability,
psychosexual identity. Adopting such a perspective enables quitting particularism
and creating temporary or long-term coalitions with other groups that try to articulate their postulates in public space.
Crossing the boundaries of art does not have to trigger with its depreciation or
abandoning. It is rather about redefining it as a subject of political discussion. It
also involves making the feminist artists’ postulate of breaking up with the myth
of objective and universal art more radical. Going beyond particularism enables
the creation of another, equal space of emancipation and resistance.
If we refer again to Jacques Rancière, we have already mentioned in the beginning
of this essay, we may come to the conclusion that an alternative strategy would
be to assume absolute equality and rightfulness of the voice of feminist art in
public space. According to Rancière, emancipation is the awareness of (one’s own)
equality10. With this assumption made, Rancière’s postulate of art’s autonomy,
having at its basis the unacceptance of political consensus as well as the idea of
extending sensuality through art and modifying the existing aesthetic orders. In
this way the boundaries of the perceptible – i.e. of what we consider fit for our
reality, normal, acceptable – are pushed further. Certainly, the proposed interpretation does not have to comply with the artists’ intents. It seems, however, that it
might be an interesting strategy for interpreting feminist commentaries. Engaged
art exists in the interaction with the audience like no other. Only by accepting its
right to voice itself, do we allow it to act politically.

J. Rancière, Ignorant School Master. Five Lessons in Intellectual
Emancipation, Stanford University Press, Stanford 1991, p. 39.

acji ma tworzenie komentarza feministycznego, który być może nie ma w sferze
publicznej większego znaczenia?
Innego rodzaju kontrowersje budzi natomiast mainstreamowy feminizm, któremu współcześnie zarzuca się niebezpieczny mariaż z neoliberalizmem. Angela
McRobbie widzi z kolei zagrożenie dla interesów feminizmu w dominującym dyskursie społecznym i ekonomicznym, który, stosując antyfeministyczną retorykę,
pozornie promuje kobiety. To dyskurs skierowany przede wszystkim do młodych
kobiet, przekonywujący, że nie potrzebują walczyć o swoje prawa, ponieważ
wszystko osiągnąć mogą samodzielnie. McRobbie zauważa: Feminizm został uni-

cestwiony przez połączone siły kultury popularnej i kultury politycznej i – jak
za dotknięciem magicznej różdżki – zastąpił go dominujący, wręcz triumfalny
pochód dyskursów kobiecego indywidualizmu (zasilanego przez wyświechtane
feministyczne hasła i slogany, takie jak upodmiotowienie kobiet czy girl power
itd.)9. Zjawisko, które opisuje doskonale wpisuje się w rzeczywistość kapitalizmu
kognitywnego, w którym ceniona jest indywidualność i kreatywność. Dotyczy to
również sztuki, która w takim nurcie odchodzić będzie od dyskursu emancypacyjnego na rzecz adaptacyjnego.
Wydaje się, że pomimo trudności w funkcjonowaniu zaangażowanej sztuki feministycznej istnieją strategie, które pozwalają wyartykułować a publiczności odczytać polityczny przekaz.
Przede wszystkim trzeba podkreślić, że artystki-komentatorki polityczne przemawiają z dużą świadomością społeczną i kulturową. Płeć biologiczna rzadko jest
tu jedyną przesłanką określającą sytuację jednostki. Krzyżuje się ona z takimi
przesłankami jak pochodzenie społeczne, etniczne, status ekonomiczny, stopień
sprawności, tożsamość psychoseksualna. Przyjęcie takiej perspektywy pozwala na
odejście od partykularyzmu i tworzenie tymczasowych lub stałych koalicji z innymi
grupami, które w przestrzeni publicznej próbują wyartykułować swoje postulaty.
Przekroczenie granic sztuki nie musi wiązać się z jej deprecjacją, czy też porzuceniem. To raczej jej przedefiniowanie w kierunku bycia podmiotem dyskusji politycznej. To również radykalizacja postulatu artystek feministycznych, aby zerwać
z mitem sztuki obiektywnej i uniwersalnej. Wyjście poza partykularyzm pozwala
zatem na stworzenie kolejnej, równorzędnej przestrzeni emancypacji i oporu.
Przywołując wspomnianego na początku tego tekstu Jacquesa Rancière’a zasugerować można, że inną strategią jest przyjęcie założenia absolutnej równości, a więc
pełnoprawności głosu sztuki feministycznej w przestrzeni publicznej. Według

10
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Rancière’a emancypacja to świadomość (własnej) równości10. Przy takim założeniu
możliwy staje się jego postulat autonomii sztuki, zakładający niezgodę na polityczny konsensus oraz poszerzanie poprzez sztukę sfery zmysłowości i modyfikowania zastanych porządków estetycznych. W ten sposób poszerzają się granice
postrzegalnego, czyli tego, co uznajemy za normalne, akceptowalne, pasujące do
naszej rzeczywistości. Oczywiście, zaproponowana tu interpretacja nie musi być
zgodna z intencjami samych artystek. Wydaje się jednak, że może być interesującą strategią czytania feministycznych komentarzy. Sztuka zaangażowana, jak
żadna inna, istnieje w interakcji z publicznością. Tylko uznając jej pełnoprawny
głos pozwalamy na jej polityczne działanie.

J. Rancière, Ignorant School Master. Five Lessons in Intellectual
Emancipation, Stanford University Press, Stanford 1991, s. 39.
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Policies of memory – at the intersection

Polityki pamięci – na przecięciu

of collective memory and historical policy

pamięci zbiorowej oraz polityki historycznej

No memory is possible outside frameworks used by
people living in society to determine and retrieve their
recollections.

Reasumując: nie ma pamięci, która byłaby możliwa
na zewnątrz ram służących ludziom żyjącym
w społeczeństwie do ustalania i odnajdywania
wspomnień.

Maurice Halbwachs
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I

I

One of the consequences that followed the democratisation of contemporary politics was the emergence of the concept of collective memory. Before – when culture, education and voting rights were not available to masses – such category
was pointless. What mattered was to commemorate the deeds of the great, so
that the future elites could admire their ancestors, just like the men who memorialised themselves or their own ancestors did. Only in the era of mass societies
did we start to notice the need for constructing collective memory. This was the
time that knew the appearance of modern forms of historical policy: searching
for traditions or creating them, shaping the citizens’/subjects’ awareness through
school, international squabbles over outstanding individuals, shaping the public
space as a space of memory, etc. The same modern instruments for creating collective identities quickly ceased to be a tool used only by state authorities, but
they found their way into ethnic minorities, religious groups, class organisations,
political parties. Fights for power over the knowledge of history, which forms collective identity, started.
Political battles about the shape of history became an everyday element of public
life in the 19th century, and due to the culture opening more and more to the
masses, they could take full swing. The turning point was the issue of commemorating World War I, taking into consideration the mobilisation of societies on an
unprecedented scale that took place at that time. The main social problem lays
in the incompatibility of two types of collective experience – the frontline and
the rear. For this reason, the interwar period was an exceptional moment when
ways of expressing collective memory had to be found; that time was marked
with a dense network of provincial cemeteries, lists of casualties from the given

Jedną z konsekwencji demokratyzacji nowoczesnej polityki okazało się pojawienie
tematu zbiorowej pamięci. Przed umasowieniem kultury, szkolnictwa oraz prawa
wyborczego taka kategoria nie miała racji bytu – liczyło się upamiętnienie czynów wielkich mężów, aby przyszli przedstawiciele elit mogli podziwiać przodków,
tak jak czynili to mężczyźni upamiętniający siebie lub swoich przodków. Dopiero
w erze społeczeństw masowych zaczęto dostrzegać potrzebę kształtowania zbiorowej pamięci. Wówczas pojawiły się współczesne formy polityki historycznej:
wynajdywanie oraz konstruowanie tradycji, formowanie świadomości obywateli/
poddanych przez szkołę, międzypaństwowe boje o wybitne jednostki z przeszłości, kształtowanie przestrzeni publicznej jako przestrzeni pamięci itd. Te same
nowoczesne instrumenty kreowania zbiorowych tożsamości szybko zaczęły być
wykorzystywane nie tylko przez władze państwowe, lecz również mniejszości
etniczne, grupy religijne, organizacje klasowe, partie polityczne. Rozpoczęły się
walki o władzę nad wiedzą o przeszłości, kształtującą zbiorowe tożsamości.
Polityczne walki o kształt historii stały się powszechnym elementem życia publicznego w XIX wieku, natomiast kolejne etapy umasowienia kultury nadawały
im coraz większego rozmachu. Istotną cezurę stanowiła kwestia upamiętnienia I wojny światowej ze względu na bezprecedensową skalę mobilizacji społeczeństw. Podstawowy problem społeczny stanowiła wówczas nieprzystawalność
dwóch rodzajów zbiorowego doświadczenia – frontu oraz tyłów. Stąd też okres
międzywojnia to wyjątkowy czas poszukiwania sposobów wyrażania zbiorowej
pamięci: gęste sieci prowincjonalnych cmentarzy, listy poległych w danych miejscowościach, zalew filmów wojennych oraz pamiętnikarskiej literatury frontowej. Uprawianie polityki historycznej było wówczas jednak znacznie prostsze niż
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village, a wave of war films and war diaries. Still, historical policy was at easier
than after World War II, when the complex political situation and moral outrage
blocked a collective work on the trauma of war. The moral shock of the Holocaust
cast a shadow over contemporary European culture. Pre-war ideological, commercial and social relationships after the shared experience of occupation made whole European societies (and not only European) face their recent past. However, the
questions of responsibility for the Holocaust, collaboration, espionage, cruelty of
different armies, carpet bombings, or the use of atomic bomb were not addressed
by the culture. Only the generation of post-war baby boomers, who made these
issues their central point of interest, triggered a collective social therapy that in
the West lasted until the 1990s, and in Central and Eastern Europe until today,
and which in some European countries has not even started yet.
This situation favoured the appearance of a specific culture of memory, in the centre of which the imperative recollection of Holocaust was placed: recollection
as a monument for the casualties and recollection as a warning for the future.
Simultaneously, the identity of societies started to depend on collective memory,
as the era of accelerated changes began: urban migration, intercultural migration towards the illusion of Western prosperity, transformations of class and demographic structures, and finally changes in the models of life and social roles
brought about by the activity of equality movements (especially the feminist and
LGBTQ movements). In this context, in the 1970s and 1980s, humanities circles,
especially in France and Germany, started serious theoretical debates focused on
the concept of collective memory. The echoes of those debates are still present,
and we might say that the current discussions around the notions of archives and
post-memory are their subsequent stage.
It is worth noting that the main actors in the argument were men. Both the German
Historikerstreit1 and the French discussions – centred on the long-term project
of Les Lieux de mémoire2 – were interested in the concept of nation, whereas
one of the achievements of equality movements was constructing several narratives that put in the spotlight groups that had been excluded before. The division

w okresie po II wojnie, gdy złożona sytuacja polityczna oraz moralny szok wywołany jej charakterem zablokowały zbiorowe przepracowywanie wojennej traumy.
Moralny szok wywołany Holokaustem rzucił cień na całą nowoczesną kulturę europejską. Przedwojenne związki ideologiczne, handlowe oraz towarzyskie, a także
powszechne doświadczenie okupacji sprawiły, że całe społeczeństwa europejskie
(i nie tylko) stanęły przed zadaniem zmierzenia się z niedawną przeszłością.
Kwestie odpowiedzialności za Holokaust, kolaborację, szpiegostwa, okrucieństwa różnych armii, nalotów dywanowych, czy bomby atomowej nie zostały jednak wówczas kulturowo przepracowane. Dopiero pokolenie powojennych baby
boomers wynosząc je na sztandary w latach 60. uczyniło je tematem zbiorowych
społecznych terapii, które trwały na Zachodzie mniej więcej do lat 90., w Europie
Środkowej oraz Wschodniej trwają do dziś, a w niektórych państwach Europy de
facto wciąż się jeszcze nie zaczęły.
W tej sytuacji ukształtowała się specyficzna kultura pamięci, w centrum której
znalazł się imperatyw pamięci o Holokauście: pamięci jako pomnika ofiar oraz pamięci jako przestrogi na przyszłość. Równolegle, stawką pamięci zbiorowej stały
się tożsamości społeczeństw w dobie przyspieszających przemian: migracji ze wsi
do miast, międzykulturowych migracji ku mirażom zachodniego dobrobytu, przemian struktury klasowej tudzież demograficznej i wreszcie zmian modeli życia
oraz ról społecznych przez działalność ruchów równościowych (przede wszystkim
feministycznego oraz LGBTQ). W tej sytuacji, szczególnie na gruncie humanistyki
francuskiej oraz niemieckiej, w latach 70. oraz 80. miały miejsce poważne debaty
teoretyczne, w których centrum znalazło się pojęcie zbiorowej pamięci. Spory te
rezonują do dziś – można powiedzieć, że aktualne dyskusje dotyczące pojęć archiwum oraz post-pamięci stanowią ich kolejną fazę.
Znamienne, iż głównymi aktorami tych sporów byli mężczyźni. Zarówno niemiecki
Historikerstreit1, jak i francuskie dyskusje – skoncentrowane wokół wieloletniego projektu Les Lieux de mémoire2 – obracały się wokół pojęcia narodu, podczas
gdy jednym z osiągnięć ruchów równościowych okazała się konstrukcja licznych
narracji stawiających w centrum wykluczane wcześniej grupy. Przełamany został

1

The argument among German historians concerning the memory relative to the
Nazi period and the place of the III Reich in German history.

1

Spór wśród niemieckich historyków na temat pamięci okresu nazizmu oraz miejsca, jakie w historii Niemiec zajmuje III Rzesza.

2

P. Nora (ed.), Les Lieux de mémoire. I La République, Gallimard, Paris 1984;
Les Lieux de mémoire. II La Nation, Gallimard, Paris 1986; Les Lieux de mémoire. III Les France, Gallimard, Paris 1992.

2

P. Nora (red.), Les Lieux de memoire. I La Republique, Gallimard, Paris 1984;
Les Lieux de memoire. II La Nation, Gallimard, Paris 1986; Les Lieux de memoire. III Les France, Gallimard, Paris 1992.
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wprowadzony w dobie XIX-wiecznego historycyzmu podział na narody oraz grupy
społeczne posiadające historię lub jej pozbawione. Tymczasem debaty na temat
zbiorowej pamięci toczone były z perspektywy tożsamości oraz więzi narodowych,
z widocznym w tle przekonaniem o ich kryzysie i przeczuciem nadchodzących tożsamości post-narodowych. Ewa Domańska słusznie zauważyła, że pamięć stała
się użytecznym narzędziem analizy odmienności i różnic na gruncie studiów
postkolonialnych oraz genderowych3, jednak narzędzie to służyło przede wszystkim konstruowaniu narracji historiograficznych. Do dziś powstało zaskakująco
niewiele prac, które podejmowałyby próby kolektywnej analizy feministycznej pamięci; a nie historii kobiet lub feministycznej historiografii4.

into nations and social groups possessing their own history, born from the 19th
century historicism, was now broken. Meanwhile, in the debates dedicated to collective memory the perspective of identity or national ties dominated, alongside
with a background conviction that the latter are in crisis and that post-national
identities are about to emerge. Ewa Domańska was right to observe that memory
became a useful tool for analysing divergence and differences in post-colonial
and gender studies; this tool 3, however, most frequently served the purpose of
constructing historiographical narratives. Until the present day surprisingly few
papers attempting to analyse collective feminist memory have been written – memory, not history of women or feminist historiography4.

II

II

Contemporary artists deal with the problem of memory – both individual and collective – much more often. On the one hand, the reflection on the corporeal dimension of individual memory (for example in Aleksandra Polisiewicz’s art) seems
a logical aftermath of the tradition of critical reflection on the body in feminist
art. On the other, the issue of commemoration, i.e. shaping collective memories,
belong directly to the domain of visual arts. All discussions concerning the sites
of memory (or maybe rather their domains5) and the topography of trauma take
place in the context of concrete artistic creations – memorials, museums, cemeteries, commemorative plaques. It seems that other means of representation which

Współczesne artystki znacznie częściej podejmują problem pamięci – zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej. Z jednej strony, refleksja nad cielesnym wymiarem
indywidualnej pamięci (np. w pracach Aleksandry Polisiewicz) jawi się logiczną
konsekwencją tradycji krytycznej refleksji nad ciałem w obrębie sztuki feministycznej. Z drugiej, kwestie upamiętnienia, a zatem kształtowania zbiorowych
pamięci bezpośrednio przynależą do obszaru sztuk plastycznych. Wszystkie debaty
dotyczące miejsc pamięci (czy raczej ich domen5) oraz topografii traumy odbywają
się w kontekście konkretnych artystycznych realizacji – pomników, muzeów, cmentarzy, pamiątkowych tablic. Wydaje się, iż inne sposoby reprezentacji, włączane

3

E. Domańska, Wprowadzenie, [in:] Domańska (ed.), Pamięć, etyka, historia.
Angloamerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo
Poznańskie, Poznań 2002, p. 16.

3

E. Domańska, Wprowadzenie, [w:] E. Domańska (red.), Pamięć, etyka, historia.
Angloamerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo
Poznańskie, Poznań 2002, s. 16.

4

The most important paper at the intersection of gender studies and sociology of
memory concerns the memorialisation of Holocaust. See J. Jacobs, Memorializing
the Holocaust: Gender, Genocide and Collective Memory, I. B. Tauris, London
2010. See C. McEwan, Building a Postcolonial Archive? Gender, Collective
Memory and Citizenship in Post-apartheid South Africa, Journal of Southern
African Studies, vol. 29, No 3/2003, pp. 739-757.

4

Najważniejsza praca na przecięciu gender studies oraz socjologii pamięci dotyczy upamiętniania Holokaustu. Zob. J. Jacobs, Memorializing the Holokaust:
gender, Genocide and Collective Memory, I. B. Tauris, London 2010. Zob. również C. McEwan, Building a Postcolonial Archive? Gender, Collective Memory
and Citizenship in Post-apartheid South Africa, Journal of Southern African
Studies, vol. 29, No 3/2003, s. 739-757.

5

I sympathise with the opinions suggesting that translating Pierre Nora’s term as
domains of memory is more functional. See: T. Judt, À la recherche du temps perdu: France and its Pasts [in:] T. Judt, Reappraisals: Reflections on the Forgotten
Twentieth Century, Penguin Group US 2008.

5

Przychylam się do tych głosów, które wskazują na to, iż bardziej funkcjonalnym
tłumaczeniem terminu Pierre’a Nory są właśnie domeny pamięci. Zob. T. Judt, À la
recherche du temps perdu: Francja i jej przeszłości [w:] Zapomniany wiek dwudziesty, tłum. P. Marczewski, WUW, Warszawa 2011, s. 247-248.
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are involved in such discussions are considered as far as they can be used for
affective mobilisation of the receiver and because of their power of conceptual
creation of the space of memory.Engaged female artists who wish to refer to the
question of collective memory today are faced with the task of redefining the relationship between what is individual and what is collective. It overlaps with the
relationship between the private and the public, which is expressed by emancipation movements in the slogan private is public. In this perspective, the individual
dimension of a personal story and memory constitutes an element of collective
history because the individual shares the story socially determined by the most
private of all things – sex. In turn, in order to be able to affect the receiver, the individual dimension of a specific artistic expression must refer to the common horizon of knowledge and experience, i.e. to the reservoir of collective memory. The
core of the message however is the language that vehicles the narrative. That is
why the artists problematise the ways of coexistence of individual and collective
memories are interested in the conditions that make narration possible.
The keystone of the contemporary culture of memory is the cultural role of testimonies given by survivors of the Holocaust. The particular meaning theyr stories
carry today has deep cultural consequences. In 1936, Walter Benjamin wrote
about the decline of storytelling in contemporary societies6, meanwhile the post-war period was marked by a revival of oral literature and testimonies literature.
A story transferred through a conversation has become an important element of
contemporary culture, the proof of which are Aleksander Wat’s Mój wiek (My century) and the video collection of Fortunoff Archive, Yale University, and Survivors
of the Shoah Foundation.
At this point, the historical standing of the culture of memory era met the theoretical framework of emancipation movements’ operations, because for these movements the postulate of giving voice to narratives earlier excluded or suppressed

6

W. Benjamin, The Storyteller. Reflections on the Work of Nikolai Leskov [in:]
H. Arendt (ed.) Illuminations, translated by H. Zohn, Harcourt, Brace & World,
New York 1968.

w tego typu dyskusje rozpatrywane są z perspektywy możliwości afektywnej mobilizacji odbiorcy oraz siły sugestywnej kreacji konceptualnej przestrzeni pamięci.
Zaangażowane artystki, które pragną dzisiaj odnieść się do kwestii zbiorowej pamięci stają przed zadaniem redefinicji relacji pomiędzy tym co indywidualne
a zbiorowe. Nakłada się na to relacja pomiędzy tym co prywatne, a tym co publiczne, która przez ruchy emancypacyjne ujmowana była poprzez hasło prywatne jest publiczne. Indywidualny wymiar osobistej historii oraz pamięci stanowi
przy takim ujęciu element zbiorowej historii poprzez przynależność do wspólnoty losów społecznie determinowanych przez to, co najbardziej prywatne – płeć.
Z kolei indywidualny wymiar konkretnej wypowiedzi artystycznej aby oddziałać
na odbiorcę, musi odnosić się do wspólnego horyzontu wiedzy oraz doświadczeń
– a więc do rezerwuaru zbiorowej pamięci. Podstawę przekazu stanowi jednak język będący nośnikiem narracji. Stąd też artystki problematyzujące w swoich pracach sposoby współistnienia pamięci indywidualnych oraz zbiorowych zajmują się
warunkami możliwości konstruowania opowieści.
Zwornikiem współczesnej kultury pamięci jest kulturowa rola świadectw ocalonych
z Holokaustu. Szczególne znaczenie, jakie posiadają dzisiaj ich opowieści, ma
głębokie kulturowe konsekwencje. W roku 1936 Walter Benjamin pisał o kryzysie
możliwości opowiadania w nowoczesnych społecznościach6, tymczasem w okresie powojnia obserwujemy narastający renesans literatury ustnej oraz literatury świadectwa. Opowieść przekazywana poprzez rozmowę stała się z powrotem
istotnym elementem współczesnej kultury, czego dowodami są zarówno Mój
wiek Aleksandra Wata, jak i zbiory video Fortunoff Archive Uniwersytetu Yale oraz
Survivors of the Shoah Foundation.
W tym punkcie kondycja historyczna doby kultury pamięci splotła się z teoretycznymi ramami funkcjonowania ruchów emancypacyjnych, dla których wszak hasło
oddawania głosu wykluczanym lub tłumionym wcześniej narracjom było i jest

6

W. Benjamin, Narrator. Rozważania o twórczości Mikołaja Leskowa, tłum.
K. Krzemieniowa, [w:] Anioł Historii. Eseje, Szkice, Fragmenty, Wydawnictwo
Poznańskie, Poznań 1996, s. 241-269.
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has been extremely important7. The practice of video recording survivors’ testimonies gave birth to a completely new aesthetic that accompanied empowering people with a voice, in order to build collective memory of societies out of individual
recollections. It created unavoidable context for such pieces as Gabriela Golder’s
artwork, whose many films and video installations are based on the mechanism of
giving voice8 to people.
Golder has repeatedly addressed the subject of different forms of memory, for
example by bringing together the public and the private dimension of history in
her film En memoria de los pájaros (2000). Having divided the screen in two,
Golder juxtaposed materials concerning the beginnings of Jorge Rafael Videla’s
dictatorship with recordings documenting her own childhood which dates back to
the same period. In her other works (Vacos, 2002; Bestias, 2005), the artist used
televised representations of reality which, transformed, represented in an unrealistic way the process of shaping collective knowledge. In recent years, however,
Golder elaborated a different approach – she recorded others’ stories and reduced
her role to arranging a framework: providing the general topic and arranging the
collected material visually. Two model examples of this artistic strategy are installations Reocupación (2006-2010) and Dolor (2010). In the first case, Golder
let the unemployed speak about their jobs; they travelled into the past and recreated gestures related to their former chores. In the second case, as the artists
affirms herself, she wanted to deal with her own pain through others’ accounts of
suffering. These two pieces are marked with the affective concept of art, which

7

8

Examples of texts that apply gender frameworks to the selection of presented
testimonies and recollections in order to build a gendered category of collective
memory are: Carrie Hamilton’s article Memories of violence in interviews with
Basque nationalist women and an anthology of sources and essays Different
Voices: Women and Holocaust. C. Hamilton, Memories of violence in interviews
with Basque nationalist women, [in:] K. Hodkin, S. Radstone (eds.), Memory,
History, Nation: Contested Pasts, Transaction Publishers, New Brunswick
2006, pp. 120-135; C. Rittner, J. Rotha (eds.), Different Voices: Women and the
Holocaust, Paragon House, New York 2003.
In the context of feminist history of art, we should mention a text by Irit
Rogoff Gossip as Testimony: A Postmodern Signature, [in:] G. Pollock (ed.),
Generations and Geographies in the Visual Arts: Feminist Readings, Routledge,
London – New York 1996, pp. 58-65.

niezwykle istotne7. Praktyka rejestracji świadectw ocalonych na kamerze wideo
stworzyła nową wizualną estetykę udzielania głosu osobom budującym z indywidualnych wspomnień zbiorową pamięć społeczeństw. W efekcie stanowią one
nieunikniony kontekst dla takich realizacji, jak np. prace Gabrieli Golder, której
liczne filmy oraz instalacje wideo opierają się na zabiegu udzielania głosu8.
Golder wielokrotnie podejmowała temat różnych form pamięci, np. zestawiając
publiczny z prywatnym wymiarem historii w filmie En memoria de los pájaros
(2000). Wykorzystując podział ekranu Golder zestawiła materiały dotyczące początków dyktatury Jorge Rafaela Videli z pochodzącymi z tego samego okresu
nagraniami dokumentującymi jej własne dzieciństwo. W innych pracach (Vacos,
2002; Bestias, 2005) artystka wykorzystywała telewizyjne reprezentacje rzeczywistości, które po przekształceniu stały się odrealnionymi obrazami procesu
kształtowania kolektywnej wiedzy. W ostatnich latach Golder wypracowała jednak odmienną metodę pracy – rejestruje opowieści innych osób, samej ograniczając się do aranżacji ich ram: nadania im ogólnego tematu oraz wizualnej aranżacji
zgromadzonego materiału. Najlepszymi przykładami tej strategii artystycznej są
instalacje Reocupación (2006-2010) oraz Dolor (2010). W pierwszym wypadku Golder udzieliła głosu ludziom bezrobotnym, którzy opowiadali jej o swoim
zatrudnieniu; wracali do przeszłości odtwarzając również gesty niegdysiejszych
obowiązków. W drugim przypadku artystka, jak sama twierdzi, pragnęła przepracować własne cierpienia poprzez cudze opowieści o bólu. Z prac tych przebija
afektywna koncepcja sztuki, zakładająca możliwość społecznego oddziaływania

7

Przykładami tekstów, które nakładają genderowe ramy na wybór prezentowanych świadectw oraz wspomnień w celu skonstruowania ugenderowionej kategorii pamięci zbiorowej są artykuł Carrie Hamilton Memories of violence in interviews with Basque nationalist women oraz antologia źródeł oraz naukowych
esejów Different Voices: Women and Holokaust. C. Hamilton, Memories of violence in interviews with Basque nationalist women, [w:] K. Hodkin, S. Radstone
(red.), Memory History, Nation: Contested Pasts, Transaction Publishers, New
Brunswick 2006, s. 120-135; C. Rittner, J. Rotha (red.), Different Voices: Women
and the Holokaust, Paragon House, New York 2003.

8

W kontekście feministycznej historii sztuki warto w tym miejscu wspomnieć
tekst Irit Rogoff Gossip as Testimony: A Postmodern Signature, [w:] G. Pollock
(red.), Generations and Geographies in the Visual Arts: Feminist Readings,
Routledge, London – New York 1996, s. 58-65.
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implies that influence on society can be exercised by the creation of therapeutic
communities in which stories are exchanged and collective memory is built 9.
The conviction that engaged art has therapeutic power is clearly visible in Jane
Jin Kaisen’s work. Her installation Reiterations of Dissent (2011) constitutes
an extraordinary example of a complex artistic attempt to break through social
trauma by confronting history, memory and commemoration rituals. Five films
compose a story featuring several plots that retell the uprising and massacres on
the South-Korean island of Jeju. Events that took place on the island from 1948
to 1949 were censored until 1992, and it was against the law to talk about them.
Jane Jin Kaisen juxtaposes many years of the state denying the uprising with the
recollections of survivors of the massacre, and with religious rituals that had
been celebrated for years in order to commemorate the casualties and reconcile
man and nature on the sites of violence. The installation constitutes the crowning
point of a few years of the artist’s struggle with history, memory and contemporary effects of the events on the island of Jeju. The above mentioned religious
rituals served also as a foundation for the 4.3 performance (2011) which completed Reiterations of Dissent. Jane Jin Kaisen is also the author of an installation entitled Light and Shadow (2011) – based on the recollection of the artist’s
grandfather that include the issue of the events on the island – and of Retake:
Mayday (2011), which deconstructs a propaganda film explaining the American
support of the government during the conflict (Mayday on Cheju-do, 1948). She
also created Island of Stone # 1-3 (2011) that discussed contemporary arguments
concerning the construction of a South-Korean navy base on the island.
Repressed history that grows roots in memory and traumatic experience breaking
through the curtain of silence constitute recurring topics in Jane Jin Kaisen’s artwork. She has highlighted these problems most clearly in the group of works
dedicated to the Jeju uprising. Particular pieces create a network of meanings
and contexts that reveal the tension affecting the current presence of the past
and the influence it exercises. In an interview, the artist stressed that she was
particularly interested in translation and shifts of meanings between different
types of memory and history. The history of the Jeju uprising is still an area of
fights for the interpretation of the past, which is symbolised by a blank monument
9

See V. Simón, On the threshold: Notes on the female element and women in
the work of Gabriela Golder, http://www.gabrielagolder.com/On%20the%20
Threshold-Notes%20on%20the%20female%20element%20and%20women%20
in%20the%20work%20of%20Gabriela%20Golder.pdf.

poprzez powoływanie terapeutycznych wspólnot, w których dochodzi do wymiany
opowieści i stworzenia grupowej pamięci9.
Wiara w terapeutyczną siłę sztuki zaangażowanej wyraźnie widoczna jest w pracach Jane Jin Kaisen. Instalacja Reiterations of Dissent (2011) stanowi niezwykły
przykład kompleksowej próby artystycznego przepracowania społecznej traumy
poprzez konfrontację historii, pamięci i rytuałów upamiętniania. Pięć filmów wideo razem tworzy wielowątkową opowieść o powstaniu oraz masakrach na południowokoreańskiej wyspie Jeju. Wydarzenia, które miały miejsce na wyspie
w latach 1948–1949 były do roku 1992 objęte cenzurą – wspominanie o nich było
przestępstwem. Wieloletnia negacja wydarzeń przez państwo oraz oficjalną historiografię zestawiona została przez Jane Jin Kaisen ze wspomnieniami ocalonych z masakr oraz odprawianymi od lat religijnymi rytuałami mającymi na celu
upamiętnienie ofiar wraz ze swoistym pojednaniem ludzi z przyrodą w miejscach
przemocy. Instalacja stanowi kulminację kilkuletnich zmagań artystki z historią,
pamięcią oraz dzisiejszym oddziaływaniem zdarzeń na wyspie Jeju. Wspomniane
religijne rytuały posłużyły jej jako podstawa uzupełniającego Reiterations of
Dissent performance’u 4.3 (2011). Jane Jin Kaisen stworzyła również instalacje
Light and Shadow (2011) – bazującą na wydanych wspomnieniach jej dziadka,
w których pojawia się wątek wydarzeń na wyspie; Retake: Mayday (2011) – dekonstruującą propagandowy film tłumaczący amerykańskie zaangażowanie
w konflikt po stronie rządu (Mayday on Cheju-do, 1948); oraz Island of Stone
# 1-3 (2011) – dotyczącą współczesnych sporów wokół budowy na wyspie bazy
południowokoreańskiej marynarki wojennej.
Wypierana historia osadzająca się w pamięci oraz traumatyczne doświadczenia
przebijające się przez zasłony milczenia stanowią stałe tematy twórczości Jane
Jin Kaisen. Zostały one przez nią najmocniej sproblematyzowane właśnie w grupie prac dotyczących wydarzeń na wyspie Jeju. Poszczególne prace tworzą sieć
znaczeń i kontekstów, które ujawniają napięcia kształtujące aktualną obecność
przeszłości z jej oddziaływaniem. Artystka podkreślała w wywiadach, iż szczególnie interesuje ją kursowanie oraz przemiany znaczeń pomiędzy różnymi rodzajami pamięci a historią. Historia zdarzeń na wyspie Jeju do dziś jest obszarem
walki, która toczy się o interpretację przeszłości, czego symbolem jest pozbawiony
9

Zob. V. Simón, On the threshold: Notes on the female element and women in
the work of Gabriela Golder, http://www.gabrielagolder.com/On%20the%20
Threshold-Notes%20on%20the%20female%20element%20and%20women%20
in%20the%20work%20of%20Gabriela%20Golder.pdf.
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commemorating the casualties. The argument concerns the terminology used to
describe the events: the revolt of the indigenous people is called a popular uprising or a communist rebellion and the process of its suppression incidents or
massacres.
Jane Jin Kaisen uses memory to create historiographical narrations, simultaneously it shows the mechanisms of social memory. Religious rituals on the island
have become the exclusive vehicle for the recollections of the conflict, as open
commemoration was impossible. Blocking the expression of collective memory
by imposing a historical narration leads to a forced repetition of incomplete mourning. Reiterations of Dissent can be seen as an argument supporting Maurice
Halbwachs’ hypotheses of social and topographic character of human memory.
Halbwachs believed that the key element necessary to evoke a recollection is localisation – placing it in a context by putting it in a mental social network and on
a mental map10. Jane Jin Kaisen exposes the multi-layered social framework that
creates memory – when the official historical policy and the collective memory
of society are in conflict, these layers are more conspicuous.
The artist does not establish historical policy, but rather memory policy by revealing
its framework, conditions and contexts. Memory policy defined in such a way constitutes a critical reverse of historical policy, a meta-reflection about the way of
shaping the pictures of the past, about the past’s occurrence in the present, and
about its influence on the pictures of the past. The tools of historical policy, including the ways of using autobiographical testimonies, are analysed. The seemingly
transparent role of historians and institutions – the role of what Dominick LaCapra
calls a secondary witness – becomes an issue11. From the vantage point of historiographical methodology, the essence of memory policy is an analysis of different
forms of cultural mediation with the past. As a result, the key function of projects
from this domain is to overcome the binary opposition between history and memory,
which are understood as a network of complex relationships. What is of interest for
us at the moment is the fact that such reflection includes the traditional topics of
neo-avantgarde and critical art of the second half of the 20th century, namely critical approach to practices in museums and archives and to institutions themselves.

inskrypcji monument upamiętniający zmarłych. Walka dotyczy bowiem samej terminologii stosowanej do opisu zdarzeń: bunt miejscowej ludności określany jest
mianem ludowego powstania lub komunistycznej rebelii, zaś proces jego tłumienia incydentami, bądź masakrami.
Jane Jin Kaisen wykorzystuje pamięć do tworzenia narracji historiograficznych, równolegle jednak pokazuje mechanizmy społecznej pamięci. Religijne rytuały stały
się na wyspie wyłączną domeną pamięci o konflikcie, ponieważ niemożliwa była
ekspresja poprzez otwarte upamiętnienie. Zablokowanie ekspresji zbiorowej pamięci poprzez narzucenie historycznej narracji prowadzi do przymusu powtarzania niepełnego procesu żałoby. Reiterations of Dissent można by pokazywać jako
argument na rzecz tez Maurice’a Halbwachsa o społecznym i topograficznym charakterze ludzkiej pamięci. Halbwachs uważał, że kluczowym elementem przywołania wspomnienia jest jego lokalizacja – kontekstualizacja poprzez umieszczenie
w mentalnej sieci społecznej oraz na mentalnej topograficznej mapie10. Artystka
pokazuje różne warstwy społecznych ram tworzenia pamięci – w sytuacji konfliktu między oficjalną polityką historyczną oraz zbiorową pamięcią społeczności są
one bardziej widoczne.
Jane Jin Kaisen uprawia więc nie tyle politykę historyczną co politykę pamięci, ukazując jej ramy, warunki, konteksty. Tak rozumiana polityka pamięci stanowi krytyczny rewers polityki historycznej, meta-refleksję nad sposobem kształtowania
obrazów przeszłości, jej obecnością w teraźniejszości, a także wpływem tejże na
owe obrazy. Analizie zostaje poddane to, co stanowi narzędzia polityki historycznej, w tym również sposoby wykorzystywania autobiograficznych świadectw.
Problematyzacji ulega pozornie przezroczysty proces przyjmowania przez historyków oraz instytucje roli określonej przez Dominika La Caprę mianem wtórnego
świadka11. Z punktu widzenia metodologii historiografii istotę polityki pamięci
stanowi zatem analiza różnych form kulturowego zapośredniczenia przeszłości.
W efekcie, kluczowe znaczenie projektów wchodzących na ten obszar dotyczy
przezwyciężenia binarnej opozycji między historią oraz pamięcią, które zostają
ujęte jako sieć skomplikowanych zależności. Dla nas będzie w tej chwili jednak
bardziej istotne, iż w obrębie takiej refleksji znajdują się tradycyjne tematy

10 M. Halbwachs, Social Framework of Memory, in On Collective Memory,
ed. and trans. L. A. Coser, Chicago University Press, Chicago 1992.

10 M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, tłum. M. Król, PWN, Warszawa 1969,
s. 172-216.

11 D. LaCapra, Historia i pamięć. W cieniu Holokaustu, trans. J. Burzyński, [in:]
M.A. Potocka (ed.) Historia w Sztuce, MOCAK, Kraków 2011 p. 127.

11 D. LaCapra, Historia i pamięć. W cieniu Holokaustu, tłum. J. Burzyński, [w:]
M.A. Potocka (red.) Historia w Sztuce, MOCAK, Kraków 2011 s. 127.
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The link between history, memory and archive practices that represent cultural
and historical policy is clearly seen in Rosella Biscotti’s artwork. The main topic
of Biscotti’s art is the social framework for creating a vision of the past. It concerns on the one hand different institutions that sanction the pictures of the
past (courts, museums, libraries), as well as different ways of creating narrations
about concealed events. The artist often refers to historical propaganda texts that
constitute a testimony of historical policy – she focuses mainly on Mussolini’s fascist propaganda in Italy. Biscotti’s work, concerns creating pictures of the past
by the state institutions, is always embedded in a political context. As an example we can evoke Il processo (2010) that refers to a well-known political lawsuit
against radical leftist intellectuals and members of the Autonomia Operaia group
(1983-1984). In turn, the starting point for The Library (2010), a collaboration
with Kevin van Braak, was the list of 590 Soviet books that University of Vilnius
threw away after 1989. Together they compose a specific suppressed archive, the
reconstruction of which evokes the rejected knowledge-memory.
Unearthing or articulating the narratives of suppressed past is a recurrent topic in
Biscotti’s work; the pieces we should mention are first of all The Sun Shines in Kiev
(2006), an installation dedicated to Vladimir Shevchenko, the first filmmaker to document the site of the Chernobyl catastrophe. The topic of trauma and blocked memory is tackled in the installation entitled A Short Story about Memory, Pentothal
and Memory (2009), which concerns controversial methods of psychoanalysis used
by psychiatrist Jan Bastiaans12. Individual traumas and work on these traumas compose a potential collective experience, the frames of which must be filled with
public discourse, so that the community can recognize their group identity in it.
It would seem that only when such an act of collective, public expression takes
place, does the potential for feeding collective memory with past events or even
creating social groups become active. However, in her installation, Biscotti underlines the impossibility of representing the experience of trauma, a phenomenon of
a different order than representing the situation causing the trauma. She compiled
stories told by Bastiaans’ patients, who describe fragments of their recollections
which are yet unavailable to the viewer. Biscotti highlights this distance by juxtaposing the words with slides that do not illustrate the stories we hear.
Biscotti’s work, the political engagement of which is conspicuous, constitutes
a comprehensive project that deals with archaeology of the history of the left.

neoawangard oraz sztuki krytycznej ostatniego półwiecza: krytyka instytucji,
praktyk muzealniczych i archiwistycznych.
Związek historii oraz pamięci z praktykami archiwizacji jako polityki kulturalno-historycznej widać wyraźnie w twórczości Rosselli Biscotti. Głównym tematem
jej prac są społeczne ramy kreowania wizji przeszłości. Dotyczą one zarówno
różnych instytucji, które sankcjonują obrazy przeszłości (sądów, muzeów, bibliotek), jak i różnych sposobów tworzenia narracji na temat zdarzeń ukrywanych.
Artystka często odwołuje się do historycznych tekstów propagandowych, będących świadectwami polityki historycznej – przede wszystkim tej prowadzonej
przez faszystowskie Włochy Mussoliniego. Prace Biscotti dotyczące tworzenia
obrazów przeszłości przez instytucje aparatu władzy posiadają zawsze konkretny kontekst polityczny. Za przykład niech posłuży Il processo (2010), dotycząca
głośnego rzymskiego procesu politycznego przeciwko radykalnym, lewicowym
intelektualistom oraz członkom grupy Autonomia Operaia (1983-1984). Z kolei
punktem wyjścia do The Library (2010), powstałej we współpracy z Kevinem van
Braakiem, była lista 590 sowieckich książek wyrzuconych po roku 1989 ze zbiorów
Uniwersytetu w Wilnie. Tworzą one specyficzne, stłumione archiwum, którego rekonstrukcja stanowi rodzaj przywołania odrzuconej wiedzy-pamięci.
Wydobywanie oraz artykulacja narracji dotyczących tłumionej przeszłości stanowi
temat różnych prac Biscotti, spośród których należy wymienić przede wszystkim
The Sun Shines in Kiev (2006), instalację przedstawiającą sylwetkę Vladimira
Shevchenki – autora pierwszego filmu przedstawiającego teren katastrofy
w Czarnobylu. Tematyka traum oraz zablokowanej pamięci została przez nią
bezpośrednio podjęta w instalacji A Short Story about Memory, Penthotal and
Memory (2009), która dotyczy kontrowersyjnych metod psychoanalizy stosowanych przez psychiatrę Jana Bastiaansa12. Indywidualne traumy oraz ich przepracowywanie składają się na potencjalne zbiorowe doświadczenie, którego ramy
muszą zostać jednak wypełnione publicznym dyskursem, aby zbiorowość mogła
w nim rozpoznać swą przynależność do grupy. Wydaje się, że dopiero kiedy nastąpi tego typu akt zbiorowej, publicznej wypowiedzi, dopiero wtedy aktywuje
się tkwiący w przeszłych wydarzeniach potencjał zasilania pamięci zbiorowej czy
wręcz tworzenia grup społecznych. W swojej instalacji Biscotti podkreśla jednak
przede wszystkim niemożność reprezentacji doświadczenia traumy, fenomenu
z innego porządku, niż reprezentacja sytuacji powodującej traumę. Skompilowane

12 During the therapy, Bastiaans gave LSD and pentothal to his patients who suffered from posttraumatic stress disorder after World War II.

12 Bastiaans podawał LSD oraz pentotal podczas terapii mających na celu leczenie zespołu stresu pourazowego po II wojnie światowej.
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In a text addressing Biscotti’s art, T. J. Demos wonders if in the case of Il processo she takes the role of an activist or an ethnographer, although her entire work
suggests an involvement that consists of a reflection on the presence of history13. Today we are sufficiently aware that an ethnographer or a historian are only
seemingly transparent. Biscotti as a researcher is at the same time critical and
cautious – she avoids straightforward answers, she evokes ambiguous and problematic stories. She evades open historical policy by showing how the stories
of the past affect the present and she sticks to the meta-level of memory policy.
Biscotti operates on text – written, spoken, objects taking the function of pictograms. What seems to interest her most is the way in which they are organised
and in what way they describe, evoke and represent the past. Like Jane Jin Kaisen,
Biscotti is interested in shifts, for example how representations of political revolutions become representations of an artistic revolution, just like in her collaboration
with Kevin van Braak, After four rotations of A, B will make one revolution (2009).
In this piece, a group of statues of the heroes of Marxist-Leninist vision of history is represented as minimalist sculptures with masses equal to the masses of the
statues. In Biscotti’s approach, artistic projects don’t follow the structures of linear
narrations, but rather decentralised data bases. However, they are not precisely designed archives – they have an open form, anarchistic and anti-institutional in character. It is no coincidence that the artwork in which Biscotti alludes to the history
of the Italian anarchistic movement is entitled Anarchists do not Archive (2010).
Nevertheless, archives related to the anarchistic movement do exist. In the
Netherlands, one of the most interesting collections dedicated to the contemporary anarchistic movement are the documents that belonged to Karl Max Kreuger,
who died in 1999. The collection is a part of Internationaal Instituut vor Sociale
Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. Kreuger’s documents, which consist of correspondence that took place inside a dense network of anarchist organisations between 1988 and 1999, have become a basis of a monumental, long-term artistic
project by Nicoline van Harskamp, Yours in Solidarity. Van Harskamp has been
addressing the question of performative and political functions of the language
for years. Her performances and happenings often take the form of speeches, lectures, or press conferences. The idea behind Yours in Solidarity is to read out the
letters from Kreuger’s collection and create potential stories of their authors. In
T. J. Demos, A Form of “Total Revolution”: The Art of Rossella Biscotti [in:]
Rossella Biscotti, MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, Rome 2012,
pp. 11-15.

13

przez nią wypowiedzi pacjentów z sesji z Bastiaansem opisują skrawki wydobywanych wspomnień, które jednak pozostają dla widzów niedostępne. Dystans ten
Biscotti podkreśla zestawiając słowa ze slajdami, które nie stanowią wcale odwzorowania wypowiadanych treści.
Jednoznacznie zaangażowane politycznie prace Biscotti stanowią całościowy projekt archeologii historii lewicy. T.J. Demos w poświęconym jej tekście zastanawia
się nad tym, czy w przypadku Il processo występuje ona w roli aktywistki, czy też
etnografa, podczas gdy z całości jej twórczości wyłania się obraz zaangażowania
poprzez refleksję nad obecnością historii13. Dzisiaj zdajemy już sobie wystarczająco dobrze sprawę z tego, że przezroczystość etnografa czy historyka to pozór.
Biscotti pozostaje jednak badaczką równocześnie krytyczną oraz ostrożną: unikając jednoznacznych odpowiedzi przywołuje historie niejednoznaczne, problematyczne. Pokazując ich oddziaływanie na współczesność uchyla się od prowadzenia
otwartej polityki historycznej pozostając na metapoziomie polityki pamięci.
Tworzywem jej prac są teksty – pisane, mówione, obiekty w funkcji piktogramów.
Tym, co zdaje się ją najbardziej interesować jest to, jak są one zorganizowane oraz
jakimi sposobami opisują, przywołują i reprezentują przeszłość. Podobnie jak
Jane Jin Kaisen, Biscotti zainteresowana jest przekładem – np. reprezentacji rewolucji politycznych w reprezentację rewolucji artystycznej, jak w przygotowanej
z Kevinem Van Braakiem pracy After four rotations of A, B will make one revolution (2009), w której grupa pomników bohaterów marksistowsko-leninowskiej
wizji historii jest reprezentowana przez minimalistyczne rzeźby o masach równych
masom pomników. Podejście Biscotti sprawia, iż jej projekty artystyczne nie posiadają struktur linearnych narracji lecz raczej zdecentralizowanych baz danych.
Nie są to jednak również precyzyjnie zaprojektowane archiwa – ich otwarta forma ma anarchistyczny, antyinstytucjonalny charakter. Nieprzypadkowo i praca
w której artystka przywołuje historię włoskiego ruchu anarchistycznego nosi tytuł
Anarchists do not Archive (2010).
A jednak archiwa związane z ruchem anarchistycznym istnieją. W Holandii jednym
z najciekawszych zbiorów dotyczących współczesnego ruchu anarchistycznego
stanowią dokumenty zmarłego w roku 1999 Karla Maxa Kreugera, które stanowią
element Internationaal Instituut vor Sociale Geschiedenis (IISG) w Amsterdamie.
Zbiory Kreugera, korespondencja w obrębie gęstej sieci anarchistycznych
T. J. Demos, A Form of “Total Revolution”: The Art of Rossella Biscotti [w:]
Rossella Biscotti, MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, Rzym 2012,
s. 11-15.
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the first stage of the project, the artist arduously copied hundreds of documents,
trying to preserve the differences in the handwriting – this feature was later
used to build psychological portraits of the authors. The copied letters are put on
display when the project is presented in museums or galleries – when they hang
on the walls they bring to mind Hanne Darboven’s work. Having completed the painstaking work, van Harskamp involved a couple of hundreds of people who read
out the letters and told invented stories concerning the future of the authors.
The artist built a living archive based on a performative completion of the stories
from the collection. The archive underwent a contextual fictionalisation in order
to reveal the mechanisms of building narration around the existing sources. What
is paradoxical, such action, focused on breaking down the fixed archival narration partly saves anarchistic documents from appropriation by museums. Van
Harskamp takes the role of an anarchistic artist, for whom performance is more
important than archives.

III
The discussed pieces can be described as artistic means of leftist historical policy.
However, due to their self-aware character and different strategies of challenging
established historical narratives and the very notion of history, it would seem rational to introduce a separate notion that would point to the political dimension
of shaping narratives of the past and connected rituals, ways of organising knowledge and other aspects of past’s functioning in social life. It is this meta-theoretical dimension that gives this artwork, with its delicate and ambiguous character, a strong political message.
These pieces also reveal the position of historiography created from the perspective of voice to excluded or marginalised societies and vantage points, the time
has come to broaden the methodological perspective by a critical reflection on
the mechanisms of shaping memory, including the activity of such movements.
Eric Hobsbawm’s text on unearthing traditions in modern societies can serve
as a model. Hobsbawm – who for years had been a member of the communist
party – exposed how the practice of creating one’s own tradition was adopted by
the labour movement14.
14 E. Hobsbawm, Mass-Producing Traditions: Europe, 1870-1914, [in:] E.
Hobsbawm, T. Ranger (eds.), The Invention of Tradition, Cambridge University
Press, Cambridge 1983.

organizacji w latach 1988-1999, stały się podstawą obszernego, obliczonego na
wiele lat projektu artystycznego Nicoline van Harskamp Z wyrazami solidarności. Van Harskamp, od lat w swoich pracach zajmuje się kwestią performatywnej
oraz politycznej roli języka. Organizowane przez nią performance’y oraz happeningi często przybierają formy przemówień, wykładów lub konferencji prasowych. Z wyrazami solidarności to projekt oparty na wypowiadaniu treści listów
tworzących zbiory Kreugera oraz konstruowaniu potencjalnych historii stojących
za osobami, które je napisały. W pierwszej fazie projektu artystka mozolnie przepisywała setki dokumentów, starając się nawet oddać różnice w ręcznym piśmie
poszczególnych osób – które zostały później wykorzystane do budowy psychologicznych portretów nadawców. Przepisane listy stanowią zresztą część ekspozycji
przy galeryjno-muzealnych prezentacjach projektu – rozwieszone na ścianach
przywodzą na myśl prace Hanne Darboven. Wykonawszy iście benedyktyńską pracę, van Harskamp zaangażowała do projektu kilkaset osób, które przed kamerami czytały listy danych oraz opowiadały skonstruowane przez siebie potencjalne
historie dotyczące dalszych losów ich autorów. Artystka skonstruowała rodzaj
żywego archiwum opartego na performatywnym dopisaniu dalszego ciągu do
historii zbiorów. Archiwalne zbiory zostały poddane kontekstowej fikcjonalizacji, pokazując mechanizmy konstruowania narracji wokół istniejących źródeł.
Paradoksalnie, takie działanie, nastawione na rozbicie ustalonej archiwalnej narracji ocala częściowo dokumenty anarchizmu przed muzealnym oswojeniem. Van
Harskamp wchodzi w rolę artystki anarchizującej, która nad archiwum przedkłada
performatykę.

III
Omawiane prace można oczywiście opisywać jako sposoby artystycznego uprawiania lewicowej polityki historycznej. Ich autorefleksyjny charakter i różne strategie
podważania ustalonych historycznych narracji oraz samego pojęcia historii sprawiają jednak, iż racjonalne wydaje się wprowadzenie odrębnego pojęcia, wskazującego na polityczny wymiar kształtowania nie tylko narracji na temat przeszłości, lecz również związanych z nimi rytuałów, sposobów organizacji wiedzy, oraz
innych aspektów funkcjonowania przeszłości w życiu społecznym. To właśnie ów
meta-teoretyczny wymiar sprawia, że prace te, poprzez swą problematyczność
oraz niejednoznaczność, posiadają silny polityczny przekaz.
Prace te pokazują również miejsce, w którym znalazła się historiografia pisana
z pozycji ruchów emancypacyjnych. Po kilku dekadach tworzenia krytycznych
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Fundamental historical debates within different movements of feminism took place alongside these issues, yet they focused mainly on the problem of relevance of
feminist discourse to the experience of groups of women that were neither white,
nor well-off, nor western, nor heteronormative. Memory constituted an important
element of these debates, but only in the framework set by the psychoanalytical
tradition of reflection on culture. The discussions were less frequently concerned with categories or concepts from the field of sociology and social history of
memory. In turn, the dynamic development of feminist visual theory and feminist
literary criticism centred on the category of representation, taking a different approach to the question of the presence of the past. The feminist reflection on the
mechanisms of shaping collective memory and performative acts of remembering
and recollection sometimes emerges at the margin of deliberations about feminist
art or women’s art, usually in the context of bodies’ memory and criticism of institutions of the artistic world. Nevertheless, in those situations the notions of collective memory, sites/domains of memory, or social framework of memory, useful for
describing the problems tackled by the discussed group of artists, are rarely used.
Let’s stress that this group could be bigger – it could include artists from other
countries (for example Marina Naprushkina) or artists addressing the political character of memory mechanisms less directly (Zoe Leonard, Chiharu Shiota).
Their artistic work belongs to the field at the border of gender studies and historiography in the broad sense, a hardly explored area of modern humanities. The
artwork by the four artists described above constitutes conscious utterances
addressing one of the basic topics in contemporary culture. We can distinguish
among them two different strategies of positioning one’s utterance. Golder and
Jane Jin Kaisen voice their views from a clearly female perspective. On the other
hand, Biscotti and van Harskamp avoid highlighting their female perspective and
prefer to take a universal moral vantage point. These are two political strategies of contemporary artists faced with patriarchal, male-dominated art world.
Women’s art is too often reduced to feminist art which isolates it from the rest
of artistic discourse. Meanwhile, both outstanding female artists and outstanding
feminist art have a universal potential of equality that breaks through established
narrations and exposes their mechanisms.

narracji historycznych, przywracających głosy wykluczonym lub marginalizowanym społecznościom oraz perspektywom, nadszedł czas na metodologiczne poszerzenie perspektywy o krytyczną refleksję nad mechanizmami kształtowania
pamięci – także przez działania samych tych ruchów. Za wzorzec takiego sposobu
pisania może posłużyć tekst Erica Hobsbawma na temat wynajdywania tradycji
w nowoczesnych społeczeństwach, w którym autor – wieloletni ideowy członek
partii komunistycznej – otwarcie pokazywał, w jaki sposób praktykę konstruowania własnej tradycji przejął również ruch robotniczy14.
Podstawowe historyczne debaty w obrębie różnych nurtów feminizmu toczyły się
obok tych zagadnień, przede wszystkim w kontekście problemu a dekwatności
dyskursu konstruowanego przez ruch feministyczny w stosunku do doświadczeń
całych grup kobiet – nie-białych, nie-zamożnych, nie-zachodnich, nie-heteronormatywnych. Pamięć stanowi istotny element tych debat, lecz jedynie w ramach
wyznaczanych przez psychoanalityczną tradycję refleksji nad kulturą. Znacznie
rzadziej w dyskusjach tych pojawiały się kategorie oraz pojęcia wchodzące w zakres socjologii oraz społecznej historii pamięci. Z kolei prężnie rozwijająca się
feministyczna teoria wizualna ( feminist visual theory) oraz feministyczna krytyka literacka centralną kategorią uczyniły pojęcie reprezentacji, podchodząc
do problematyki obecności przeszłości od innej strony. Feministyczna refleksja
nad mechanizmami kształtowania zbiorowej pamięci, jak również performatywnymi aktami pamiętania i przypominania pojawia się niekiedy na marginesach
rozważań nad sztuką feministyczną, lub sztuką kobiet, przeważnie w kontekście
pamięci ciał oraz krytyki instytucji artystycznego świata. Jednak również w tych
sytuacjach rzadko stosowane są pojęcia pamięci zbiorowej, miejsc/domen pamięci, czy też społecznych ram pamięci, funkcjonalne do opisu tematyki prac wybranej grupy artystek. Należy zaznaczyć, że grupa ta mogłaby być znacznie szersza
– mogłyby znaleźć się w niej artystki pochodzące z innych krajów (np. Marina
Naprushkina) lub odnoszące się w bardziej pośredni sposób do polityczności mechanizmów pamięci (Zoe Leonard, Chiharu Shiota).
Ich działalność artystyczna wpisuje się w mało wyeksploatowany obszar współczesnej humanistyki na styku studiów gender oraz poszerzonej historiografii. Opisane
prace czterech artystek stanowią świadome wypowiedzi na jeden z fundamen-

14 E. Hobsbawm, Masowa produkcja tradycji: Europa, lata 1870-1914, [w:]
pod red. tegoż, T. Rangera, Tradycja wynaleziona, tłum. M. Godyń, F. Godyń,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 275-323.
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talnych tematów współczesnej kultury. Możemy w nich dostrzec dwie odmienne
strategie pozycjonowania własnej wypowiedzi.
W wypadku Golder oraz Jane Jin Kaisen mamy do czynienia z wypowiedziami z wyraźnie zaznaczonej, kobiecej perspektywy, z kolei Biscotti oraz van Harskamp
unikają podkreślania kobiecości własnego spojrzenia przyjmując perspektywę
uniwersalną. Są to zarazem dwie polityczne strategie współczesnych artystek
wobec specyficznej polityki w obrębie dzisiejszego, wciąż patriarchalnie zmaskulinizowanego, świata sztuki. Sztuka kobiet zbyt często bywa dzisiaj zamykana
w ramach hasła sztuki feministycznej w celu izolacji od reszty artystycznego dyskursu. Tymczasem zarówno wybitne artystki, jak i wybitna sztuka feministyczna,
posiadają wszak uniwersalny, krytyczny oraz równościowy ładunek, rozbijający
ustalone narracje i pokazujący ich mechanizmy.
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On Translatability

O przekładalności

In 1968 konkret magazine published Ulrike Meinhof’s text False Consciousness that
begins with a statement: They got a right to vote once no social change could be

W 1968 r. w magazynie Konkret opublikowano tekst Ulrike Meinhof zatytułowany Fałszywa świadomość, który rozpoczyna się następująco: Dostały prawo do

wrought by the vote. They were admitted to the universities when reason and
analysis were being replaced by research methodologies such as “experience”
and “understanding” and even “loving understanding” in the humanities, once
irrational worldview (Weltanschauung) superseded critical awareness as the
educational goal. Once “the logic of the heart” an attribute falsely ascribed to
women, became one of the principles of science, and “intuition” became the method for acquiring knowledge, girls’ path to university led straight into irrational
thicket of the middle-class worldview.1
Two years later, in 1970, German public broadcasting corporation Südwestfunk produced the film Bambule authored by its scriptwriter Ulrike Marie Meinhof and
directed by Eberhard Itzenplitz. The film thematizes the levels of disciplinary brutality within one of Berlin’s public homes for young women, relationships of educators and teachers with the girls, solidarity between the inmates, repression of
their (homo)sexuality, and their practically forced labor in the home’s laundry. The
movie is based on Meinhof’s comprehensive research and interviews, as well as the
life stories of two inmates, Irene Georgens (who later became a RAF member) and
her friend Monica who was previously abused by nuns in an orphanage. Bambule
was banned few days before the scheduled broadcasting on May 24th 1970 for
Meinhof, who has been involved in Baader’s escape from prison on May 14th, had
gone into hiding, co-founded RAF and became the most wanted European terrorist.
The ban of the film was argued with the concern that broadcasting could evoke in
the public the sympathies for those who practice violence. The film was premiered
on German TV only in 1994. Because of that 24-year-long ban it has become the
best known case of political censorship of the work of art in Germany after WWII.
More than forty years after Bambule had been produced, the film’s title inspired the
artistic director of Kassel’s Documenta to reconsider the meaning of the notion of

głosowania, kiedy już ów głos nie mógł spowodować żadnej zmiany społecznej.
Zostały wpuszczone na uniwersytety, kiedy rozumowanie i analizowanie w naukach humanistycznych zastępowano metodologiami badawczymi, takimi jak
„doświadczenie”, „zrozumienie” czy nawet „pełne miłości zrozumienie”, kiedy
już irracjonalny światopogląd (Weltanschauung) wyparł krytyczną świadomość
jako cel edukacyjny. Kiedy „logika serca”, atrybut niesłusznie przypisywany kobietom, stała się jedną z zasad nauki, a „intuicja” stała się metodą uzyskiwania
wiedzy, droga dziewcząt na uniwersytet poprowadziła wprost w irracjonalny
gąszcz światopoglądu klasy średniej.1
Dwa lata później, w 1970 r., niemiecki publiczny nadawca radiowo-telewizyjny
Südwestfunk wyprodukował film Bambule, zrealizowany przez scenarzystkę
Ulrike Marie Meinhof i wyreżyserowany przez Eberharda Itzenplitza. Tematyka
filmu koncentruje się wokół rozmaitych przejawów brutalności dyscyplinarnej
wewnątrz jednego z berlińskich państwowych domów poprawczych dla młodych
kobiet, relacji pomiędzy wychowawcami i nauczycielami a dziewczętami, solidarności mieszkanek, represji ich (homo)seksualności i ich praktycznie przymusowej
pracy w pralni. Scenariusz oparty został na przeprowadzonych przez Meinhof
obszernych badaniach i wywiadach, a także na historiach życia dwóch spośród
osadzonych: Irene Georgens (która później wstąpiła do Frakcji Czerwonej Armii –
RAF) oraz jej przyjaciółki Moniki, maltretowanej w dzieciństwie przez zakonnice
w sierocińcu. Pokazania Bambule zabroniono na kilka dni przed emisją planowaną
na 24 maja 1970 r., gdyż Meinhof zamieszana w ucieczkę z więzienia Andreasa
Baadera 14 maja ukrywała się, została współzałożycielką RAF i stała się najbardziej poszukiwaną europejską terrorystką. Zakaz emisji argumentowano obawą,
że film może wzbudzać sympatię dla osób stosujących przemoc. Premiera filmu
1

1

U. Meinhof, False Consciousness, [in:] K. Bauer (ed.), Everybody Talks about the
Weather... We don’t: The Writings of Ulrike Meinhof, Seven Stories Press, New
York 2008, pp. 190-191.

U. Meinhof, False Consciousness, [w:] Everybody Talks about the Weather... We
don’t: The Writings of Ulrike Meinhof, Karin Bauer (red.), Seven Stories Press,
Nowy Jork 2008, s. 190-191.
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art through the metaphor of frenetic dance. Namely, the title of Carolyn ChristovBakargiev introductory text in the catalogue symptomatically entitled The Book
of Books reads: The dance was very frenetic, lively, rattling, clanging, rolling,
contorted, and lasted for a long time. The explanation of this title is given in her
other text published in the same Book and entitled Letter to a Friend in which
Christov-Bakargiev mentions her journeys around Kassel where she came across
a small 12th century monastery that has been transformed into a prison in the
19th century and since the 1950s until 1973 served as girls’ reformatory. The
monastery of which she writes is Breitenau in Guxhagen, one of the homes where Meinhof was doing her research while writing the script of Bambule, but the
artistic director of Documenta didn’t mention her name despite the fact that the
excerpts of the script were reprinted in The Book of Books. (It seems that there
still exist certain names that mustn’t be mentioned even in the context of politically engaged art.) As she noticed that the reformatory had a dance hall built for
the detained girls, Christov-Bakargiev started to research the Bamboule, a slave
dance performed in New Orleans after the successful slave revolt of 1791 in Haiti,
a dance that was banned out of fear that it might foster further rebellions in the
Americas.2 But the term Bambule is also used in German prison sociolect and is
derived from the same source as African secular dance Bamboule, i.e. bamboula – a kind of drum made from a section of giant bamboo with skin stretched over
the ends. The drum and the dance were brought to both Americas by the African
slaves. As a German word, Bambule originally refers to a form of mostly non-violent prison protest, typically effected by banging hard items against the cells’ metal bars, but it also signifies a crowd, mess and riot accompanied by fuss and noise.
A kind of Bambule was performed on February 21st 2012 in Moscow’s Cathedral
of Christ the Savior. Like Ulrike Meinhof, one of the most influential journalists
and public intellectuals of the German Left in the 1960s, who was imprisoned in
1972 as a terrorist (and found hanged in her cell in 1976), two young Russian artists Nadezhda Tolokonnikova and Maria Alyokhina, members of the feminist punk
collective Pussy Riot are now, convicted for premeditated hooliganism performed by an organized group of people motivated by religious hatred, serving the
sentence at the penal colony. Unlike Meinhof, Pussy Riot’s only crime was a performance Punk Prayer staged at the soleas of the church as an act of protest
against Putin’s re-election that was strongly supported by the Russian Orthodox

w niemieckiej telewizji miała miejsce dopiero w roku 1994. Za sprawą tego trwającego 24 lata zakazu, stanowi on najgłośniejszy przypadek cenzury politycznej
dzieła sztuki w Niemczech po drugiej wojnie światowej.
Ponad czterdzieści lat po powstaniu filmu, jego tytuł zainspirował dyrektorkę artystyczną odbywającej się cyklicznie w niemieckim Kassel wystawy dOCUMENTA do ponownego rozważenia pojęcia sztuki za pośrednictwem metafory frenetycznego tańca. Tytuł tekstu Carolyn Christov-Bakargiev otwierającego katalog
wystawy o znamiennej nazwie The Book of Books [Księga nad księgami] brzmi:

Taniec był bardzo frenetyczny, żywiołowy, żwawy, hałaśliwy, kołyszący, pokrzywiony i trwał bardzo długo. Wyjaśnienie tego tytułu można znaleźć w innym jej tekście zamieszczonym w tej samej Księdze, Letter to a Friend [List do
przyjaciela], w którym Christov-Bakargiev wspomina podróże po okolicach Kassel,
podczas których trafiła na niewielki XII-wieczny klasztor, który w XIX wieku został przekształcony w więzienie, a od lat 50. do roku 1973 służył jako zakład poprawczy dla dziewcząt. Opisywany przez nią klasztor to Breitenau w Guxhagen,
jeden z poprawczaków, gdzie Meinhof zbierała materiały podczas pisania scenariusza do Bambule, ale dyrektorka wystawy dOCUMENTA nie wymienia jej
z nazwiska, pomimo że w Księdze nad księgami przedrukowane zostały fragmenty scenariusza. (Wydaje się, że wciąż istnieją pewne nazwiska, których nie
wolno wymieniać nawet w kontekście zaangażowanej politycznie sztuki). Kiedy
Christov-Bakargiev zwróciła uwagę, że dziewczętom zamkniętym w zakładzie
wybudowano salę taneczną, zaczęła szukać informacji o bamboule, tańcu niewolników z Nowego Orleanu wykonywanym po zakończonej sukcesem rewolucji
haitańskiej 1791 r.; tańcu, którego zakazano w obawie, że może rozniecać nastroje mogące doprowadzić do kolejnych rebelii w Amerykach2. Ale słowo bambule,
które istnieje również w niemieckim socjolekcie więziennym, wywodzi się z tego
samego źródła co afrykański, świecki taniec bamboule, czyli od bambouli – bębna
wykonanego ze skóry opiętej na pniu olbrzymiego bambusa. Zarówno bęben, jak
i taniec przywędrowały do obu Ameryk wraz z afrykańskimi niewolnikami. W języku niemieckim słowo bambule oznaczało początkowo formę zwykle pokojowego
protestu więziennego, polegającego najczęściej na uderzaniu rozmaitymi przedmiotami o metalowe pręty celi, ale może oznaczać również tłum, bałagan i rozruchy oraz towarzyszące im zamieszanie i zgiełk.
2

2

C. Christov-Bakargiev, Letter to a Friend [in:] dOCUMENTA (13) The Book of
Books, catalog 1/3, Hatje Cantz Verlag 2012, p. 77.

C. Christov-Bakargiev, Letter to a Friend, [w:] dOCUMENTA (13) The Book
of Books, katalog 1/3, Hatje Cantz Verlag 2012, s. 77.
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Church. At the time of their performance the cathedral was almost empty and
there was no service. Five members of Pussy Riot, wearing their emblematic feminine clothes and colorful balaclavas, crossed themselves and bowed in front
of the iconostas, then continued jumping and punching the air for less than a minute for the church guards immediately intervened, stopped them and expelled
from the cathedral. Their action in the cathedral was filmed and the footage was
edited with inserted takes of the performance recorded in another church, where
they sang a song that invokes Virgin Mary, asking her to drive Putin away and to
become a feminist. The video-clip was uploaded on the Internet and became available worldwide. Given the Orthodox Church called on the government to criminalize Pussy Riot’s performance as a blasphemy, three performers were arrested
and prosecuted, two of them convicted, one released. Art historian and theorist
Konstantin Akinsha recognizes in Pussy Riot’s trial and conviction the latest battle

Swego rodzaju bambule miało miejsce 21 lutego 2012 r. w moskiewskim soborze
Chrystusa Zbawiciela. Tak jak wcześniej Ulrike Meinhof, jedna z najbardziej znaczących dziennikarek i intelektualistek niemieckiej lewicy w latach 60., która
w 1972 r. trafiła do więzienia jako terrorystka, dwie młode rosyjskie artystki –
Nadieżda Tołokonnikowa i Maria Aliochina – należące do feministycznego, punkowego kolektywu Pussy Riot, skazane zostały za chuligaństwo z premedytacją

popełnione przez zorganizowaną grupę osób powodowanych nienawiścią religijną i odbywają wyrok w łagrze. Jednak w odróżnieniu od Meinhof, jedyną zbrodnią
Pussy Riot było wykonanie w cerkwi utworu Punk Prayer [Punkowa modlitwa]
w akcie protestu przeciw reelekcji Putina, silnie popieranej przez rosyjski Kościół
prawosławny. Podczas ich występu cerkiew była prawie pusta i nie odbywało się
nabożeństwo. Pięć członkiń Pussy Riot ubranych w charakterystyczne dla nich kobiece ubrania i kolorowe kominiarki przeżegnało się, ukłoniło przed ikonostasem,
a następnie kontynuowało skakanie i wymachiwanie pięściami w powietrzu przez
niecałą minutę, gdyż ochroniarze natychmiast zainterweniowali, powstrzymali je
i wyrzucili z cerkwi. Akcja w soborze została sfilmowana, a w nagranie wmontowano sceny z występu z innej cerkwi, gdzie zaśpiewały piosenkę, w której proszą
Maryję Dziewicę, żeby przegoniła Putina i została feministką. Klip wideo został
zamieszczony w Internecie i był dostępny na całym świecie. Ponieważ Kościół
prawosławny zaapelował do rządu o uznanie występu Pussy Riot za bluźnierstwo,
trzy spośród artystek zostały aresztowane i oskarżone, z czego dwie skazano,
a jedną zwolniono. Historyk i krytyk sztuki Konstantin Akinsza dostrzega w procesie i skazaniu Pussy Riot najnowszą bitwę w Kulturkampfie pomiędzy rosyjską

in Kulturkampf between Russian liberal intelligentsia and conservative, often
fundamentalist believers in the unity of the Orthodox Church and Kremlin. He
calls the trial the travesty of justice, reminding the readers that the only Pussy
Riot’s supposed victims were the church’s security guards who testified that they
couldn’t sleep after witnessing the performance, and their lawyer Larisa Pavlova
averred that feminism is a deadly sin.3 I would add here that Pussy Riot, among
other things, actively participates in the struggle for LGBT rights in Putin’s Russia
where homosexuality is almost criminalized and mostly considered as moral
perversion and mental illness.
Members of Pussy Riot collective were arrested even before, in January 2012, after
their brief concert performed at the strictly guarded Red Square where they sung
Putin Zassal. As the stage they used the place charged with striking symbolism
– Lobnoye Mesto, the stone platform in front of St. Basil’s Cathedral from which,
for example, in 1968 seven dissidents protested against the Soviet Union’s invasion of Czechoslovakia. Protesters were then arrested and they spent years in
prisons and psychiatric asylums. Pussy Riot were released in few hours, but charged with holding an unauthorized rally. In an e-mail interview for St. Petersburg
Times conducted few days after the performance, they said that the Red Square
as the symbolically main place in Russia should be occupied to achieve a real political change. Being convinced that Putin is scared only of unsanctioned rallies,

liberalną inteligencją a konserwatywnymi, często fundamentalnymi wyznawcami jedności Kościoła Prawosławnego i Kremla. Proces nazywa farsą, przypominając czytelnikom, że jedynymi, domniemanymi ofiarami performance’u Pussy
Riot byli ochroniarze, którzy zeznali, że po obejrzeniu występu nie mogli spać,
a ich prawniczka Larisa Pawłowa zapewniała, że feminizm jest grzechem śmiertelnym3. Chciałabym w tym miejscu dodać, że Pussy Riot w ramach swej działalności również czynnie uczestniczy w walce o prawa społeczności LGBT w Rosji
Putina, gdzie homoseksualizm jest praktycznie przestępstwem, a z pewnością jest
powszechnie uważany za perwersję moralną i chorobę psychiczną.
3

3

K. Akinsha, Putin’s Kulturkampf, [in:] Project Syndicate, September 14th, 2012,
http://www.project-syndicate.org/commentary/putin-s-kulturkampf-by-konstantin-akinsha (visited August 28th, 2013).

K. Akinsza, Putin’s Kulturkampf, 14.09.2012, [w:] Project Syndicate, http://
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they chose to promote unauthorized protests in their songs and in that sense, in
their words, Putin Zassal performance celebrates feminist capture of Kremlin.
In the same interview Pussy Riot stated that some of them are anarchist, some
have leftist liberal positions, but they are all united by feminism, opposition to
Putin’s regime, antiauthoritarianism, ideas of horizontal political activity and
self-organization.4
Ideas of horizontal political activity and self-organization are embedded in numerous critical art practices that emerged in the course of the 20th century. That
practice also challenged the very meaning of the notion of art by making clear
that art as inseparable from (visual) culture in general is far from being innocent
in the processes of biopolitical production. It suffices to mention Dadaist performances and Hannah Höch’s photo-montages during and after WWI, Artaud’s
theatre of cruelty, activities of Situationist International during the 1950s and the
1960s, or the anonymous feminist collective Guerrilla Girls of the 1980s whose
members, artists and theorists, were fighting sexism and racism within the art
institutions. Instead of balaclavas Guerrilla Girls have appeared with gorilla masks at their squat performances. Posing the question What could the word ‘art’
be a stand-in for?, Carolyn Christov-Bakargiev argues that as a conventional term
it has been used to indicate an empirical and practical form of knowledge formation through the making and experience of aesthetic objects that are at once
metaphors, models and actual embodiments of how perception is elaborated into
a form of knowledge and understanding in a specific place, time and society. It
also proceeds by identifying the language of its investigation and the object of its
investigation; politics with praxis (or rather praxis with politics), social relations
with situations of social interactions. She also warns us that the notion of art she
describes is relatively recent in Europe, for art as an autonomous field of culture
has existed only since the birth of the bourgeoisie at the dawn of the carbon fossil
fuel age in the 1700s in Europe.5
In our age which is called digital, the information age, new media age, post-modern, post-industrial, post-human, post-etc., we are not talking about bourgeoisie

4

S. Chernov, Female Furry: The latest sensation on the Russian underground
music scene talks about its songs, [in:] St. Petersburg Times, February 1st, 2012;
http://sptimes.ru/index.php?action_id=2&story_id=35092 (visited August 28th,
2013).

Członkinie kolektywu Pussy Riot były aresztowane już wcześniej, w styczniu
2012 r., po krótkim koncercie na pilnie strzeżonym Placu Czerwonym, gdzie zaśpiewały Putin Zassał [Putin się posikał]. Za scenę posłużyło im miejsce o
szczególnie uderzającej symbolice – Łobnoje miesto, kamienna platforma przed
cerkwią Wasyla Błogosławionego, z której w 1968 r. siedmiu dysydentów oprotestowało inwazję Związku Radzieckiego na Czechosłowację. Protestanci zostali
aresztowani i na lata trafili do więzień i zakładów psychiatrycznych. Pussy Riot
zostały wypuszczone po kilku godzinach, ale postawiono im zarzuty zorganizowania bezprawnego zgromadzenia. W e-mailowym wywiadzie dla St. Petersburg
Times przeprowadzonym kilka dni po występie artystki powiedziały, że Plac
Czerwony jako symboliczne centrum Rosji powinien być okupowany, żeby możliwe stało się osiągnięcie celu, jakim są prawdziwe polityczne zmiany. Ponieważ są
przekonane, że Putin obawia się jedynie organizowanych bez zezwolenia wieców,
postanowiły pochwalać bezprawne zgromadzenia w swoich piosenkach i w tym
sensie, ich wykonanie Putin Zassał uczciło zdobycie Kremla przez feministki.
W tym samym wywiadzie Pussy Riot stwierdziły, że niektóre z nich są anarchistkami, niektóre mają lewicowe poglądy liberalne, ale jednoczy je feminizm, sprzeciw wobec reżimu Putina, antyautorytaryzm, idee horyzontalnej działalności politycznej i samoorganizacji4.
Idee horyzontalnej działalności politycznej i samoorganizacji zawarte są w licznych przejawach sztuki krytycznej, które pojawiały się na przestrzeni XX wieku.
Przejawy te podważyły również samo znaczenie pojęcia sztuki, dając wyraźnie
do zrozumienia, że sztuka jako nieodłączna część ogółu kultury (wizualnej) nie
jest bez winy w procesie produkcji biopolitycznej. Wystarczy wspomnieć performance dadaistów i fotomontaże Hannah Höch powstające w czasie trwania i po
I wojnie światowej, teatr okrucieństwa Artauda, działalność Międzynarodówki
Sytuacjonistów w latach 50. i 60. czy kolektyw anonimowych feministek Guerrilla
Girls z lat 80., którego członkinie – artystki i teoretyczki – zwalczały seksizm
i rasizm wewnątrz instytucji artystycznych. Podczas swoich spontanicznych performance’ów Guerrilla Girls nie nosiły kominiarek, lecz maski goryli. Zadając pytanie Substytutem czego może być słowo „sztuka”? Carolyn Christov-Bakargiev
postuluje, że jako potoczne słowo oznacza ono empiryczną i praktyczną formę
4

S. Czernow, Female Furry: The latest sensation on the Russian underground
music scene talks about its songs, St. Petersburg Times, 01.02.2012; http://sptimes.ru/index.php?action_id=2&story_id=35092 (dostęp 28.08.2013).
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any more, especially since the fall of the Berlin Wall (and the consequent collapse
of communism) that was the last barrier to the global free market, including the
art market, labor market and education market strengthened by platitudes such
as society of knowledge where knowledge becomes nothing but commodity. In
Western Europe the so-called welfare state disappeared simultaneously with the
communism in the Eastern, for there was no need any more to keep preventing
revolution by proving that the social justice existed within capitalism – which is
undoubtedly historically intertwined with colonialism and slavery. The Cold War
was over in 1989, but as the War had to be continued, the new enemy named
Terrorism was invented and the wars keep proliferating in the name of democracy and national security. Of course, the wars are waged at the oil-rich territories
despite the fact that we are living at the dusk of the carbon fossil fuel age and
we are told that the economic growth nowadays is not based on dirty industrial
production but on information, communication and services, as well as on socalled creative industries that, for example, need coltan from Congolese mines.
The post-modern age, apart from digital, information, or new media age, could
have and has one other meaning: anti-modern—in a sense of recall of the secular
values that are achievements of Enlightenment and its scientific revolutions. In
October 2012 fourteen-year-old Pakistani girl Malala Yousafzai was shot in the
head on a school bus because of her campaign for girls’ education. Few weeks
later two teenage Pakistani sisters were killed by their step-brother because they
were dancing in the rain with other children and filmed their dance with a mobile
phone. There are places where women are not allowed to dance, where it is a deadly sin, like feminism in Russia, but assassination of the sinners is not. However,
such and similar things are not reserved only for Islamic fundamentalism, which
in public discourse is too often equated with terrorism. For example, in post-communist Croatia where I live, Catholic Church and its satellite NGOs call for a holy
war against the secular school’s health education curriculum because it imposes
gender ideology instead of the traditional family values. In 2000 Zachęta National
Gallery in Warsaw exhibited at the group show Cattelan’s sculpture La Nona
Ora representing the Pope John Paul II struck by a meteor. The work triggered
a wave of public protests, and was, in the name of national values, damaged by
the right-wing party member of Parliament who also demanded dismissal of the
gallery director, arguing that she had, as a Jew, deliberately offended the Catholic
majority. Fundamentalisms are everywhere carefully cherished for contemporary
totalitarian democracy needs them as rhetoric figures.

kształtowania wiedzy poprzez tworzenie i doświadczanie obiektów estetycznych, które są zarazem metaforami, modelami i właściwym ucieleśnieniem tego,
jak percepcja przekształcana jest w pewną formę wiedzy i rozumienia w danym
miejscu, czasie i społeczeństwie. Postępuje również za pośrednictwem identyfikowania języka swego badania i obiektu badania; polityki z praktyką (czy raczej
praktyki z polityką), zależności społecznych z sytuacjami społecznych interakcji.
Ostrzega nas również, że opisywane przez nią pojęcie sztuki jest w Europie stosunkowo młode, ponieważ sztuka jako autonomiczna dziedzina kultury istnieje
zaledwie od czasu narodzin burżuazji na początku ery paliw kopalnych, będącym
zarazem początkiem XVIII wieku5.
W obecnej erze, którą nazywamy cyfrową, erą informacji, nowych mediów, erą ponowoczesną, post-industrialną, post-humanistyczną, post-etc., nie ma już mowy
o burżuazji. Szczególnie od czasu upadku Muru berlińskiego (i zwiastowanego
przezeń upadku komunizmu), który był ostatnią przeszkodą na drodze do globalnego wolnego rynku, w tym również rynku sztuki, rynku pracy i rynku edukacyjnego, wzmacnianych przez komunały takie jak społeczeństwo oparte na wiedzy,
gdzie wiedza jest zaledwie towarem. W Europie Zachodniej tzw. państwo opiekuńcze zniknęło wraz ze zniknięciem komunizmu w Europie Wschodniej, gdyż
nie było już potrzeby zapobiegania rewolucji poprzez dowodzenie, że istnieje
sprawiedliwość społeczna w ramach kapitalizmu – który jest przecież niezaprzeczalnie historycznie powiązany z kolonializmem i niewolnictwem. Zimna wojna dobiegła końca w 1989 r., ale ponieważ istniała konieczność kontynuowania
Wojny, wymyślono nowego wroga pod nazwą Terroryzm i wojny rozprzestrzeniają
się nadal w imię demokracji i bezpieczeństwa narodowego. Wojny są oczywiście
toczone na terytoriach zasobnych w ropę naftową, choć żyjemy u zmierzchu ery
paliw kopalnych i mówi się nam, że współczesny wzrost gospodarczy nie opiera
się na brudnej produkcji przemysłowej, ale na informacji, komunikacji i usługach,
a także na tzw. twórczych branżach, które potrzebują np. koltanu z kongijskich
kopalni. Era ponowoczesna, poza byciem erą cyfrową, erą informacji czy nowych
mediów, może mieć jeszcze jedno znaczenie: może być erą anty-współczesną,
czyli odwołującą świeckie wartości, które osiągnął wiek Oświecenia i jego naukowe rewolucje. W październiku 2012 r. czternastoletnia Pakistanka Malala
Yousafzai została postrzelona w głowę w szkolnym autobusie z powodu swojej
kampanii na rzecz edukacji dziewcząt. Kilka tygodni później dwie nastoletnie
C. Christov-Bakargiev, Letter to a Friend, s. 78.
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Reconsidering the question of relationship between art and empire W.J.T. Mitchell
argues that the end of imperialism (which is now replaced with globalization
a matrix of circulation and flows of information without center, determinate
location or singular figurehead) and dematerialization of objects, are not merely parallel or coincidental events but deeply implicated with one another.

Globalization has no emperor, no capital, and no structure except for endless
labyrinths of corporate merges, government bureaucracies, and ever-proliferating nongovernmental organizations. It is a rhizome of networks, webs and mediascapes where the buck never stops, the telephone trees never stop growing,
and no one is in charge. A smiling pretender occupies the most powerful office
in the world, a genial avatar of interlocking corporate interests such as weapons,
biopower, and energy, and of a pervasive ideology of neoliberalism (also known
as “compassionate conservatism”) that installs “democracy” and “freedom”
as the alibis for increasingly unregulated capitalism and U.S. military adventurism.6 In this New World Order, which Mitchell sees as defined by terrorism,
freedom means a freedom of commodities (but not of human bodies) to circulate
freely across the borders, and democracy means an infinite proliferation of consumer choices accompanied by an increasingly narrow range of political choices.7
But what does political choice mean today?
In the early 1990s Baudrillard concluded that the idea of politics has disappeared
but the game of politics continues in secret indifference to its own stakes.8 Ten
years later Antonio Negri and Michael Hardt published the book Empire in which
they argued that all the elements of corruption and exploitation are imposed on

us by the linguistic and communicative regimes of production: destroying them
in words is as urgent as doing so in deeds. Knowledge has to become linguistic
action and philosophy has to become a real “reappropriation of knowledge.”9

siostry z Pakistanu zostały zamordowane przez swego przyrodniego brata, ponieważ tańczyły w deszczu wraz z innymi dziećmi i nagrały swój taniec na telefonie
komórkowym. Istnieją miejsca, gdzie kobietom nie wolno tańczyć, gdzie stanowi
to grzech śmiertelny, tak jak feminizm w Rosji, ale zabijanie grzeszników nim nie
jest. Jednak takie i podobne postawy nie są domeną wyłącznie islamskiego fundamentalizmu, który publiczny dyskurs bardzo często utożsamia z terroryzmem.
Na przykład w postkomunistycznej Chorwacji, gdzie mieszkam, Kościół katolicki
i wspierające go organizacje pozarządowe nawołują do wypowiedzenia świętej
wojny programowi edukacji zdrowotnej w świeckich szkołach publicznych, bo narzuca ona ideologię gender w miejsce tradycyjnych wartości rodzinnych. W 2000 r.
podczas wystawy zbiorowej w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie
pokazano rzeźbę Maurizio Cattelana La Nona Ora przedstawiającą papieża Jana
Pawła II przygniecionego meteorytem. Praca wywołała falę publicznych protestów i w imię wartości narodowych została uszkodzona przez prawicowego parlamentarzystę, który domagał się również odwołania dyrektorki galerii, twierdząc
iż jako Żydówka celowo obraziła katolicką większość. Fundamentalizm jest wszędzie starannie pielęgnowany, gdyż współczesna totalitarna demokracja potrzebuje go jako figury retorycznej.
Rozważając kwestię związku pomiędzy sztuką i imperium, W. J. T. Mitchell twierdzi,
że koniec imperializmu (który został teraz zastąpiony przez globalizację – schemat cyrkulacji i przepływu informacji nie posiadający punktu centralnego, określonej lokalizacji czy pojedynczego, symbolicznego przywódcy) i dematerializacja
przedmiotów nie są wydarzeniami zaledwie równoległymi czy przypadkowymi,
ale są ze sobą ściśle powiązane. Globalizacja nie ma władcy, stolicy ani struktu-

ry, z wyjątkiem bezkresnego labiryntu korporacyjnych fuzji, rządowej biurokracji i wiecznie rozprzestrzeniających się organizacji pozarządowych. To plątanina
sieci, pajęczyn i metaforyki medialnych krajobrazów, gdzie nikt nie ponosi odpowiedzialności, telefoniczne drzewa nie przestają rosnąć i nikt nie sprawuje władzy. Uśmiechnięty pretendent zajmuje najpotężniejsze stanowisko na świecie,
sympatyczny awatar powiązania interesów korporacji, takich jak broń, biowładza i energetyka z wszechobecną ideologią neoliberalizmu (znaną również jako
„współczujący konserwatyzm”), która stosuje „demokrację” i „wolność” jako
alibi dla coraz mniej uregulowanego kapitalizmu i militarnej zuchwałości armii
amerykańskiej6. W tym Nowym Porządku Świata, który zdaniem Mitchella defi-

In the very decision to reappropriate knowledge I see the actual possibility of
6

W.J.T. Mitchell, What do Pictures Want: The Lives and Loves of Images, chapter Empire and Objecthood, The University of Chicago Press, Chicago and London,
2005, p. 150.

7

Ibid.

8

J. Baudrillard, The Transparency of Evil: Essays on Extreme Phenomena
(trans. J. Benedict), Verso, London – New York 1993, p. 6.

9

M. Hardt, A. Negri, Empire, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets
– London 2001, p. 404.

6

W.J.T. Mitchell, What do Pictures Want: The Lives and Loves of Images, rozdział
Empire and Objecthood, The University of Chicago Press, Chicago i Londyn 2005, s. 150.
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political choice. In the linguistic action capable to undermine public discourse
by activating historical memory that opposes the oblivion imposed by the logic of
spectacle. In her book entitled What Should We Do with Our Brain the French
philosopher Catherine Malabou reactualizes and resemantizes Hegel’s notion of
plasticity (as opposed to elasticity, or flexibility) by utilizing actual knowledge of
neurosciences and the stem cell research, suggesting that plasticity has aesthetical, ethical and political dimension. To ask what should we do with our brain –
she writes – is above all to visualize the possibility of saying no to an afflicting

niowany jest przez terroryzm, wolność oznacza wolność towarów (ale nie ludzkiego
ciała) i ich swobodnego przepływu przez granice, a demokracja – nieskończone
namnażanie się wyborów konsumenckich przy jednoczesnym zmniejszaniu się dostępnych wyborów politycznych7. Ale co dzisiaj oznacza wybór polityczny?
Na początku lat 90. Baudrillard uznał, że choć z polityki ulotniła się idea, polityczna gra toczy się nadal, skrywając w tajemnicy całkowitą obojętność wobec
swojej stawki8. Dziesięć lat później Antonio Negri i Michael Hardt opublikowali
książkę Imperium, w której twierdzą, że wszystkie elementy korupcji i wyzysku

economic, political and mediatic culture that celebrate only a triumph of flexibility, blessing obedient individuals who have no greater merit than that of knowing how to bow their heads with smile.10

są nam narzucone przez językowe i komunikacyjne reżimy produkcji – zniszczenie ich w słowach jest rzeczą tak samo pilną jak dokonanie tego w czynach.
Wiedza musi stać się działaniem językowym, a filozofia musi się stać rzeczywistą „reapropriacją wiedzy”9. W samej decyzji o reapropriacji wiedzy dostrzegam
rzeczywistą możliwość dokonania politycznego wyboru. W działaniu językowym

The New World Order in which democracy shows itself as its own caricature, generates also the new art practices that besides aesthetical insist on their ethical and
political dimensions. These practices manifest themselves as agencies that re-appropriate knowledge which really becomes a linguistic action that undermine the
prevailing communicative regimes of production. Rosella Biscotti’s work Trial that
uses a recording of Antonio Negri’s voice made during the famous April 7th1979
trial when he was accused of being Red Brigades’ mastermind. When academic
critical thinking was equated with terrorism.
Biscotti’s work deals with concepts of oblivion and translation. Namely, the elements of her installation that is at the same time the stage for performance
(which recalls a difference between the performers and the audience), are the
concrete casts of architectonic elements of Aula Bunker, high-security courthouse
in Rome (built in Mussolini’s age) where the trials of Brigate Rosse and Autonomia
Operaria took place during the 1970s and the 1980s. The cultural irony lies in the
fact that the building is now in the process of transformation into the museum of
sport. As the central point in her work is language, Biscotti created certain dramaturgy by editing a 6 hour long audio work out of 200 hours of the trial recordings. She focused on the judge’s statement that he and Negri were speaking different languages and on Negri’s endeavour to explain political terms in Brecht’s
words. In an interview for e-flux Rosella Biscotti said that she was thinking about
how to translate the political language and the history to contemporary time since the language of the trial pertains to the things that are more difficult to translate to the present then they are to translate between languages. So, the idea
10

C. Malabou, What Should We Do with Our Brain, (trans. S. Rand), Fordham

zdolnym podważyć dyskurs publiczny poprzez aktywowanie pamięci historycznej,
która sprzeciwia się zapomnieniu narzucanemu przez logikę spektaklu. W swojej książce zatytułowanej What Should We Do with Our Brain [Co powinniśmy
zrobić z naszym mózgiem] francuska filozofka Catherine Malabou dokonuje reaktualizacji i resemantyzacji heglowskiego pojęcia plastyczności (w opozycji do
elastyczności czy giętkości) poprzez używanie faktycznej wiedzy z zakresu neurobiologii i badań nad komórkami macierzystymi i sugeruje, że plastyczność ma
wymiar estetyczny, etyczny i polityczny. Zapytać co powinniśmy zrobić ze swoimi
mózgami to, jak pisze, przede wszystkim zwizualizować możliwość odmówienia

nękającej nas kulturze gospodarczej, politycznej i medialnej, która fetuje tylko
triumf elastyczności, błogosławiąc posłusznym jednostkom, które nie mają zasług większych niż wiedza, kiedy z uśmiechem skłonić głowę10.
Nowy porządek świata, w którym demokracja przedstawia się jako własna karykatura, generuje także nowe praktyki artystyczne, które poza wymiarem estetycznym podkreślają również wymiar etyczny i polityczny. Praktyki owe manifestują
7
8

Tamże.
J. Baudrillard, Przejrzystość zła (tł. S. Królak), Wydawnictwo Sic!, Warszawa
2009, s. 9.
M. Hardt, A. Negri, Imperium, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2005, s.424-425.

9

10 C. Malabou, What Should We Do with Our Brain, (tł.na jęz. ang. S. Rand),
Fordham University Press 2008, s. 79.

University Press 2008, p. 79.
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of translating, interpreting and sharing this history through translation became
crucial.11 But is it possible to translate the past to the present, as well as bodily
experience and historical memory, whether it be personal or collective, without falling in that what Gayatri Spivak calls translation-as-violation12? And that
is a question with which all of the exhibited works face us. With the question of
understanding.
Zagreb, August 2013
Leonida Kovač

się jako działania dokonujące reapropriacji wiedzy, która naprawdę staje się
działaniem językowym podkopującym przeważające komunikacyjne reżimy produkcji. Proces Rosselli Biscotti, w którym wykorzystane są nagrania głosu Antonia
Negriego zarejestrowane podczas słynnego procesu z 7 kwietnia 1979 r., kiedy
był on oskarżony jako główny organizator Czerwonych Brygad. Kiedy akademicka
myśl krytyczna utożsamiana była z terroryzmem.
Praca Biscotti dotyczy pojęć zapomnienia i tłumaczenia. Te elementy jej instalacji,
które stanowią jednocześnie scenę performance’u (przypominającą o różnicy pomiędzy performerami i widownią) to betonowe odlewy elementów architektonicznych Aula Bunker, rzymskiego gmachu sądu wyposażonego w potężne zabezpieczenia (zbudowanego za czasów Mussoliniego), gdzie w latach 70. i 80. odbywały
się procesy Brigate Rosse i Autonomia Operaia. Kulturowa ironia tkwi w tym, że budynki są obecnie przekształcane w muzeum sportu. Jako że centralnym punktem
dzieła Biscotti jest język, zadbała ona o swoistą dramaturgię montując z 200 godzin taśm z procesu trwające 6 godzin nagranie. Skupiła się na oświadczeniu sędziego, iż on i Negri mówią różnymi językami oraz na dążeniu Negriego do wyjaśniania politycznych terminów słowami Brechta. W wywiadzie dla e-flux Rossella
Biscotti powiedziała, że zastanawiała się jak przetłumaczyć polityczny język i historię na czasy współczesne skoro język procesu odnosi się do rzeczy, które trudniej przetłumaczyć na teraźniejszość niż na inny język. A zatem idea tłumaczenia,
interpretowania i dzielenia się tą historią poprzez tłumaczenia stała się kluczowa.11 Ale czy jest możliwe przetłumaczenie przeszłości na teraźniejszość, a także
na doświadczenie cielesne i pamięć historyczną, czy to osobistą czy kolektywną,
bez popadnięcia w to, co Gayatri Spivak nazywa tłumaczeniem-jako-naruszeniem
(translation-as-violation)12? I przed tym właśnie pytaniem stawiają nas wszystkie
zaprezentowane w ramach wystawy dzieła. Przed pytaniem o zrozumienie.
Zagrzeb, sierpień 2013
Leonida Kovač

11 R. Biscotti: The Trial, http://www.e-flux.com/program/rossella-biscotti-the-trial/#review1 (visited August 30th, 2013).
G. Ch. Spivak, A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the
Vanishing Present, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts – London
1999, pp. 162-164.

12

11 R. Biscotti, Proces, http://www.e-flux.com/program/rossella-biscotti-the-trial/#review1 (dostęp: 30.08.2013).
G. Ch. Spivak, A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the
Vanishing Present, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts – London
1999, s. 162-164.
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Itinerary # I

Trasa # I

To fly. To fly…
To travel through the air using wings or an engine…
To travel or pilot an aircraft or a spaceship…

Latać. Latać…
Przemierzać powietrze dzięki skrzydłom lub silnikowi...
Podróżować samolotem lub statkiem kosmicznym albo go pilotować...

Los Angeles – Cincinnati
Delta Airlines. Flight no. 1128
Departure Gate: 54B
Departure time: 11.40 Pacific Time. November 22nd 2008.

Los Angeles – Cincinnati
Delta Airlines. Lot nr 1128
Bramka: 54B
Godzina odlotu: 11.40 PST. 22 listopada 2008 r.

Apparently Alitalia went bankrupt, which explains the re-configured itinerary for
my flight to Lisbon, Portugal. Instead of my initial flight schedule with a single
stopover at Charles de Gaulle, I prepare myself for endurance when embarking on
one of Alitalia´s Star Alliance Partners: Los Angeles to Cincinnati, Cincinnati to
Paris, Paris to Rome and finally Rome to Lisbon. Roughly thirty hours not accounting for the forth-and-backtracking through various time zones.

Widocznie linie Alitalia zbankrutowały, co tłumaczy zmianę trasy mojej podróży
do Portugalii, do Lizbony. W miejsce początkowego planu jednej przesiadki na
lotnisku Charlesa de Gaulle’a, wchodząc na pokład jednego z partnerów Alitalii
należących do Star Alliance, przygotowuję się na przeprawę: z Los Angeles do
Cincinnati, z Cincinnati do Paryża, z Paryża do Rzymu i wreszcie z Rzymu do
Lizbony. Jakieś trzydzieści godzin, nie licząc wielokrotnego przekraczania w tę
i z powrotem granic stref czasowych.

It seems exactly the right place for reading Miwon Kwon’s essay The wrong place –
up here while earning frequent flyer miles and literally incorporating the essay’s
content. She describes how in contemporary academia the value and relevance of
one’s work is measured by the amounts of frequent flyer miles one is able to gain,
while constantly traversing time zones and giving into a late capitalist system in
which we come to live a nomadic lifestyle and are rewarded for our mobility, for
being in the wrong place.

Wydaje się, że to właśnie dobre miejsce do czytania eseju Miwon Kwon pt. Złe miejsce – właśnie tu, w górze, zbierając mile lotnicze i dosłownie wcielając w życie
treść eseju. Kwon opisuje jak we współczesnym świecie akademickim wartość
i istotność czyjejś pracy mierzy się liczbą przemierzonych w powietrzu mil, przy
nieustannym przekraczaniu stref czasowych i poddawaniu się umarłemu kapitalistycznemu systemowi, w którym przychodzi nam prowadzić koczowniczy tryb życia i nagradzani jesteśmy za mobilność, za bycie w złym miejscu.

To Fly. To fly. To flee.
Latać. Latać. Uciec.
Particularly not born for this, or maybe exactly born for this, I recall a sentence from
a film about international adoption:

… Because we were appropriated from airports, we were not coming out from
wombs in a symbolic sense… I think somewhere I have called it a kind of

Stworzona wyraźnie nie do tego albo stworzona właśnie do tego, przypominam sobie zdanie z filmu o międzynarodowej adopcji:

… Ponieważ przyjmowano nas na lotniskach, w sensie symbolicznym nie wychodziliśmy z łona… Myślę, że gdzieś nazwałam to swego rodzaju nawiasem
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parenthesis in colonial history… Not only in the history of Scandinavia, but also
in the history of Europe…
While lately, in contemporary art and academia, identity politics seems to have
been rejected as ineffective, transnational post-racial subjectivity is largely celebrated. This identity is no longer marginal but represents the subjectivity of our
time – mobile and in constant flux. While it offers a potential entry point to understanding contemporary conditions, there is also the danger of it being appropriated for very different means and ends as another form of privileged neoliberal
multi-culturalist ideology.
This time, I specifically did not want to fly away and leave my want-to-be-maketo-be-home. Fight or flight – my boyfriend chose flight. Six years came to an end
this morning when I called him just before heading to the LAX at an equivalent to
nine hours later in Copenhagen. Finally I understand that Copenhagen is not here,
that geography matters, that I am no longer We and that Los Angeles is no longer
transient but a choice marked with its own weight of absence.

Feels wrong. Feels wrong to sit here, three more planes to embark on. Feels wrong
to go to Europe and not to go home. Six years up in the air. Feels wrong. Who
am I kidding? If I jumped on a different plane right at this instance and instead
headed for Copenhagen, the only sense of home that would await me would be
the one I will eventually have to go and empty. Christmas around the corner,
I will wait for another holiday.
Cincinnati – Paris De Gaulle
Delta Airlines. Flight no. DL44
Departure Gate: B10
Departure time: 19.35 Eastern Standard Time, November 22nd 2008.
To fly. To fly.
– To display a flag that indicates one’s country of origin…
This time I ask why I am being pulled aside. Five times in a row when entering and
exiting the US, I no longer believe in the randomness of search.

w historii kolonializmu… Nie tylko w historii Skandynawii, ale również w historii Europy…
Choć polityka tożsamości wydaje się ostatnio odrzucana we współczesnym środowisku artystycznym i akademickim, transnarodowa, post-rasowa subiektywność
jest raczej powszechnie darzona uznaniem. Owa tożsamość nie jest już marginalna, ale reprezentuje subiektywność naszych czasów – mobilną i bezustannie się
zmieniającą. Choć oferuje ona potencjalny punkt wejścia do zrozumienia współczesnych warunków, istnieje również niebezpieczeństwo, że zostanie przeznaczona do wykorzystania w zupełnie innych celach i skończy jako inna forma uprzywilejowanej, neoliberalnej, wielokulturowej ideologii.
Tym razem celowo nie chciałam odlecieć i pozostawić mojego wymarzonego, przyszłego domu. Walcz lub uciekaj – mój chłopak wybrał ucieczkę. Sześć lat dobiegło końca tego ranka, gdy zadzwoniłam do niego tuż przed wyruszeniem na
lotnisko LAX, kiedy w Kopenhadze było dziewięć godzin później. W końcu zrozumiałam, że Kopenhaga nie jest tutaj, że geografia ma znaczenie, że Ja to już nie
My i że Los Angeles nie jest już przelotne, ale jest wyborem naznaczonym swym
własnym ciężarem nieobecności.

Coś jest nie tak. Niedobrze jest siedzieć tutaj, mając przed sobą jeszcze trzy różne
loty. Niedobrze jest lecieć do Europy zamiast do domu. Sześć lat w powietrzu.
Coś jest nie tak. Kogo ja próbuję oszukać? Gdybym dokładnie w tej sekundzie
wsiadła do innego samolotu i ruszyła do Kopenhagi, jedyne poczucie domu, które czekałoby tam na mnie dotyczyłoby tego domu, do którego w końcu muszę
trafić, pustego. Gwiazdka już wkrótce, poczekam na inne święta.
Cincinnati – Paryż, lotnisko Charlesa de Gaulle’a
Delta Airlines. Lot nr DL44
Bramka: B10
Godzina odlotu: 19.35 EST, 22 listopada 2008 r.
Latać. Latać.
– Wywiesić flagę oznaczającą kraj swojego pochodzenia…
Tym razem zapytałam dlaczego poproszono mnie na bok. Po raz piąty z rzędu przy
wylocie i przylocie do USA, już nie wierzę w to, że przeszukiwane są losowe osoby.
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I dismiss the thought that it has anything to do with the citizenship I hold or the
hairstyle I once chose. It would be too ludicrous to think that anyone today would
expect that women can’t be bald or that Denmark is just for the Danes.

Lekceważę myśl, że miało to cokolwiek wspólnego z moim obywatelstwem czy wybraną niegdyś fryzurą. Absurdem byłoby myśleć, że w dzisiejszych czasach ktoś może
uważać, że kobiety nie mogą być łyse albo, że Dania jest tylko dla Duńczyków.

– The name? I doubt it, yet the airport is the only place I question my decision
to re-claim the name my birth mother gave me before she relinquished me
back in the 1980s when airplanes departing Korea were filled with babies on
one-way-tickets.

– Nazwisko? Nie sądzę, choć lotnisko to jedyne miejsce, gdzie powątpiewam
w słuszność decyzji, by wrócić do nazwiska, które moja biologiczna matka nadała
mi zanim wyrzekła się mnie w latach 80., gdy wylatujące z Korei samoloty pełne
były niemowlaków z biletami w jedną stronę.

– Country of origin? After more than fifty years of occupation by the US military, it
seems that the majority of US customs control personnel still have no idea that
Seoul is the Capital of South and not North Korea. (As you may figure, a North
Korean origin is not very practical when flying internationally). It is the assumption of many that North Korea relinquished children for adoption because of poverty but even during famine, North Korea never sent their babies to the West.

– Kraj pochodzenia? Po ponad pięćdziesięciu latach okupacji przez amerykańskie
wojsko, wydaje się, że większość służby celnej nadal nie ma pojęcia, że Seul jest
stolicą Korei Południowej, a nie Północnej. (Jak się domyślacie, narodowość północnokoreańska nie jest szczególnie praktyczna podczas międzynarodowych
podróży lotniczych). Zakłada się, że to Północni Koreańczycy oddawali dzieci do
adopcji z powodu ubóstwa, ale nawet w czasie głodu Korea Północna nigdy nie
wysyłała dzieci na Zachód.

Better not question. Instead, the airport is a place for making arbitrary claims. It is
a place for a combined assertion of privileges and modesty.
In the airport I am Danish and I spell it out against my face.
I claim my assimilation and privilege with rehearsed conviction in order to rush
through as fast as I can to catch my proceeding flights.

– I am adopted = I am culturally as white as anyone gets.
– No. I am not here for business. I am not an artist. I am just a student. Just
a tourist.
Just a visitor. I am just traveling. You know, vacation, Thanksgiving Holiday.
Too jetlagged to sleep, I spend the night going over my presentation in my mind.
Airplanes. Wings. Transmigration. Silent migration. Forced migration Voluntary migration. I am on my way to a conference on performative video art by Scandinavian
women artists and to do a workshop for art students from Scandinavia and
Portugal on aforementioned topic. Whereas Korea never hesitates to re-Koreanize me in cultural contexts, this is the first time SCANDINAVIAN is spelled out
with capital letters before my name.

Lepiej nie kwestionować. Zamiast tego lotnisko staje się miejscem wysuwania
arbitralnych roszczeń. Jest to miejsce zaznaczania jednocześnie przywilejów
i skromności.
Na lotnisku jestem Dunką i mówię o tym głośno, wbrew swoim rysom.
Zapewniam o swojej asymilacji i przywilejach z wyćwiczonym przekonaniem, żeby
odprawić się najszybciej jak to możliwe i złapać następne samoloty.
– Jestem adoptowana = Kulturowo jestem tak biała jak tylko można.
– Nie. Nie przyleciałam z powodów zawodowych. Nie jestem artystką. Jestem po

prostu studentką. Po prostu turystką. Po prostu odwiedzającą. Po prostu podróżuję. No wiecie, przerwa z okazji Święta Dziękczynienia.
Zmiana strefy czasowej dokucza mi za bardzo, żebym mogła spać, więc resztę nocy spędzam powtarzając w głowie swoją prezentację. Samoloty. Skrzydła.
Transmigracja. Cicha migracja. Przymusowa migracja. Dobrowolna migracja.
Jestem w drodze na konferencję poświęconą performatywnej sztuce wideo tworzonej przez skandynawskie artystki i mam poprowadzić warsztaty na ten temat dla studentów uczelni artystycznych ze Skandynawii i Portugalii. Podczas gdy Korea nigdy
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Should one not just dismiss any discussion of center - periphery - any national
or geographical branding? Or should one rather take a stand against claims that
any place is as good as another, alike to any other? A masquerade is being performed – the falling in and out of - the claiming and disclaiming of one nation,
culture, location in relation to itself, to another.
Paris – Rome
Air France. Flight no. AF 1604
Departure Gate: F30
Departure time: 11.45 Central European Time, November 23rd 2008.
Framing, re-framing or re-claiming feminism, the diverse background of the students and possible disjunctions of language, culture and experience… It seems
to require considerations of site-specificity, which is why I brought along Miwon
Kwon. In her essay, when referring to the concept of so-called wrong places,
she calls to mind two examples – Frederich Jameson’s description of the Westin
Bonaventure Hotel in downtown Los Angeles and Don DeLillo’s two-act play
Valparaiso in which the protagonist Michael Majeski, an average middle-class
businessman, on an ordinary business trip to Valparaiso, Indiana, ends up in
Valparaiso, Chile, presumably by mistake.
I have not been to either places first hand but the could-have seen-could-have-been
gives me a sense of familiarity with the narratives. Admittedly and not without
a certain amount of guilt, the could-have in relation to a place sometimes suffices for first-hand experience when attaching symbolic significance. Downtown Los
Angeles being ten minutes away from my now-to-be home, I could have seen it.
Two weeks ago when in Santiago, Chile, I exactly did not make it to the mistaken
Valparaiso of Don DeLillo’s protagonist. Busy preparing a story of wings and flight
for a erformance, I was too caught up in my own fiction to take upon me the fiction of another.
For Frederich Jameson, the Bonaventure Hotel is like an alien ship, a total space
completely dissociated from its surroundings. Feels like an airport. Feels like
a container, feels like an aircraft.

nie waha się re-koreanizować mnie w kontekście kultury, po raz pierwszy słowo
SKANDYNAWSKA poprzedzające moje imię zapisane jest drukowanymi literami.

Czy nie powinno się po prostu odrzucić dyskusji na temat centrum – peryferiów
– jakiegokolwiek narodowego czy geograficznego oznaczania? Czy nie powinno
się raczej zająć stanowiska przeciw twierdzeniom, że dowolne miejsce jest równie dobre, co każde inne i do wszystkich innych podobne? Odbywa się maskarada
– dostosowywanie się i odrzucanie – przyznawanie się i zrzekanie jednego narodu,
kultury, miejsca w stosunku do niego samego i do innych.
Paryż – Rzym
Air France. Lot nr AF 1604
Bramka: F30
Godzina odlotu: 11.45 CET, 23 listopada 2008 r.
Formułowanie, przeformułowywanie czy odzyskiwanie feminizmu, różne pochodzenie
studentów i możliwe niespójności języka, kultury i doświadczenia… Wydaje się, że
wymaga to wzięcia pod uwagę specyfiki miejsca, dlatego zabrałam ze sobą Miwon
Kwon. W swoim eseju, odwołując się do pojęcia tzw. złych miejsc, przywołuje ona
dwa przykłady: opis Westin Bonaventure Hotel w centrum Los Angeles autorstwa
Fredericha Jamesona i Valparaiso Dona DeLillo, sztukę w dwóch aktach, w której
przeciętny biznesman z klasy średniej jadąc na zwyczajną wycieczkę do Valparaiso
w stanie Indiana trafia do Valparaiso w Chile, prawdopodobnie przez pomyłkę.
Osobiście nie byłam w żadnym z tych miejsc, ale idea, że mogłam widzieć, mogłam
być daje mi poczucie więzi z tymi opowieściami. Rzekomo i nie bez pewnego stopnia
poczucia winy, takie gdybanie w stosunku do miejsc czasem wystarczy do zdobycia
doświadczenia z pierwszej ręki, gdy nada się mu symboliczne znaczenie. Centrum
Los Angeles znajduje się dziesięć minut od mojego teraz-już-przyszłego domu, mogłam je zobaczyć. Dwa tygodnie temu, podczas pobytu w Chile, w mieście Santiago,
właśnie nie zrobiłam sobie wycieczki do tego niewłaściwego Valparaiso bohatera
Dona DeLillo. Zajęta przygotowaniami opowieści o skrzydłach i locie na performance
byłam zbyt zanurzona we własną opowieść, żeby zająć się cudzą fikcją.
Dla Fredericha Jamesona Bonaventure Hotel jest jak statek kosmitów, kompletna
przestrzeń całkowicie oderwana od otoczenia. Wywołuje takie samo wrażenie jak
lotnisko. Wywołuje takie wrażenie jak kontener, jak samolot.
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When Don DeLillo’s protagonist Majeski realizes his mistake, instead of turning
around as quickly as possible when arriving in Santiago, Majeski chooses to make
the wrong Valparaiso his. By going there he makes it his destiny and transforms it
into the right place.

Kiedy protagonista Dona DeLillo, Majeski, odkrywa swoją pomyłkę, zamiast zawrócić
natychmiast po dotarciu do Santiago, postanawia uczynić złe Valparaiso swoim.
Wybierając się tam, czyni z niego swoje przeznaczenie i przeistacza je w dobre
miejsce.

Feeling a wave of inconsistency I decline into my chair and fasten my seat belt
tight, leave the essay and start zapping the movies and my life…

Czując falę niekonsekwencji, zagłębiam się w fotel i ciasno zapinam pas, zostawiam esej i zaczynam przeglądać filmy oraz swoje życie…

Rome – Lisbon
TAP Portugal. Flight no. TP839
Departure Gate: BO3
Departure time: 14.05 Central European Time, November 23rd 2008.

Rzym – Lizbona
TAP Portugal. Lot nr TP839
Bramka: BO3
Godzina odlotu: 14.05 CET, 23 listopada 2008 r.

Finally in Lisbon and backtracked to Western European time. I believe it is 4 pm.
My luggage is lost. Almost expecting it, I packed all my electronic gear for the
presentation in my carry-on luggage. The woman at the lost luggage counter says
she has no idea where my suitcase is. That it will probably show up. Eventually.
Her facial expression is anything but convincing. When a combined look of despair and irritation appears on my face, she gives me a Star Alliance survival kit.
Toothbrush. Toothpaste. An XXL T-shirt. A comb.

Wreszcie w Lizbonie, przestawiam się na czas zachodnioeuropejski. Wydaje mi się,
że jest czwarta po południu. Mój bagaż został zgubiony. Praktycznie się tego
spodziewałam, więc cały sprzęt elektroniczny do prezentacji jest w moim bagażu
podręcznym. Kobieta z biura zagubionego bagażu mówi, że nie ma pojęcia gdzie
jest moja walizka, że pewnie się znajdzie. W końcu. Wyraz jej twarzy zupełnie
mnie nie przekonuje. Kiedy na mojej twarzy pojawia się wyraz rozpaczy zmieszanej z irytacją, kobieta daje mi zestaw przetrwania Star Alliance. Szczoteczka do
zębów. Pasta. T-shirt XXL. Grzebień.

I find the other artists in the arrival hall and we take the bus to Évora. In Évora and
without my luggage: Feels like having a one-night stand. Feels like cultural tourism
– like conquering territory for the sake of having been there. Feels like transit. I am
here without a clue of what here really means and keep partly repenting partly dismissing my incapability of asserting his dreams of a little house, Danish countryside
and long mornings with tea and Bob Dylan on the record player, to my present life.
Stækkede vinger.

Innych artystów odnajduje w hali przylotów i razem wsiadamy do autobusu do
Évory. W Évorze i bez bagażu: czuję się, jakbym przeżywała przygodę na jedną
noc. Czuję się jak turystyka kulturalna – to jak podbijanie terytorium dla samego
faktu znalezienia się gdzieś. Jak tranzyt. Jestem tutaj i nie mam najmniejszego
pojęcia co tutaj naprawdę oznacza i częściowo żałuję, częściowo lekceważę swoją
niemożność włączenia jego marzeń o małym domku, duńskiej wsi i długich porankach przy herbacie i Bobie Dylanie w odtwarzaczu do swojego obecnego życia.

Brækkede vinger.

Stækkede vinger.

and

Brækkede vinger.

Danish on my mind when meeting and greeting the other artists from Scandinavia.
We stay at Hotel Santa Clara inside the city walls of Évora, a UNESCO World
Heritage city where the air, unlike LA, feels condensed with history.

i
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November 23 – November 27 – Évora – Inside and outside the walls.
Nights pass with jetlag and heartache, fragmented and pathetic writings, unedited
and not sent. Days are spent with the conference presentations and the workshop.
I am puzzled to be here, puzzled that I had to travel from Los Angeles to Portugal
in order to view artworks made by artists whom I used to live in much closer proximity to. After two days all the Scandinavian artists fly back except me and one
other artist who also agreed to conduct a workshop for the students from Évora
Art Department and the Scandinavian students who flew all the way here to
take part. My suitcase arrives on the third day. When I get it back, it’s content no
longer seems relevant.
We start the workshop discussing collaboration, feminism, public intervention, and
sitespecificity.
Sites of interrogation, places of public performance and ritual… non-places, places of disjuncture and places of transformation. Not without antagonisms the
Portuguese students come up with a mapping of Évora and we all go for a city
walk. There are remnants of Roman architecture. A circular wall has surrounded
the city for millennia. The city wall keeps being the center of the discussions.

Walls of separation. Walls of containment. Walls of penetration.
We allow ourselves to become lost. Here are no grids and no parallel streets. The
curvy roads and alleys promise no sense of orientation. Only the Art Department
is outside the city walls, located in an old pasta factory - the rest of the university rests securely inside the walls, imbedded in history. On our walk through the
city center we pass these other sections of the university. In front of the School
of Law, initiation rites are being performed every year. During every month of
September, older students are here calling the freshmen animals and making
them bark, bend and lick their feet. Next to it is the inquisition building. On the
square in front there used to be witch burnings.
Now the building is owned by one of the richest families in the region and in a not so
distant past, the family lent the building to the university. The address would say:

Universidade de Évora, Casa de la Inquisicion.

duński chodzi mi po głowie, kiedy spotykam i witam się z innymi artystkami
ze Skandynawii. Zatrzymujemy się w hotelu Santa Clara wewnątrz murów miejskich Évory, miasta z listy światowego dziedzictwa UNESCO, gdzie powietrze, inaczej niż w LA, jest aż gęste od historii.
23–27 listopada – Évora – Wewnątrz i poza murami.
Noce mijają na zmęczeniu zmianą strefy czasowej i cierpieniu, fragmentarycznej
i żałosnej pisaninie, niezredagowanej i niewysłanej. Dni mijają na prezentacjach
konferencyjnych i warsztatach.
Dziwię się, że tu jestem, dziwię się, że musiałam wybrać się z Los Angeles do
Portugalii, żeby obejrzeć twórczość artystek, w pobliżu których niegdyś mieszkałam. Po dwóch dniach skandynawskie artystki wracają, poza mną i jeszcze jedną, która również zgodziła się poprowadzić warsztaty dla studentów z Wydziału
Sztuki Uniwersytetu w Évorze i studentów, którzy przylecieli tu ze Skandynawii,
aby wziąć w nich udział. Moja walizka pojawia się trzeciego dnia. Kiedy dostaję ją
z powrotem, jej zawartość nie wydaje się już ważna.
Zaczynamy warsztaty od dyskusji o współpracy, feminizmie, artystycznej interwencji w przestrzeni publicznej i specyfice miejsca.
Miejsca przesłuchań, miejsca publicznych występów i rytuałów... nie-miejsca,
miejsca rozdziału i miejsca transformacji. Nie bez wrogości portugalscy studenci
ustalają plan Évory i idziemy wszyscy na spacer po mieście. Są w nim pozostałości
rzymskiej architektury. Okrągły mur otaczał miasto przez milenia. Dyskusje wciąż
toczą się wokół murów miejskich.

Mury separacji. Mury powstrzymujące. Mury penetracji.
Pozwalamy sobie zgubić się. Tutaj ulice nie tworzą siatki, nie leżą równolegle. Kręte
drogi i uliczki nie pozwalają zachować wyczucia kierunku. Tylko Wydział Sztuk
znajduje się poza murami miasta, w dawnej fabryce makaronu – reszta uniwersytetu mieści się bezpiecznie wewnątrz murów, osadzona w historii. Podczas naszego spaceru po centrum miasta mijamy te inne części uniwersytetu. Przed wydziałem prawa co roku odbywają się rytuały inicjacyjne. Co roku we wrześniu starsi
studenci nazywają nowych zwierzętami i zmuszają ich do szczekania, pochylania
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się i lizania im stóp. Tuż obok znajduje się budynek inkwizycji. Na placu przed nim
niegdyś palono na stosie czarownice.
Teraz właścicielem budynku jest jedna z najmożniejszych rodzin w okolicy i w nie
tak odległej przeszłości wynajęła ona budynek uniwersytetowi. Adres brzmi:

None of the students want to pay a Euro to see the Main Cathedral. I understand.
Instead we head for The Bone Chapel with a headline by the entrance: Our bones
that are here await yours! All the walls are covered with human bones and skulls
in an elaborate and rather morbid architectural arrangement. Meanwhile, the
“new” Évora is taking place inside as well as outside the walls. An advertisement
in an upscale clothing store announces: Real Christmas for Real people.

Uniwersytet w Évorze, Budynek Inkwizycji.

Everybody is uncomfortable. The Scandinavian students, like me, uncomfortable
by the position of cultural tourists that we inevitably fall into. For the Portuguese
students, the discomfort lies in viewing what most of them consider “home” as
something alien, something objectified, apt for research. It feels however like
a necessary step to physically traverse the city and to feel our collective discomfort and our subjective interpretations in order to try to grasp this place we temporarily inhabit together.

Żaden ze studentów nie chce zapłacić euro, żeby zobaczyć główną katedrę. Rozumiem.
Zamiast tego kierujemy się do Kaplicy Kości, nad której wejściem widnieje napis:
Nasze kości, tutaj złożone, czekają na wasze! Wszystkie ściany pokryte są ludzkimi kośćmi oraz czaszkami w skomplikowanym i raczej ponurym zamyśle architektonicznym. Tymczasem nowa Évora mieści się zarówno wewnątrz jak i poza
murami. Reklama ekskluzywnego sklepu odzieżowego głosi: Prawdziwe Boże
Narodzenie dla Prawdziwych ludzi.

We discuss the city walk. It is a challenge to pinpoint specificities while looking for
similarities. In the end, Scandinavia and Portugal might not be so different after
all. We share rites of initiation. Witch-hunting was not just a Portuguese phenomenon but happened all over Europe. Women and women artists are still underrepresented and orientation is never easy.

Wszyscy czują się nieswojo. Skandynawscy studenci, tak jak ja, niekomfortowo
ze względu na pozycję turystów kulturalnych, pod którą to kategorię bez wątpienia podpadamy. Dla portugalskich studentów dyskomfort bierze się z oglądania
tego, co większość uważa za dom, jako coś obcego, coś uprzedmiotowionego,
temat do badań. Wydaje się jednak, że fizycznie przemierzenie miasta oraz odczuwanie wspólnego dyskomfortu i subiektywnych interpretacji to krok konieczny,
by spróbować zrozumieć to miejsce, które chwilowo wspólnie zamieszkujemy.

After two days of inquiries into site specificity, feminism, and public intervention
through various exercises, walks, presentations, and discussions, my students finally agree to do a collective performance. I did not want to force collaboration
upon them, but secretly prayed for it to happen. So when they all on the third day
by own initiative decided to do a collective public intervention, I am totally exited
that they didn’t give up on collaborating despite their diverse opinions and observations. In the end they choose to discard ideas of rites of passage, the bone
chapel and the inquisition. Instead they decide to do a collective multilingual
public statement accompanied by gestures.
From the three main entrances of the much discussed walls surrounding Évora, they
walk into Giraldo Square, the city center, repeating statements they have come up
with while brainstorming the meanings of contemporary feminism. Each student
chose a word that they associated with feminism and a cacophony of sounds from
the voices of young students in Portuguese, English and Scandinavian languages
fill the streets:

Dyskutujemy o spacerze po mieście. Niezwykle trudno jest precyzyjnie określić
specyficzność, kiedy szuka się podobieństw. Ostatecznie być może Skandynawia
i Portugalia nie różnią się od siebie aż tak bardzo. Wspólnie uczestniczymy w rytuałach przejścia. Polowanie na czarownice nie było zjawiskiem wyłącznie portugalskim, odbywało się w całej Europie. Kobiety i artystki wciąż nie są wystarczająco reprezentowane i orientacja nigdy nie jest łatwa.
Po dwóch dniach zadawania pytań o specyfikę miejsca, feminizm i interwencję artystyczną poprzez rozmaite ćwiczenia, spacery, prezentacje i dyskusje, moi studenci
w końcu zgadzają się zrobić wspólny performance. Nie chciałam przymuszać ich do
współpracy, ale w głębi ducha modliłam się, aby do niej doszło. Więc kiedy trzeciego dnia wszyscy z własnej inicjatywy postanowili wspólnie przeprowadzić interwencję, jestem bardzo podekscytowana tym, że nie poddali się w sprawie współpracy pomimo różniących się opinii i obserwacji. Ostatecznie wszyscy postanowili
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Igualdad – Equality!
Opdragelse – Upbringing!
Love – KÆRLIGHED!
Rettigheder – RIGHTS!
Independencia – INDEPENDENCE!
All things considered, maybe this is not the wrong place to be after all.
Lisbon – Paris Charles de Gaulle
Air France. Flight no. AF1025
Departure Gate: 12.
Departure time: 10.25 Western European Time, November 29th 2008.
I travel to Paris with another artist. Here we depart. She boards a plane to
Copenhagen. I head towards Terminal E to board my plane back to Los Angeles.

odrzucić ideę rytuału przejścia, kaplicy kości i inkwizycji. Zamiast tego postanowili
wydać wspólne, wielojęzyczne publiczne oświadczenie z towarzyszeniem gestów.
Z trzech głównych bram, w tak często już wspominanych murach Évory, przeszli
na plac Giraldo w centrum miasta, powtarzając zdania, które stworzyli wspólnie podczas burzy mózgów na temat znaczeń współczesnego feminizmu. Każdy
ze studentów wybrał słowo, które kojarzyło się mu z feminizmem i ulicę wypełnia
kakofonia dźwięków złożonych z głosów młodych ludzi mówiących po portugalsku, angielsku i w językach skandynawskich:

Igualdad – Równość!
Opdragelse – Wychowanie!
Miłość – KÆRLIGHED!
Rettigheder – PRAWA!
Independencia – NIEZALEŻNOŚĆ!
Może w sumie to wcale nie jest złe miejsce.

– Jane Jin Kaisen, Los Angeles, December 2008
Lizbona – Paryż, lotnisko Charlesa Gaulle’a
Air France. Lot nr AF1025
Bramka: 12
Czas odlotu: 10.25 WET, 29 listopada 2008 r.
Podróżuję do Paryża w towarzystwie innej artystki. Tutaj się rozstajemy. Ona wsiada na pokład samolotu do Kopenhagi. Ja kieruję się w stronę Terminalu E, żeby
wsiąść do samolotu lecącego z powrotem do Los Angeles.
– Jane Jin Kaisen, Los Angeles, grudzień 2008 r.
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On Fascination with Images

O fascynacji obrazami

Almost an archaeology of the image. An ode. This composition works as such.
Images pass breathlessly, and there is something that captivates me. A work that
emerged out of the fascination of its images.

Prawie archeologia obrazu. Oda. Ta kompozycja ją stanowi.
Obrazy przesuwają się w szybkim tempie i jest w nich coś, co mnie zniewala. Praca,
która wyłania się z fascynacji jej obrazami.

The body of the man, of the woman, of the machine; the machine as a body. The
body of the man in the landscape, then the machine. Then, both of them; first in
the absolute void. Desolate lands, almost arid. Empty lands that become inhabited with the movement; and again, bodies and machines.
A symphony.
Small elements, many of them, barely noticeable in the beginning.
Many that are more.
And turn out to be complex, and work interconnected.
The bodies are tired now.
They have gone through spans of history, long ones.
Everlasting.
They have survived.
And there are machines, some of them have survived, others have not.
Many disappear.
The bodies disappear as well.
Above all, the bodies disappear.
They disappear when they pass through the years,
They disappear when I am just a girl.
And there ends this ode
The images go from the year 1930 until the beginning of the 70s –
Images in the midst of social movements, demonstrations, dictatorships.

Ciało mężczyzny, kobiety, maszyny; maszyna jako ciało. Ciało mężczyzny na tle pejzażu, potem maszyna. Następnie oboje, najpierw w absolutnej próżni. Wymarłe,
prawie jałowe krainy. Puste krainy, które zaczyna wypełniać ruch; i znów – ciała
i maszyny.
Symfonia.
Małe elementy, jest ich wiele, na początku ledwie dostrzegalne.
Wiele, które są czymś więcej.
Okazują się być skomplikowane i pracować połączone ze sobą.
Ciała są teraz zmęczone.
Przeżyły połacie historii, i to długie.
Wieczne.
Przetrwały.
Są też maszyny, niektóre z nich przetrwały, inne nie.
Wiele zniknęło.
Ciała również znikają.
Przede wszystkim znikają ciała.
Znikają, gdy mijają lata.
Znikają, gdy jestem zaledwie dziewczynką.
I tu kończy się ta oda.
Obrazy rozciągają się od roku 1930 do początku lat 70. –
obrazy w samym środku ruchów społecznych, demonstracji, dyktatur.

I trust those faces.
In certain synergy
An image after another, a composition, a perfect polyphony, an exaltation, almost
a cry, almost a chant, almost a wish.

Ufam tym twarzom.
W pewnej synergii.
Obraz za obrazem, kompozycja, doskonała polifonia, uniesienie, prawie krzyk, prawie śpiew, prawie życzenie.
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Since many years ago, my works, my projects have dealt with the universe of work.
They move around the memory of work, of the trails of work in the bodies. It goes
around the identity of workers, of the work that passes through, pierces, permeates each body, and the social body.

Od wielu lat moje prace, moje projekty, dotyczą uniwersum pracy. Obracają się wokół wspomnienia pracy, śladów pracy w ciałach. Krążą wokół tożsamości robotników i pracy, która przeszywa, przenika, przechodzi przez każde ciało i przez ciało
społeczne.

I have stopped in each trace, in each story. I hear each narration, I search for images, I look for images to find signs. I intervene the narration and enquire about the
possibility of reconstruction. A reconstruction of which condition?

Zatrzymałam się na każdym ze śladów, na każdej historii. Słucham każdej narracji,
szukam obrazów, szukam obrazów, by odnaleźć znaki. Przerywam narrację i pytam o możliwość rekonstrukcji. Rekonstrukcji którego stanu?

In the Elemental Particles it is different. Everything sets out from a fascination for
each moment, and most of all and more than always, out of the succession of one
image after another, the generation of movement.
Always the machine, always the bodies.

W Cząstkach elementarnych jest inaczej. Wszystko rozpoczyna się od fascynacji
każdym momentem, a przede wszystkim, i bardziej niż zwykle, od następstwa
jednego obrazu po drugim, generacji ruchu.
Zawsze maszyna, zawsze ciała.

Where to look for in order to find? Which parts should I join so as to understand?
I try to read in each fragment, in the smallest one. Which would be the elemental
particles in this story? In each of them a trace, a gesture. The movement that is
everything, And it is the passing of time and the transformation, and the desire
of transformation, desire plainly, illusion, the possibility, the impossibility, destruction, pity, failure, the vanished rehearsals of reconstruction...

Gdzie szukać, żeby odnaleźć? Które części powinnam połączyć aby zrozumieć?
Staram się czytać w każdym, nawet najmniejszym, fragmencie. Które cząstki będą
elementarne dla tej historii? W każdej z nich ślad, gest. Ruch, który jest wszystkim. I to upływ czasu i transformacja oraz pragnienie transformacji, wyraźne pragnienie, iluzja, możność, niemożność, zniszczenie, litość, porażka, stracone próby
rekonstrukcji…

About the cyclical, the inside and the outside and the impossibility
of differentiating

O cykliczności, tym co wewnątrz i na zewnątrz oraz niemożności
odróżnienia

Like you, I too have tried with all my might, not to forget. Like you, I forgot. Like
you, I wanted to have an inconsolable memory, a memory of shadows and stone.
For my part, I have struggled with all my might, every day, against the horror
of no longer understanding at all the reason for remembering. Like you, I forgot.
Why deny the obvious necessity for memory?1

Tak jak ty, i ja walczyłam z całych sił, by nie zapomnieć. Tak jak ty zapomniałam.
Tak jak ty, chciałam zachować wspomnienie bez pocieszenia, wspomnienie cieni
i kamienia. Ze swej strony z całych sił walczyłam każdego dnia z przerażeniem,
że już w ogóle nie rozumiem powodu, by pamiętać. Tak jak ty zapomniałam. Po
co zaprzeczać oczywistej konieczności pamiętania?1

My work (also my most intimate pieces), has always been fed by the social issue,
by my milieu, by reflections about what is going on around me. And I say this
and I correct myself; it is not just what is taking place around me, I am part of
what is happening (there is no inside or outside). In this sense, my work is cyclical, it is a coming and going between looking into the outside and looking inside,

Moja twórczość (również najbardziej intymne dzieła) zawsze żywiła się kwestiami społecznymi, moim środowiskiem, refleksjami na temat tego, co się wokół mnie dzieje.
Mówię to i od razu się poprawiam: nie chodzi tylko o to, co się wokół mnie dzieje,
jestem częścią tego, co się dzieje (nie istnieje podział na wewnątrz i na zewnątrz).
M. Duras, fragment scenariusza do filmu Hiroszima, moja miłość, 1959.

1
M. Duras, a part of screenplay of Hiroshima Mon Amour, 1959.
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and where suddenly, it is not possible to identify those outside and inside sites:
everything is part of the same, the outside always crosses me through, I am the
filter and from there, I produce.

W tym sensie moja twórczość jest cykliczna, jest ruchem pomiędzy wyglądaniem na
zewnątrz i zaglądaniem do wewnątrz, gdzie nagle znika możliwość określenia miejsc
będących na zewnątrz i wewnątrz: wszystko jest częścią tego samego. Zewnętrze
zawsze przeze mnie przenika, jestem filtrem i z tego miejsca – tworzę.

Some hints about my career (with ups and downs)
… It is true that all thought begins with remembrance…2

Kilka wskazówek na temat mojej kariery (ze wzlotami i upadkami)

The itinerary is cyclical.
My works talk about individual memory.
And about collective memory.
And about the footprints of memory upon the bodies, about the strategies of memory, or the strategies of oblivion.
The same, but different.
About identity.
About my identity and the identity of others.
About the historical traces about the notion of disappearance, about
disappearance.
About the notion of time.
About displacement.

… prawdą jest, że wszelka myśl zaczyna się od
przypomnienia…2

About resistance, about the possibility of resistance, about the resistance of the
bodies, of men.
About the resistance of words.
About the struggle for surviving the system,
about action.
About resistance, always.
There is a time. A need to breathe, to look differently, to stop in the act of looking.
The notion of a time that passes, that escapes. The time of the glance; it is always
about examining the look. What we see, what we do not see, what looks at us.
It is about occupying the cracks that allow me to talk in a picture dominated by another voice. The possibility of naming; it is, most of all, a matter of tactic.

Trasa jest cykliczna.
W mojej pracy chodzi o indywidualną pamięć.
I o pamięć kolektywną.
I o odciski pamięci na ciałach,
o strategie pamięci lub strategie niepamięci.
To samo, ale inne.
O tożsamość.
O moją tożsamość i tożsamość innych.
O historyczne pozostałości
O pojęcie znikania,
o zniknięcie.
O pojęcie czasu.
O przeniesienie.
O opór, o możliwość stawiania oporu, o opór ciał, mężczyzn.
O opór słów.
O walkę o przetrwanie w systemie,
o działanie.
Zawsze o opór.
Jest taki czas. Potrzeba oddychania, wyglądania inaczej, zatrzymania się w akcie
patrzenia. Pojęcie czasu, który mija, który ucieka. Czas spojrzenia; zawsze chodzi
o zbadanie spojrzenia. Co widzimy, czego nie widzimy, co patrzy na nas.
Chodzi o zajęcie szczelin, które pozwalają mi mówić obrazem zdominowanym przez
inny głos. Możliwość nazywania; to jest, przede wszystkim, kwestia taktyki.

H. Arendt, On Revolution, New York, Viking, 1963.

2

H. Arendt, O rewolucji, tłum. M. Godyń, Czytelnik, Warszawa 2003, s. 274.
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I look around me, there are images that obsess me. I try to find my identity among
the others. I undertake the search.
I hear talking, I see doing, I try to understand the actions of others, the logic of survival, the images around me.

Rozglądam się wokół siebie, są takie obrazy, na punkcie których mam obsesję.
Staram się odnaleźć swoją tożsamość wśród innych. Podejmuję poszukiwania.
Słyszę rozmowy, widzę uczynki, próbuję zrozumieć działania innych, logikę przetrwania, obrazy wokół mnie.

Can a memory by postulated as a personal gesture, an intimate trace turned into
a public fact?3

Czy można założyć, że wspomnienie jest osobistym gestem, intymnym śladem
zmienionym w publiczny fakt?3

I insist: what is personal, is political.

Nalegam: to, co osobiste jest polityczne.

3

A. Longoni, Ejercicios de (otra) memoria, Muntref, Buenos Aires 2006.

3

A. Longoni, Ejercicios de (otra) memoria, Muntref, Buenos Aires 2006.
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Silencing women’s voice

Uciszanie głosu kobiet

Women’s voice, since they have first attempted to mark their presence in the public
space, has always been not only less audible, but also very often disregarded or
even ridiculed. Wherever they would appear, those women who wanted to speak
in their own voice about the experience of and from the woman’s perspective would be accused of being hysteric, overly emotional and raising issues which were
unimportant or simply trivial. Their actions, often judged as too close to corporality or issues which are mundane, feminine and therefore insignificant from the point of view of those who decide what is and what isn’t relevant for the society, art,
economy and politics, were derided.
For centuries all areas of life (except for the private, but that one was not important
enough to be treated seriously) have been dominated by men’s perspective and
experience; what has always been in the foreground were men’s needs and for
centuries women’s voice has been pushed into the background. Regardless of the
area it concerned: whether it be politics, labour market, media, culture or art.
When first women entered the Polish parliament, despite their comprehensive education, they were accused of the lack of necessary knowledge; they were compared to peasant MPs. Julian Szymański, the Marshal of the Senate of the Second
Polish Republic, claimed that allowing women into the Sejm decreased the quality of parliamentary sessions. Comments on women’s efforts to obtain the right to
higher education were similar. Regardless of the field of study, admitting women
into institutions of higher education was met with reluctance and disparaging and
often offensive comments.
It was similar with the media. An article in the weekly Kobieta współczesna [Modern
Woman] from 1929 reads: […] the number of female journalists in Poland constitutes ca. 8% of all journalists. […] It should be emphasised, however, that this

Głos kobiet, od kiedy tylko próbowały zaistnieć w przestrzeni publicznej, zawsze
był nie tylko mniej słyszalny, ale i bardzo często lekceważony lub wręcz wyśmiewany. Gdziekolwiek się nie pojawiły te z nich, które chciały mówić własnym
głosem o doświadczeniu i perspektywach kobiet, dotykał zarzut histerii, zbytniej
emocjonalności i nieważności czy wręcz błahości spraw przez nie poruszanych.
Ich działania były często wyszydzane i oceniane jako te zbyt bliskie cielesności
czy spraw codziennych, kobiecych, czyli mało istotne dla tych, którzy ferowali wyroki, co jest ważne a co nie dla społeczeństwa, dla sztuki, gospodarki czy polityki.
Przez wieki w każdym obszarze życia (prócz tego prywatnego, ale ten nie był na
tyle istotny, by się nim poważnie zajmować) dominowała męska perspektywa
i doświadczenie; to męskie potrzeby były na pierwszym planie i przez wieki głos
kobiet był spychany na plan dalszy. Wszystko jedno jakiej sfery dotyczył – polityki, rynku pracy, mediów, kultury czy sztuki.
Gdy kobiety weszły do polskiego Parlamentu, mimo gruntownego wykształcenia,
zarzucano im brak wiedzy; porównywano je do posłów chłopskich. Marszałek
Senatu II kadencji Julian Szymański twierdził, że wprowadzenie kobiet do Sejmu
obniżyło jakość obrad. Nie inaczej były komentowane starania kobiet o prawo do
studiowania. Bez względu na to, jakiego kierunku dotyczyło, dopuszczenie kobiet
do studiów wyższych spotykało się z niechęcią i lekceważącymi, a często także
obraźliwymi komentarzami.
Podobnie było z mediami. W tygodniku Kobieta Współczesna z 1929 r. możemy
przeczytać: […] W Polsce liczba dziennikarek wynosi ok. 8% ogółu dziennikarzy. […] Zaznaczyć należy, że w tej dziedzinie pracy daje się odczuwać duża
rywalizacja zawodowa i że na ogół kobiety – nie chodzi o działy i wydawnictwa
specjalne – nie są siłą poszukiwaną na równi z mężczyznami.
A dziś? Wystarczy przytoczyć wyniki monitoringu mediów przeprowadzonego
w 2013 r. przez Feminotekę i Gazetę Wyborczą. Wynika z nich jasno, że nie istnieje ani taki obszar, ani temat, w którym kobiety – jako twórczynie wiadomości,
ekspertki, komentatorki czy źródła informacji – dominowałyby nad mężczyznami.
Okazało się, że tylko 23% głosów w mediach należy do kobiet. Co więcej – media
są znacznie bardziej męskie niż świat, który opisują: w Sejmie kobiety to 24%,

field of work is marked with strong professional rivalry and women usually – except
for special sections and editions – are not a workforce as sought-after as men.
And nowadays? It suffices to quote the results of media monitoring conducted in
2013 by Feminoteka and Gazeta Wyborcza. They show clearly that there is no
area and no subject in which women – as creators of the news, experts, commentators or information sources – are more prominent than men. It transpires that
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only 23% of all media voices belong to or concern women. Moreover, the media
are much more masculine than the world they describe: the number of women
in the Sejm is 24% while the presence of women politicians in the media amounts to 11%. There are only 11% of women experts in the media despite the fact
that there are more women (18.5%) than men (12.3%) with university degrees.
Even female journalists, in order to comment on current affairs, invite almost
only men. Among 27 guests of Monika Olejnik’s feature programme Kropka nad i
from the beginning of April till mid-may there were only three women. In Janina
Paradowska’s morning feature programme in TOK FM radio commentators who
discuss current affairs are almost exclusively men, as results of the monitoring
show. Research conducted by the European Institute for Gender Equality revealed
that in the public media in the EU Member States women occupy just 22% of strategic decision-making jobs and in the private media they occupy only 12% of such
posts.
Women are still a minority in the Sejm (only 24%). They are also underrepresented
in executive positions, where prestige, money and power lie, and regardless of the
branch of economy, a peculiar phenomenon can be noticed – the higher the post,
the fewer women there are. Not many reach the very top.
However, commenting on reality is done not only in the media, and relevant social
issues are raised not only in politics. Art plays an equally important role in this respect. But here, like in many other areas, the voice of women is marginalised and
silenced as well. This problem was very aptly presented several years ago by the
famous group of American artists and activists Guerrilla Girls. They put up a billboard featuring an undressed woman in a gorilla mask (the symbol of the group
in which members are anonymous and wear gorilla masks for their actions) with
the caption: Do women have to be naked to get into the Met. Museum? and data
quoted below: Less than 5% of the artists in the Modern Art sections are women, but 85% of the nudes are female. On another occasion they brought attention to the situation of women in film industry and wrote on billboards: Even the

U.S. Senate is more progressive than Hollywood: female senators – 14%, female
film directors – 4%. Another billboard, from 2002, featured what they described
as the anatomically correct Oscar who is white & male, just like the guys who
win and some more facts: Best Director has never been awarded to a woman
(that was before Kathryn Bigelow won an Oscar and has become the first and only
woman director so far to receive that award), 94% of the Writing awards have
gone to men and Only 3% of the Acting awards have gone to people of color.
And what does Polish reality look like? It starts on an optimistic note: the Academy

a w mediach polityczki stanowią 11%. Ekspertek w mediach jest tylko 19% , choć
osób z wyższym wykształceniem jest zdecydowanie więcej wśród kobiet - 18,5%
niż wśród mężczyzn - 12,3%. Nawet dziennikarki do komentowania współczesnej
rzeczywistości zapraszają prawie samych mężczyzn. Wśród 27 gości programu
Moniki Olejnik Kropka nad i od początku kwietnia do połowy maja pojawiły się
tylko trzy kobiety. Także w poranku Janiny Paradowskiej radia TOK FM komentatorami wydarzeń są niemal sami mężczyźni – wynika z przeprowadzonego monitoringu. Z kolei badania Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
(EIGE) wykazały, że w państwach Unii Europejskiej kobiety zajmują tylko 22%
stanowisk w mediach publicznych, na których podejmuje się strategiczne decyzje,
a w mediach prywatnych zajmują tylko 12% takich stanowisk.
W Sejmie kobiety wciąż stanowią mniejszość (zaledwie 24%). Jeśli chodzi o wyższe
stanowiska, tam gdzie jest prestiż, pieniądze i władza, także kobiet jest mniej,
a im wyższe stanowisko (bez względu na dział gospodarki) można zauważyć
dziwną prawidłowość – im wyższe stanowisko, tym mniej kobiet. Na sam szczyt
dociera niewiele.
Komentowanie świata nie odbywa się jednak tylko w mediach, ważne kwestie społeczne poruszane są nie tylko w polityce. Sztuka odgrywa tu równie ważną rolę.
Podobnie jak w innych obszarach i tu głos kobiet spychany jest na margines i skutecznie uciszany. Świetnie problem ten przedstawiła kilka lat temu słynna grupa
amerykańskich działaczek-artystek Guerrilla Girls. Na bilbordach pojawiła się rozebrana postać kobieca z głową w masce gorylicy (symbol grupy, których uczestniczki nie ujawniają swoich prawdziwych tożsamości i na akcje zakładają maski
gorylic) z napisem Do Women Have to be Naked to Get Into the Met. Museum?
[Czy kobiety muszą być nagie, by dostać się do Metropolitan Muzeum?]. I przytaczają dane: Mniej niż 5% artystów wystawiających swoje prace w sekcji sztuki
współczesnej to kobiety, ale 85% aktów, to akty kobiece. Innym razem zwróciły uwagę na sytuację kobiet w sztuce filmowej i na bilbordach napisały: Nawet

amerykański Senat jest bardziej postępowy niż Hollywood: kobiety senatorki
– 14%; kobiety reżyserki – 4%. Na innym zaś bilbordzie z 2002 r. zamieściły, jak
same napisały: Anatomicznie poprawną statuetkę Oscara, który jest biały, rodzaju męskiego, jak mężczyźni, którzy wygrywają. Pod spodem dane: Nagrody
dla najlepszego reżysera nigdy nie otrzymała kobieta (było to jeszcze przed zwycięstwem Kathryn Bigelow, która jak na razie jest pierwszą i ostatnią reżyserką
z Oscarem) i dalej: 94% nagrodzonych scenariuszy, to te napisane przez mężczyzn oraz Zaledwie 3% nagród trafiło do osób kolorowych.
A jak wygląda polska rzeczywistość? Zaczyna się optymistycznie – warszawska
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of Fine Arts in Warsaw is proud to be the first institution of its kind in Poland to
have admitted women, but even here it has been (and still is) no walk in the park
for them. If we assume that there is men’s art and women’s art, it turns out that
when it comes to painting there is only one sex―male; A woman has a natural

Akademia Sztuk Pięknych szczyci się tym, że jako pierwsza tego typu placówka
w Polsce przyjmowała w swoje mury kobiety, ale i tu nie miały (i nadal nie mają)
one łatwo. Jeżeli założymy, że istnieje sztuka mężczyzn i sztuka kobiet, okazuje
się, że w malarstwie istniej tylko jedna płeć – męska; Kobieta posiada naturalne

predisposition to fry cutlets. It could be said that this cutlet is ingrained within
her; There is no place in the Academy of Fine Arts for missies with hang-ups
who cry each time they are corrected; Why don’t you try to draw it like a man
would, madam?; There are no woman painters, only painters’ women, etc. These
statements do not come from the 19th century; they are quotes from current male

predyspozycje do smażenia kotletów. Można powiedzieć, że ten kotlet jest w niej
zakodowany; Na ASP nie ma miejsca dla zakompleksiałych panienek, które
płaczą po każdej korekcie; Żeby pani spróbowała tak po męsku to narysować;
Malarki to żony malarzy itd. Nie są to wypowiedzi z XIX wieku, lecz współczesne

professors and students, discrediting women artists, which thanks to artist Anna
Okrasko in 2003 were displayed on the walls of the Academy, painted pink for the
occasion.
Data show appalling disproportions concerning the participation of women in the
artistic life in Poland. Research conducted in the early 1990s by Iza Kowalczyk, an
art critic, shows that […] during the People’s Republic of Poland [from the 1950s

to 1990s] women constituted on average 10-15% of participants in prestigious
exhibitions in museums and recipients of artistic awards. Kowalczyk writes that
in the early 1990s results are similar. In prestigious exhibitions among a dozen or
so artists there was only one or two women. The participation of women in various
major artistic events for several dozen years has remained between 10 and 20%.
Even now there are exhibitions, where women are not invited to participate at all.
Kowalczyk remarks that the situation of women artists has, however, improved in
comparison to the People’s Republic era. She emphasises that the change has
been brought by exhibitions of so-called women’s art and feminist art. But that
art, due to its critical outlook on reality, often received negative comments and
attempts have been made to silence that voice.

Critical art, since it revealed and shattered what we were accustomed to, provoked much controversy and lively discussions. Instances of censorship occurred,
as well as act of vandalism of art pieces, Kowalczyk writes. And she emphasises,
women artists are not always allowed to present their point of view and raising
certain issues by them entails certain restrictions, which can be best observed
on the example of three contemporary artists: Alicja Żebowska, Katarzyna
Kozyra and Dorota Nieznalska. Each of them brought up a subject connected to
the sphere of sexuality. They immediately encountered attempts to marginalise
their voice and met with negative comments on the reality as they had perceived
it: […] there were accusations of producing not art but pornography, that what

cytaty wykładowców i studentów dyskredytujące artystki, które na pomalowanych
na różowo ścianach ASP pojawiły się za sprawą artystki Anny Okrasko w 2003 r.
Fakty ujawniają rażące dysproporcje, jeśli chodzi o udział artystek w życiu artystycznym w Polsce. Jak wynika z przeprowadzonych badań przez krytyczkę sztuki,
Izę Kowalczyk: [...] w okresie PRL-u w prestiżowych wystawach w muzeach brało udział i wśród nagród artystycznych znajdowało się średnio 10-15% kobiet.
Jak pisze Kowalczyk, podobne dane uzyskujemy na początku lat 90. W prestiżowych wystawach na kilkunastu uczestników znajdowała się zaledwie jedna lub
dwie kobiety. Średnio udział kobiet w rozmaitych, ważnych wystawach wahał się
między 10 a 20% i utrzymuje się od kilkunastu lat. Wciąż zresztą odbywają się
wystawy, na które artystki nie są zapraszane.
Jak zauważa Kowalczyk sytuacja kobiet-artystek jednak zdecydowanie się poprawiła w porównaniu z okresem PRL-u. Podkreśla, że wpływ na tę zmianę miały organizowane wystawy tzw. sztuki kobiet oraz sztuki feministycznej. Jednak sztuka
ta, ze względu na swoje krytyczne podejście do rzeczywistości, często była komentowana i podejmowane były próby uciszenia tego głosu.

Sztuka krytyczna ze względu na ujawnianie, burzenie naszych przyzwyczajeń,
wywoływała liczne kontrowersje i ożywione dyskusje. Pojawiły się też akty
cenzury oraz niszczenie dzieł sztuki – pisze Kowalczyk i podkreśla: O tym,
że artystkom nie zawsze wolno ujawniać swój punkt widzenia, że podjęcie
przez nie określonych tematów wiąże się z określonymi restrykcjami, świadczą
przede wszystkim przypadki trzech współczesnych artystek: Alicji Żebrowskiej,
Katarzyny Kozyry i Doroty Nieznalskiej. Każda z nich podjęła temat związany
ze sferą seksualności. Natychmiast spotkały się z próbą zmarginalizowania ich
głosu i negatywnego komentarza do rzeczywistości takiej, jaką widziały artystki – [...] pojawiły się zarzuty, że to, co robią, jest pornografią a nie sztuką, że to

co pokazują, jest obrzydliwe i niesmaczne. Sztuka ta została określona jako obsceniczna, naruszająca tradycyjne granice twórczości. Okazało się, że także i w

they show is revolting and distasteful. Their art has been described as obscene,

sztuce kobiety są bardziej ograniczone konwencjami i stereotypami, że co wolno
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infringing on traditional boundaries of artistic work. It transpires that also in the
art world women are more limited by convention and stereotypes and that which
is allowed for men, for women is unacceptable. Their vision and commentary are
still restricted, criticised or disdained.
Meanwhile, research conducted so far shows that if women are not allowed to speak
out, the routine and force of habit perpetuate and strengthen stereotypes about women. In practice it means that it is even more difficult for women to break
through with their ideas and achievements, to overcome obstacles and to fight
against discrimination. But this phenomenon not only downgrades their achievements, but also decreases their activity – if we do not present women’s success in
a given field, we establish in society a conviction that women are not suitable for
such roles, actions, initiatives or activities. We also communicate to adult women,
as well as young girls, that what they do, what they try to achieve and what they
say do not merit social interest and that their perspective does not deserve to be
treated seriously. Thus, we perpetuate sexism, that still deeply rooted belief that
female simply means worse, and this is just one step from discrimination, abuse
and even violence. It is high time to support women and allow them to speak, to
admit that their way of seeing the world and reality is as valid as men’s perspective. To allow them to comment on what is happening. Such a world and such art
would be not only more complete, but also much more interesting.

mężczyznom-artystom nie jest już dopuszczalne dla kobiet. Ich wizja i komentarz do świata, społeczeństwa oraz wyrażanie siebie poprzez sztukę, ich głos jest
wciąż ograniczany, krytykowany lub lekceważony.
Jak pokazują dotychczasowe badania, w sytuacji kiedy nikt nie oddaje kobietom
głosu, rutyna i nawyki sprawiają, że stereotypy dotyczące kobiet są utrwalane.
To w praktyce oznacza, że kobietom trudniej przebić się ze swoimi pomysłami
i osiągnięciami, trudniej pokonać im bariery, trudniej walczyć z dyskryminacją. Nie
tylko pomniejsza się w ten sposób ich dokonania, ale również obniża ich aktywność – jeśli w jakiejś dziedzinie nie przedstawia się sukcesów kobiet – utrwalamy
społeczne przekonanie, że do takich ról, działań, inicjatyw czy aktywności kobiety się nie nadają. Dajemy też sygnał dorosłym kobietom, ale również i młodym
dziewczynom – że to, co robią, próbują osiągać i to, co mówią, nie zasługuje na
społeczne zainteresowanie i traktowanie ich perspektywy z powagą. W ten sposób wspieramy seksizm – wciąż głęboko utrwalone przekonanie, że co kobiece jest
po prostu gorsze, a stąd już tylko krok do dyskryminacji, molestowania, a nawet
przemocy. Czas więc oddać i wspierać głos kobiet. Przyznać, że ich patrzenie na
świat i rzeczywistość jest równie ważne jak męskie oko. Dopuścić ich komentarz
do tego, co się dzieje. Taki świat i taka sztuka będzie nie tylko pełniejsza, ale
i o wiele ciekawsza.
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Jasna 02

Jasna 02

That morning she had an interview for a job at The Royal Netherlands Embassy
in Sarajevo.
The next morning in Momiano she met Mak Kapetanović, he was also applying
for that job.

Tego ranka miała rozmowę o pracę w Ambasadzie Królestwa Holandii
w Sarajewie.
Następnego ranka w Momiano poznała Maka Kapetanowicia, on również ubiegał
się o to stanowisko.

The job description said that ‘interpersonal and communication skills’ were essential, and she thought they would probably be looking to hire someone with a good
understanding of the arts and culture in both Bosnia and The Netherlands.
She decided she probably was not the ideal candidate for this vacancy, as her job
in The Hague left her little time for visiting the theatre or other arts events.

Zgodnie z opisem stanowiska niezbędne były umiejętności interpersonalne
oraz komunikacyjne i pomyślała, że pewnie będą szukać kogoś, kto ma dobre rozeznanie w sztuce i kulturze zarówno w Bośni, jak i Holandii. Uznała, że prawdopodobnie nie jest idealną kandydatką do tej pracy, jako że praca w Hadze nie
pozostawiła jej zbyt dużo czasu na bywanie w teatrze czy udział w innych wydarzeniach artystycznych.

Mak, on the other hand, was a perfect candidate.
Mak natomiast był idealnym kandydatem.
She was more suited to something like this:
Ona bardziej nadawała się do czegoś takiego:
General service vacancies at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia:

Position/Level
Records Clerk/Stamper & Scanner.
G-4 2013/OTP/EU/037-GS
Archives Clerk, G-3 (Temporary Vacancy)
2013/REG/AR/035-GS
Procurement Assistant, G-5 (Temporary
Vacancy) 2013/REG/PU/034-GS
Training Coordinator, G-6 2013/REG/HRS/033-GS
Administration and Information Assistant, G-5
(For Roster Purposes) 2013/REG/CS/032-GS
Document Management and Reference Assistant,
G-6 2013/REG/CLSS/031-GS

Posted

Deadline

31/07/2013

07/08/2013

29/07/2013

12/08/2013

29/07/2013

12/08/2013

18/07/2013

17/08/2013

18/07/2013

17/08/2013

12/07/2013

11/08/2013

ARCHIVES CLERK G-3 (Temporary Vacancy Announcement until 31 December 2013)
OFFICE: Archives and Records Section, Registry
VACANCY ANNOUNCEMENT: 2013/REG/AR/035-GS

Wolne stanowiska obsługi w Międzynarodowym Trybunale Karnym dla byłej Jugosławii:

Stanowisko/Poziom
Urzędnik/czka archiwum/znakowanie
i skanowanie. G-4. 2013/OTP/EU/037-GS
Archiwista/ka, G-3 (praca tymczasowa)
2013/REG/AR/035-GS
Asystent/ka zaopatrzenia, G-5 (praca
tymczasowa) 2013/REG/PU/034-GS
Koordynator/ka Szkolenia,
G-6 2013/REG/HRS/033-GS
Asystent/ka administracji i informacji, G-5
(do bazy kandydatów) 2013/REG/CS/032-GS
Asystent ds. zarządzania dokumentami i źródłami,
G-6 2013/REG/CLSS/031-GS

Zamieszczono

Termin

31/07/2013

07/08/2013

29/07/2013

12/08/2013

29/07/2013

12/08/2013

18/07/2013

17/08/2013

18/07/2013

17/08/2013

12/07/2013

11/08/2013

ARCHIWISTA/KA G-3 (Ogłoszenie o pracy tymczasowej do 31 grudnia 2013 r.)
DZIAŁ: Dział archiwum i akt, archiwum
OGŁOSZENIE: 2013/REG/AR/035-GS
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United Nations Core Values: Integrity, Professionalism, Respect for Diversity
ORGANIZATIONAL SETTING AND REPORTING
This position is located in the Archives and Records Section, Registry. The incumbent will work under the supervision of the Chief Archivist.
RESPONSIBILITIES
• Support the work of the archivists by assisting in the development and implementation of policies and procedures for the management of MICT records.
Duties may include any or all of the following:
• Support the development and implementation of recordkeeping improvement
projects, undertaking tasks related to creation, organisation, indexing, storage,
retention and disposal of records.
• Maintain the Section’s repositories in good order. Undertake environmental monitoring checks. Implement security controls. Maintain logs, registers and other
records of repository management activities.

Kluczowe wartości Organizacji Narodów Zjednoczonych: uczciwość, profesjonalizm,
szacunek dla różnorodności
UMIEJSCOWIENIE W ORGANIZACJI I PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA
To stanowisko należy do działu archiwów i akt w archiwum. Osoba zajmująca stanowisko będzie pracować pod nadzorem głównego archiwisty.
OBOWIĄZKI
• Wspieranie pracy archiwistów poprzez asystowanie im w tworzeniu i implementacji polityk i procedur zarządzania archiwami MTKJ. Do obowiązków będzie
należało:
• Wspieranie w tworzeniu i wdrażaniu projektów usprawniających przechowywanie danych, podejmowanie zadań związanych z tworzeniem, organizowaniem,
indeksowaniem, przechowywaniem, zachowywaniem i niszczeniem akt.
• Utrzymywanie w porządku zasobów działu. Przeprowadzanie kontroli środowiskowych. Wdrażanie kontroli zabezpieczeń. Prowadzenie dzienników, rejestrów
i innej dokumentacji czynności dotyczących zarządzania zasobami.

She started receiving text messages from an unknown number in Momian
Zaczęła dostawać SMS-y z nieznanego numeru w Momiano
+31628459987
+31628459987
All who died, I did not say good-bye to them. And all who were born, I
did not get to know them.

Wszyscy, którzy zmarli, nie udało mi się z nimi pożegnać. Wszyscy,
którzy się urodzili, nie było okazji ich poznać.

Another text message arrived.
Przyszła kolejna wiadomość.
+31628459987
+31628459987
It was only after eleven years, that I started mourning her.
Dopiero po jedenastu latach zaczęła się moja żałoba po niej.
+31628459987
+31628459987
I often used to imagine how I am at the top of a mounting screaming,
howling, crying at the top of my voice. But the Netherlands is flat,
there are no mountains.

Często zdarzało mi się wyobrażać sobie, że stoję na szczycie góry i krzyczę, wyję, wrzeszczę na cały głos. Ale Holandia jest płaska, nie ma gór.
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The other day she remembered how while mourning, she often used to imagine
how she was on top of a mountain screaming, howling, crying, at the top of her
voice. The scene reminded her of a scene from a film where a woman was having
sex with a mountain and as she reaches orgasm everything explodes – she and
the mountain and everything.
She couldn’t remember who the director was, but as a member of the Cult
Videotheek in Amsterdam they used to watch loads of trash porn.
It might have been Russ Meyer. He began his career in Europe during the World
War II as a combat cameraman.

Któregoś dnia przypomniała sobie, że w czasie żałoby często zdarzało jej się wyobrażać sobie, że stoi na szczycie góry, krzycząc, wyjąc, wrzeszcząc na cały
głos. Scena ta przypominała jej scenę z filmu, w którym kobieta uprawia seks
z górą, a kiedy osiąga orgazm wszystko wybucha – ona, góra, wszystko.
Nie mogła sobie przypomnieć reżysera, ale należąc do Cult Videotheek
w Amsterdamie widziała mnóstwo kiepskiego porno.
To mógł być Russ Meyer. Karierę rozpoczął w Europie podczas II wojny światowej, filmując walki.

Czy to był ten film?
Was it this film?
Superwiedźmy (1975)
Supervixens (1975)
Clint Ramsey has to leave his job working at Martin Bormann’s gas station and flee
after his wife is murdered by psycho cop Harry Sledge, who tries to pin the murder on Clint. Crossing America, Clint gets sexually harassed on all sides by various voluptuous nymphomaniacs, and it all ends in a literally explosive climax.

Supervixens (1975)

Clint Ramsey musi porzucić pracę na stacji benzynowej Martina Bormanna i uciekać, gdy jego żona zostaje zamordowana przez szalonego policjanta Harry’ego
Sledge’a, który próbuje zrzucić winę na Clinta. Przemierzając Amerykę, Clint jest
ze wszystkich stron napastowany przez ponętne nimfomanki, a historia kończy się
dosłownie wybuchową kulminacją.
Supervixens (1975)

I asked: How far below the sea level is The Netherlands?

Zapytałam: Jak bardzo poniżej poziomu morza położona jest Holandia?

She texted back from her work number:

Odpisała z numeru służbowego:

+31628459987

+31628459987

ICTY is five meters below the sea level and Jasna’s apartment in Amsterdam, as
in the Hague, is a few meters above. The ground is about half a meter under the
sea level.

MTKJ znajduje się 5 m poniżej poziomu morza, a mieszkanie Jasny
w Amsterdamie, tak samo jak w Hadze, jest kilka metrów powyżej. Ziemia jest
około pół metra poniżej poziomu morza.

+31628459987

+31628459987

This is officially known as ‘geographic depression’ (smiley)

Oficjalnie nazywa się to „depresją geograficzną” (uśmieszek)
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Jasna had recently visited the newly refurbished Rijksmuseum and to her own
surprise had found herself drawn to the basement which was marked on the museum map as:

Jasna odwiedziła niedawno dopiero co odnowione Rijksmuseum i ku swemu zdziwieniu, coś ciągnęło ją w kierunku piwnic, zaznaczonych na mapie jako:
Zielony: Kolekcje specjalne
(pół zielony, pół różowy)

Green: special collections
[half green half pink)

0

Choć Rijksmuseum znane było ze swojej kolekcji złotego wieku malarstwa holenderskiego, a najpopularniejszym piętrem było bez wątpienia piętro drugie, zaznaczone na planie jako:

Żółte: 1600–1650
2

Fioletowy: 1100–1600

Purple: 1100–1600

Although the Rijksmuseum was renowned for its collection of paintings from the
Dutch Golden Age and the most popular floor was, without doubt, the second
floor, the one marked on the museum plan as:

Yellow: 1600-1650

0

1650–1700

Jasna remained below ground with the unknown medieval masters whose paintings depicted biblical scenes in typical landscapes.
The perspective was indicated through the use of cold colours in the background
blue, purple, green, while the foreground used warm colours – brown, orange, ochre
Often these paintings depicted a mountain or hilltop in the background with a single tree on the top.
While she browsed through the paintings of medieval and early renaissance masters looking for trees and mountains, she thought she recognised the same motif
as in the photographs of magazines dedicated to music and youth culture of the
90s in the former Yugoslavia.
These magazines were very interested in images of Jasna, and documented her regularly, particularly in the warm months of spring or summer.
But surely this couldn’t be her, because, after all a thousand years or so had gone by.
It must have been spring or summer in these pictures, too, as she was almost always shown in the nude.

2

1650–1700

Jasna pozostała pod ziemią wśród nieznanych mistrzów średniowiecza, których
obrazy przedstawiały sceny biblijne na tle typowych krajobrazów.
Perspektywę zaznaczano poprzez stosowanie w tle chłodnych barw:
niebieskiego, fioletu, zieleni, natomiast na bliższych planach używano ciepłych
barw: brązu, pomarańczowego, ochry.
Często te obrazy przedstawiały w tle górę lub szczyt wzgórza, na którym stało samotne drzewo.
Kiedy przeglądała obrazy mistrzów średniowiecza i wczesnego renesansu w poszukiwaniu drzew i gór, wydało się jej, że rozpoznała ten sam motyw, co na
zdjęciach czasopism poświęconych muzyce i kulturze młodzieżowej lat 90.
w byłej Jugosławii.
Te czasopisma były bardzo zainteresowane zdjęciami Jasny i regularnie ją dokumentowały, szczególnie w ciepłych miesiącach wiosny i lata.
Ale przecież to nie mogła być ona, w końcu od tamtych czasów upłynęło jakieś
tysiąc lat. Te obrazy również musiały przedstawiać wiosnę lub lato, jako że prawie zawsze była na nich naga.
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This is an image from one of her dreams

To jest obraz z jednego z jej snów

An Italian landscape near Naples, in the background we see the gulf of Naples and
the island Ischia with the Epomeo volcano. The foreground features the remains of a roman aquaduct. To the right of the picture we see a stone road. In the
background there is a monastery on the top of a hill. There is a priest and a man
standing on the road with two dogs.

Włoski krajobraz okolic Neapolu, w tle widzimy Zatokę Neapolitańską i wyspę
Ischia z wulkanem Epomeo. Na pierwszym planie ruiny akweduktu. Po prawej
stronie obrazu widzimy kamienną drogę. W tle jest klasztor na szczycie wzgórza. Na drodze stoi ksiądz i mężczyzna z dwoma psami.

Is it this one?
This one?
This one?

Czy to ten?
Ten?
Ten?
Nie, to ten.

No, it is this one.

The Rijskmuseum website kindly explains that Italy exerted a powerful attraction
to northern European painters who travelled there to study the art of antiquity
and the Renaissance, ‘Inspired by them, painters began working in the same style without ever having visited Italy’.
The website also kindly provided colour scales for each of the painting from their
collection featured on the site.
So she now had a colour scale of her dreamscape.
Her old supervisor, Norman Bryson, wrote about the idea of inscribing history into
description. Bryson belongs to the generation of art theorists still deeply invested
in language, in the so called linguistic turn – this marked him out as somewhat
old fashioned, as trends in critical theory seemed to change more rapidly than
the weather in the Netherlands, but, as she was one of those for whom time is not
a line, but a length she found comfort in a question as simple as:

Strona internetowa Rijskmuseum uprzejmie wyjaśnia, że Włochy stanowiły silny
magnes dla malarzy z północnej Europy, który podróżowali tam, aby studiować
sztukę antyku i renesansu, a zainspirowani nimi malarze zaczynali tworzyć
w tym samym stylu, choć sami nigdy we Włoszech nie byli.
Strona dostarcza również schematy kolorystyczne dla każdego z umieszczonych
na niej obrazów ze zbiorów muzeum.
A zatem miała teraz schemat kolorystyczny swojego sennego krajobrazu.
Jej dawny promotor, Norman Bryson, pisał o idei wpisywania historii w opis.
Bryson należy do pokolenia teoretyków sztuki głęboko zanurzonych w języku, w tak zwanym zwrocie lingwistycznym – co czyni go nieco staromodnym,
bo trendy w teorii krytyki wydają się zmieniać jeszcze szybciej niż pogoda
w Holandii, ale ponieważ była jedną z tych, dla których czas nie jest linią prostą, tylko odległością, znalazła pocieszenie w pytaniu tak prostym jak:
„Jak wprowadzić opis do historii?”

‘How to introduce description into history.’
Czy wypatrywał pan rzeczy innych niż roślinność, kiedy poszedł
Did you look out for things other than just vegetation when you

pan na miejsce, które przedstawione jest we fragmencie 15.42 na

went to the scene which is depicted at time 15.42 on Exhibit

dowodzie rzeczowym D2, takich jak dom, znaki drogowe, szopy,
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D2, such as the house, sign posts, sheds, poplar trees and

topole i orzechy, rzeczy tego rodzaju? Czy wypatrywał pan tego

walnut trees, things of that nature? Did you look out for mat-

typu rzeczy?

ters such as that?

W wywiadzie pan Tabbush powiedział: Budynki mogą zostać wysadzone w poIn an interview, Mr Tabbush said: Buildings get blown to pieces and traffic signs get

knocked over by tanks, but trees retain their shape. As they grow, the angles of
their branches don’t change; they just get fatter.

wietrze, a znaki drogowe przewrócone przez czołgi, ale drzewa zachowują swój
kształt. Kiedy rosną, nie zmieniają się kąty pomiędzy ich gałęziami; robią się
tylko grubsze.

And as she listened to the tree expert’s testimony she imagined a tree in a background of cold colours standing alone on top of a hill painted by an unknown
master hundreds of years ago.

Kiedy słuchała zeznania specjalisty od drzew, wyobrażała sobie w tle drzewo
w chłodnych barwach, stojące samotnie na szczycie wzgórza, namalowane przez
nieznanego mistrza setki lat temu.

Q. Mr. Tabbush, what is your occupation?

Pyt.: Panie Tabbush, czym się pan zajmuje?

A. I’m a silviculturist.

Odp.: Gospodarką leśną.

Q. What is a silviculturist?

Pyt.: Czyli?

A. Silviculturist is a scientist who deals with the science and

Odp.: Jestem naukowcem zajmującym się zarządzaniem drzewami, ob-

art of managing trees, woodlands, and forests.

szarami leśnymi i lasami.

Q. Is this commonly referred to as forestry?

Pyt.: Czy jest to zawód potocznie zwany leśnictwem?

A. Yes.

Odp.: Tak.

Q. Do you also have specialisation in the field of dendrology?

Pyt.: Czy ma pan również specjalizację w dziedzinie dendrologii?

A. Yes. Dendrology is the study of individual trees.

Odp.: Tak. Dendrologia to badanie pojedynczych drzew.

Q. Looking at this exhibit, Prosecutor’s Exhibit 215, is this

Pyt.: Proszę spojrzeć na przedstawiony przez prokuratora do-

the same tree that you recognised?
A. Yes, it is.
Q. Now, I would like for you to view Prosecutor’s Exhibit 232. Is
this the way that the tree appears today?

wód rzeczowy nr 215, czy to jest to samo drzewo, które pan
rozpoznał?
Odp.: Owszem.
Pyt.: Czy mógłby pan teraz przyjrzeć się przedstawionemu przez

A. Yes, that’s correct.

prokuratora dowodowi rzeczowemu nr 232. Czy tak wygląda to

Q. What is different, if anything, between the two photographs?

drzewo obecnie?

A. Based on the time line on the video, six growing seasons
have passed between these two images,
Q. What kind of tree is this?
A. It’s a mulberry tree.

Odp.: Tak, zgadza się.
Pyt.: Czy te fotografie różnią się, a jeśli tak – to czym?
Odp.: Sądząc po kodzie czasowym z nagrania wideo, między tymi
dwoma zdjęciami upłynęło sześć okresów wegetacyjnych.

Q. Is there anything distinctive about this tree?

Pyt.: Jakie to drzewo?

A. It is distinctive in this region. There are no other trees

Odp.: To morwa.

like this along the road. Its two main branches here leave

Pyt.: Czy to drzewo ma jakieś cechy szczególne?

a hole between them, what appears to be a hole between them,

Odp.: Wyróżnia się w tym regionie. Wzdłuż drogi nie ma innych

Q. Is there any doubt in your mind that this tree is the same

drzew tego rodzaju. Pomiędzy dwoma głównymi konarami widzimy

one as depicted in the video segment marked 15.36?

dziurę, lub coś co wygląda na dziurę.
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A. None at all. I examined the branch angles and the arrangement of the main branches of that tree in relation to the ima-

Pyt.: Czy ma pan jakiekolwiek wątpliwości, że jest to to samo
drzewo, co we fragmencie nagrania oznaczonym 15.36?
Odp.: Najmniejszych. Zbadałem kąty pomiędzy gałęziami i roz-

ge on the video.
Q. What did you look for in trying to determine if this tree
that you were examining was the same one depicted in the videotape at 15.42?

mieszczenie głównych konarów tego drzewa oraz drzewa z nagrania wideo.
Pyt.: Czego szukał pan, próbując ustalić, czy badane przez pana

A. Firstly, there is the spatial relationship with the Lombardy
poplar. It had to be some distance from it because of the way
in which it appears in the video. Also, it bears a relation-

drzewo jest tym samym, co pokazane we fragmencie oznaczonym
15.42 na taśmie wideo?
Odp.: Po pierwsze, położenie tego drzewa względem topoli czar-

ship with a building which has its gable close to and facing

nej. Musiało znajdować się od niej w pewnej odległości,

the road.

ze względu na to, jak drzewa wyglądają na filmie. Przyjrzałem

Q. I would like for you to look at Prosecutor’s Exhibit 218. What
kind of tree is this?

się również położeniu względem budynku, którego szczytowa
ściana znajduje się blisko i zwrócona jest w kierunku drogi.

A. It’s a walnut tree.

Pyt.: Czy mógłby pan spojrzeć na dowód rzeczowy nr 218? Jakie to

Q. What was your conclusion after examining this tree as to
whether it was the same one seen in the video segment at 15.42?
A. Yes, I recognised this tree immediately.
Q. Now, after you located these various trees from the videotape, did you document their locations on this map which we have
marked as Prosecutor’s Exhibit 241?
A. That’s the mulberry tree at point C.

drzewo?
Odp.: To orzech włoski.
Pyt.: Do jakiego wniosku doszedł pan po przyjrzeniu się temu
drzewu, czy jest ono tym samym, co na filmie we fragmencie
15.42?
Odp.: Tak, natychmiast je rozpoznałem.
Pyt.: Dobrze, a kiedy rozpoznał pan już te wszystkie drzewa

Q. And the Lombardy poplar seen in the video segment?

z taśmy video, czy zaznaczył je pan na mapie, którą oznaczyli-

A. Is at point B.

śmy jako dowód rzeczowy 241?

Q. And that’s from 15.42; correct?

Odp.: Morwa oznaczona jest jako punkt C.

A. Yes, that’s correct.

Pyt.: A widoczna we fragmencie nagrania topola czarna?

Q. And the walnut tree, which is also seen in the video segment

Odp.: To punkt B.

from 15.42, is located where?

Pyt.: I to z nagrania we fragmencie 15.42, zgadza się?

A. At point A.

Odp.: Tak, zgadza się.

Q. At this time, I would like you to also look at Prosecutor’s

Pyt.: A gdzie znajduje się orzech, również widoczny na nagraniu

Exhibit 223, which is a map that Mr. Dzuro prepared, and can you
tell me if the locations

you’ve marked as point C and point A

correspond to locations that Mr. Dzuro had marked on his map?

z 15.42?
Odp.: W punkcie A.
Pyt.: A teraz, czy mógłby pan spojrzeć na dowód rzeczowy 223,

A. The mulberry tree here is at point C. Point B is here.

czyli mapę, którą przygotował pan Dzuro, i powiedzieć czy miej-

Q. Is that point B or point A?

sca oznaczone przez pana jako punkt C i punkt A odpowiadają

A. Sorry, yes, that’s point A. You can tell by this little patch

miejscom zaznaczonym na mapie przez pana Dzuro?

of green here this is point A.
Q. Very well, thank you.

Odp.: Morwa znajduje się tutaj, w punkcie C. Punkt B znajduje
się tutaj.
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She thought of Peter Gidal and how he insisted on the materiality of art practice
Does the materiality serve only to provide internal harmony of a work of art?
Bryson talks about the medieval organization of the pictorial plane, and how the
body of the spectator is already implicated within a given constellation, as industrialization and the rapid accumulation of wealth changed the relationship of
the spectator towards the organization of the picture. The medieval constellation
was always already there, familiar and stable – the relationship towards luxury
was the relationship towards the biblical interdiction, the struggle of the soul
against deadly sins, the relationship towards austerity, was written in the relationship towards the seasonal yields, the relationship towards abundance, was
the relationship towards the harvest etc. etc.
The first country in the world to have crossed that line and defined the direction
of saturation and surplus, and whose connections were navigational, trade,
exploratory was the Netherlands.
Dutch painters were fascinated by flowers and vegetation arriving from the New
World – orchids, tulips even.

Pyt.: Czy to jest punkt B czy punkt A?
Odp.: Przepraszam, tak, to jest punkt A. Na podstawie tej niewielkiej plamki zieleni można stwierdzić, że jest to punkt A.
Pyt.: Dobrze, dziękuję.

Pomyślała o Peterze Gidalu i o tym jak nalegał na materialność praktyki artystycznej. Czy materialność służy jedynie zapewnieniu wewnętrznej harmonii
dzieła sztuki?
Bryson mówi o średniowiecznej organizacji planu malarskiego i że ciało widza jest
już włączone w dany układ, bo industrializacja i szybkie gromadzenie bogactwa zmieniło stosunek widza do organizacji obrazu. Średniowieczny układ był
obecny od zawsze, znajomy i stabilny – stosunek do luksusu był stosunkiem do
biblijnego zakazu, zmaganiem duszy z grzechami śmiertelnymi, stosunkiem do
wstrzemięźliwości, był zapisany w stosunku do sezonowych zbiorów, w stosunku do obfitości, w stosunku do żniw itd.
Pierwszym krajem na świecie, który przekroczył tę granicę i zdefiniował kierunek
nasycenia i nadwyżki, który posiadał powiązania żeglugowe, handlowe i badawcze, były Niderlandy.

Adriaen Coorte painted individual samples of fruits and vegetables.

A painting of asparagus.
A painting of grapes.
There were other kinds of fruits and vegetables too, but she could no longer remember which ones, although she had carefully studied the very educational
museum leaflets concerning the paintings on the second floor – authored paintings created between 1600 and 1700.

What could they have been ?
Onions?
Leeks?
We are looking at material proof, she thought:
There was an asparagus,
there was a tulip,

Holenderscy malarze byli zafascynowani kwiatami i roślinnością przybywającą
z Nowego Świata – orchideami, nawet tulipanami.

Adriaen Coorte malował pojedyncze okazy owoców i warzyw.

Obraz przedstawiający szparagi.
Obraz przedstawiający winogrona.
Były też inne rodzaje owoców i warzyw, ale nie potrafiła już sobie przypomnieć
jakie, choć uważnie czytała bardzo pouczające broszurki w muzeum, dotyczące
obrazów z drugiego piętra – obrazów znanych malarzy, powstałych w latach
1600-1700.
Co to mogło być?
Cebule?
Pory?
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there was an onion,
there were some people who ate it,
there were some people recorded it
they were there
General Service Vacancies

Provide records storage and retrieval services for client offices. Arrange transfers of records
from client offices to the Section’s repositories. Process consignments of transferred records,
ensuring that they meet required
standards and are stored securely, under the direction of the archivists. Maintain records
of records transfers. Retrieve/return/update records on request of client offices. Maintain
records of retrievals and loans.
Conditions of service: Staff are offered a highly competitive salary (which is not subject
to Dutch income taxes) with a yearly increment and, if entitled, a dependants allowance.
Furthermore, we offer extensive medical and pension plans, 30 days annual leave and 10
days official holidays.
Staff members are International Civil Servants and are expected to be discrete and loyal as
regards to the interests of the United Nations International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia. English essential, French desirable.

The room, again.
She had forgotten that there was a mirror in the room.
They have to be able to check their appearance before testifying.
She had also forgotten about the sounds, the sound of the outside door which was
forever opening and closing, she had already asked security on numerous occasions to sort out the creaking and banging.
The redacted conversation in the room went like this:
– I grow tobacco
– And you cut it? How?
– I put it on a little table and chop it finely and carefully with a sharp knife.
– We all do that.
– The companies who did that for sale closed down.
– And it’s expensive.
– Do you not like my tobacco?
– It’s not strong enough, it’s too weak.
– Real tobacco smells wonderfully.

Patrzymy na materialne dowody, pomyślała:
Był szparag,
był tulipan,
była cebula,
byli ludzie, którzy je jedli,
byli ludzie, którzy to zarejestrowali
byli tam
Wolne stanowiska obsługi

Przechowywanie i wyszukiwanie akt dla biur-klientów. Organizowanie transferów akt
z biur-klientów do działów archiwum. Obsługa wysyłki przenoszonych akt, zapewnienie,
że spełniają wymagane standardy i są bezpiecznie przechowywane, pod nadzorem
archiwistów. Prowadzenie dokumentacji transferów akt. Wyszukiwanie/zwrot/aktualizacja
akt na życzenie biur-klientów. Prowadzenie dokumentacji wyszukiwań i wypożyczeń.
Warunki pracy: Pracownicy otrzymują konkurencyjne wynagrodzenie (które nie podlega
holenderskiemu podatkowi dochodowemu), podlegające dorocznej automatycznej
podwyżce i, jeśli są uprawnieni, dodatek na osoby zależne. Oferujemy również szeroki
zakres świadczeń zdrowotnych i emerytalnych, 30 dni urlopu i 10 dni świątecznych rocznie.
Pracownicy etatowi są Urzędnikami Międzynarodowej Służby Cywilnej i wymaga się od
nich dyskrecji i lojalności w sprawach dotyczących Międzynarodowego Trybunału Karnego
ONZ dla Byłej Jugosławii.
Znajomość języka angielskiego niezbędna, francuskiego mile widziana.

Znów pokój.
Zapomniała, że w pokoju jest lustro.
Muszą mieć możliwość przejrzenia się, zanim złożą zeznania.
Zapomniała również o dźwiękach, o odgłosie drzwi zewnętrznych, które bez przerwy otwierały się i zamykały, już wielokrotnie prosiła ochronę, żeby zrobili coś
ze skrzypieniem i trzaskaniem.
Zredagowana rozmowa w pokoju brzmiała następująco:
– Hoduję tytoń.
– I tniesz go? Jak?
– Układam na niewielkim stoliku i drobno i ostrożnie siekam ostrym nożem.
– Wszyscy tak robimy.
– Firmy, które robiły to na sprzedaż, zamknęli.
– I drogo wychodzi.
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– Yes. it’s just a bit sharp.
– Yes, but I smoke our own tobacco, the strong one.
– If only I could make at least 500 marks, I would be happy.
– I checked, it costs 20 euro, and what if it’s no good? I didn’t buy it.
– He used to come over every day, when he wasn’t working, at least to smoke a cigarette together.
– He’s a very good man.
– He is. he is a very good man. I know him, I know how he works.
– And he never talks about it.
– No.
– To no-one.
– We arranged to have coffee later and to take some pictures.
– Do you still have a headache?
– No it’s better.
– Did you take a pain killer? should I bring you one?
– No, it’s better now.
– Maybe we should go now – have a seat, tell me, how are you. we have to wait for
the driver.
– Maybe I could have the sandwich now?
– Do you eat everything? Do you eat pork?
– No.
– Then something simple, like cheese?
– Yes.
– I’m glad we were able for you to finish today.
– Yes, I have to go, I’ve been here ten days. and that man who was helping me, he
can’t anymore.
And they need me, they have no firewood, they have nothing, I have to do it all.
Nicole Hewitt

– Nie smakuje ci mój tytoń?
– Nie jest wystarczająco mocny, jest za słaby.
– Prawdziwy tytoń pachnie cudownie.
– Tak. Jest odrobinę cierpki.
– Tak, ale ja palę nasz tytoń, ten mocny.
– Gdybym zarabiała chociaż 500 marek, byłabym zadowolona.
– Sprawdzałem, kosztuje 20 euro, a co jeżeli się nie nadaje? Nie kupiłem.
– Przychodził codziennie, kiedy nie pracował, przynajmniej żeby wypalić ze mną
papierosa.
– To bardzo dobry człowiek.
– Owszem. To bardzo dobry człowiek. Znam go, wiem jak pracuje.
– I nigdy o tym nie rozmawia.
– Nie.
– Z nikim.
– Umówiliśmy się później na kawę i robienie zdjęć.
– Nadal boli cię głowa?
– Nie, już mi lepiej.
– Wzięłaś coś od bólu głowy? Mam ci coś przynieść?
– Nie, już jest lepiej.
– Powinniśmy już chyba iść.
– Usiądź, powiedz mi, jak się masz. Musimy poczekać na kierowcę.
– Może mogę teraz dostać tę kanapkę?
– Jesz wszystko? Jesz wieprzowinę?
– Nie.
– To może po prostu z serem?
– Tak.
– Cieszę się, że udało się nam dziś skończyć twoją część.
– Tak, muszę jechać, byłem tu przez dziesięć dni. A człowiek, który mi pomagał, już
nie może tego robić.
A potrzebują mnie, nie mają drzewa na opał, nic nie mają, ja muszę wszystko robić.
Nicole Hewitt
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Feminism fails, women never fail

Feminizm ponosi klęskę, kobiety nigdy

In August 2013 I started to regularly visit the asylum seekers residence in Berlin
Moabit, in order to establish contact with women who live there. In the following
weeks I opened an art workshop for children and adults in the residence. At first,
only mothers with children were coming. There are over 100 children in the Moabit
shelter, which amounts to one third of all residents. I have established a special
connection with women from Chechnya. They were young, but they had several
children each.

W sierpniu 2013 r. zaczęłam regularnie chodzić do domu dla ubiegających się
o azyl w berlińskim Moabicie, żeby nawiązać kontakt z mieszkającymi w nim kobietami. W następnych tygodniach otworzyłam tam pracownię artystyczną dla
dzieci i dorosłych. Początkowo przychodziły głównie matki z dziećmi. W domu
w Moabicie wychowuje się ponad setka dzieci i stanowią one 1/3 wszystkich
mieszkańców. Szczególną więź nawiązałam z Czeczenkami. Były to młode kobiety, które miały już po kilkoro dzieci.

The following writings are extracts from the notes I have been taking since
September 2013 in order to document the events.

Poniższy tekst to część notatek, które sporządzam od września 2013 r., w celu udokumentowania wydarzeń.

23 Sept 2013

23.09.2013 r.

Monday, 23 September, 8 am. Z. and F. are waiting for me by the entrance to the
maternity clinic of the Charité hospital. Only yesterday they told me they would
need someone to translate for them. I didn’t manage to find anyone on time, so
I took on the task myself. They are both heavily pregnant, due to give birth this
week. We are coming up to the reception desk for pregnant women to get registered. F. doesn’t have a referral from a gynaecologist, or she has a wrong one. We
are asked to sign a paper stating that we would cover medical costs on our own.
I’m reluctant to do that. Even if the exam is 200 euros, they won’t be able to afford it. And we weren’t even sure if that was the amount.

Poniedziałek, 23 września, 8:30 rano. Z. i F. czekają na mnie przed wejściem do kliniki położniczej szpitala Charité. Dopiero wczoraj powiedziały mi, że potrzebują
kogoś do tłumaczenia. Nie udało mi się załatwić nikogo w tak krótkim czasie,
więc sama podjęłam się tego zadania. Obie są w zaawansowanej ciąży, terminy
porodów wyznaczono na ten tydzień. Idziemy się zapisać w rejestracji dla kobiet
ciężarnych. F. albo nie ma skierowania od ginekologa albo ma złe. Poproszono nas
o podpisanie dokumentu, na mocy którego koszty leczenia miałyby zostać pokryte prywatnie. Waham się, czy to podpisać. Nawet jeśli badanie kosztowałoby 200
euro, nie byłoby ich na nie stać. Nie miałyśmy nawet pewności, czy tyle wyniesie
rachunek.

Now we are waiting. Both women are very quiet, I try to make conversation. I ask
them, where they had lived in Chechnya in a house or in an apartment? One of
them says that in a house. The house is empty now. My husband has no job. We got
120 roubles for the children. She says nothing else. There is nothing else to say.
As always, I address Z. formally. With Z., however, I’m less formal, I call her by her
name, I don’t know why, but I can’t do that anymore. She looks about forty, she is
very reserved and calm, I feel enormous respect for her. Later on it turns out that
she is younger than me. I decided that they are all younger. They just look very

Teraz czekamy. Obie kobiety zachowują się bardzo cicho, próbuję nawiązać rozmowę. Pytam je, gdzie mieszkały w Czeczenii, w domu, czy w mieszkaniu. Jedna
z nich odpowiada, że w domu. Dom stoi teraz pusty. Mój mąż jest bezrobotny.
Dostaliśmy 120 rubli na dzieci. Nie mówi nic więcej. Nie ma o czym dalej mówić.
Jak zawsze do Z. zwracam się per pani. Z F. zaś jestem na ty , nie wiem czemu, ale
nie mogę dalej tego robić. Wyglądała jakby miała jakieś 40 lat, była bardzo powściągliwa i spokojna. Miałam do niej ogromny szacunek. Później okazało się,
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experienced, mature, old. These women have left their lives behind; they don’t
talk about that a lot. Perhaps they think that there is nothing to talk about. They
don’t think much of themselves. This disregard for themselves, this infinite patience, they are at the same time amazing and painful for me.
Tests: blood pressure, urine sample, children’s heartbeats. First two hours flew by.
Next, we are ushered do the doctor. First I went into the office just with F. She entered, looking worried, the doctor was a man. I explain to him that F.’s first child
was born by Caesarean, but she wants to give natural birth to the second one. He
tells me he’d recommend a C-section. During the ultrasound it turned out that
there is no amniotic fluid left. He tells us that the procedure should be performed
today and sends us straight to the labour ward upstairs. I ask F. if she agrees. She
smiles hesitantly and says nothing. The doctor shakes her hand and congratulates
her, since this is the day she would become a mother once more.

że jest młodsza ode mnie. Uznałam, że one wszystkie są młodsze. Po prostu
wyglądają na bardzo doświadczone, dojrzałe, stare. Te kobiety mają swoje życia
za sobą, nie mówią o nich za dużo. Być może sądzą, że nie ma o czym opowiadać.
Mają o sobie złe zdanie. To ich lekceważenie samych siebie, ta ich nieskończona
cierpliwość, jednocześnie zadziwiają i sprawiają mi ból.
Badania: ciśnienie krwi, mocz, rytm serca dzieci. Pierwsze dwie godziny zleciały. Następnie prowadzą nas do lekarza. Najpierw idę do jego gabinetu tylko
z F. Wchodzi zaniepokojona, lekarzem jest mężczyzna. Wyjaśniam mu, że F. urodziła swoje pierwsze dziecko przez cesarskie cięcie, ale teraz chce, żeby drugie
przyszło na świat w sposób naturalny. Lekarz odpowiada, że zaleca cesarskie
cięcie. Przy USG okazało się, że nie ma już wód płodowych. Mówi nam, że operacja powinna odbyć się dziś i każe udać się prosto do sali porodowej na górze.
Pytam F., czy się zgadza. Ona uśmiecha się niepewnie i nic nie mówi. Lekarz ściska jej dłoń i gratuluje, bo dziś po raz kolejny zostanie matką.

Z. is examined by a female doctor. Everything is alright, only the child’s head isn’t
turned downwards. But the doctor says it’s not a problem and we’ll turn it right
away, she adds. Z. is to say when she feels pain. She moans, but the doctor continues. Not much longer now―and it’s done. Z. stands up, holding her belly.
She is very pale, there are six days left until her due date. The doctor suggests
she could induce the labour tomorrow. Z. asks me quietly if she could give birth
today. She doesn’t feel well, the belly is heavy and it’s difficult for her to move.
Moreover, Z.’s husband doesn’t want to see her back home today. She feels bad
about not having given birth to the child yet. I correct the doctor by saying that
Z. has four, not three children. She has four living children and that one will be
her fifth?, she asks me, surprised. Yes, her fifth.

Z. bada lekarka. Wszystko jest w porządku, tylko główka dziecka nie jest skierowana w dół. Jednak doktor twierdzi, że to żaden problem. Zaraz ją obrócimy, dodaje. Z. ma powiedzieć, kiedy zaboli. Jęknęła, ale lekarka dalej działa. Już zaraz
będzie po wszystkim. I udało się. Z. wstaje, trzymając się za brzuch. Jest zupełnie
blada. Do porodu zostało 6 dni. Doktor sugeruje, że poród można wywołać jutro.
Z. pyta mnie po cichu, czy mogłaby urodzić już dziś. Nie czuje się dobrze, brzuch jest
ciężki i trudno jej się poruszać. Ponadto mąż Z. nie chce jej dziś widzieć z powrotem
w domu. Kobieta ma wyrzuty sumienia, że jeszcze nie urodziła tego dziecka.
Wyprowadzam lekarkę z błędu, mówiąc, że Z. ma czwórkę, a nie trójkę dzieci. Ona
ma czwórkę żywych dzieci, a to będzie piąte? zapytała mnie zaskoczona. Tak, piąte.

I go with F. to the labour ward. First, we have to register. At the reception desk we
are asked for a passport. This woman doesn’t have one with her, I say. We have
all medical records and pregnancy history, wouldn’t that be enough for the moment? Her husband can bring the passport later, I add. No, we need it right now.

Idę z F. na salę porodową. Najpierw musimy się zarejestrować. Pracownica szpitala
żąda paszportu. Ta pani nie ma go przy sobie. Mamy książeczkę zdrowia oraz
kartę przebiegu ciąży, czy to na razie wystarczy, pytam. Paszport może później
donieść mąż, dodaję. Nie, on jest potrzebny już teraz. Czy mąż jest już w dro-

Is the husband on his way? When will he be here exactly? There is no other
way. A non-resident has to carry a passport at all times. She really did say that.

dze? O której dokładnie ma przyjechać? Inaczej nie można. Osoba niebędąca
obywatelem Niemiec musi zawsze mieć przy sobie paszport. Naprawdę tak po-

I am lost for words. It takes me way too much time to reply, I keep silent and become annoyed that I couldn’t respond.
Where was she born? In Chechnya, Kazakhstan, Russia?, she goes on, I need the

wiedziała. Szukam słów, żeby jej odpowiedzieć. Zajmuje mi to za dużo czasu,
milczę i denerwuję się, że nie mogę zareagować.
Gdzie ona się urodziła? W Czeczenii, Kazachstanie, Rosji… – kontynuuje kobieta.

name of the city!

Potrzebuję nazwy miasta!
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But F. doesn’t know the answer. She only knows that she was born in Kazakhstan
and then she returned with her parents to Chechnya.

Ale F. nie zna odpowiedzi na to pytanie. Wie tylko, że urodziła się w Kazachstanie,
a stamtąd wróciła z rodzicami do Czeczenii.

We wait, time goes by. Soon I will need to return to the Moabit residence for my
classes. I ask at the reception if they could hurry up a little. We have enough on

Czekamy, czas płynie. Wkrótce będę musiała wrócić do domu w Moabicie na zajęcia. Zapytałam w recepcji, czy nie mogliby się pośpieszyć. Mamy już wystarcza-

our plates as it is, and if you won’t be here as an interpreter, we cannot operate
on this woman. We need to explain the risk to her, otherwise there is nothing we
can do.

jąco dużo na głowie, a jeśli nie będzie pani tłumaczyć, to nie będziemy mogli
dziś operować tej kobiety. Musimy wyjaśnić jej na czym polega ryzyko, w przeciwnym razie nic nie można zrobić.

We wait.
F. mentions that her first child, in Chechnya, was born a month early. She spent two
days filled with terrible pain in the intensive care unit. Doctors told her that the
child would be stillborn. But she was a healthy girl. I know her, she comes to me
every day to paint, completely focused.
I slowly start to understand why F. didn’t want a Caesarean and why said nothing in
front of the doctor.

Czekamy.
F. wspomina, że jej pierwsze dziecko urodziło się w Czeczenii i przyszło na świat
miesiąc przed wyznaczonym terminem. Spędziła dwa dni pełne okropnego bólu
na oddziale intensywnej terapii. Lekarze mówili jej, że dziecko urodzi się martwe.
Ale dziewczynka była zdrowa. Znam ją, przychodzi do mnie każdego dnia i w skupieniu maluje.
Ale powoli zaczynam rozumieć, czemu F. nie chciała cesarski i dlaczego milczała
przy lekarzu.

Eventually, the surgeon comes, a nice man. He explains that he would make a horizontal incision across her belly. During F.’s first C-section, the incision was vertical. They stopped performing this procedure about 50 years ago, since it was painful and the scar wouldn’t heal nicely.
Next, he explains to us the risks, what can go wrong in the OR. There is a risk of
accidentally cutting the baby, kidneys or veins. F. just smiles. All the while, I’m
trying to reassure her that it happens very rarely, and that doctors simply had to
inform her about it. These are the rules. I don’t know how it would affect her or
whether she is listening at all.
Then the anaesthesiologist comes, Nausea, diarrhoea, paralysis. Side effects of
anaesthetics, he says. But it hardly ever happens, I add again.
Why not general anaesthesia? she asks. Because it’s worse, more risky and the
child would be anaesthetized as well. Today I’ve learned something, too.
I need to go now, I look at F., but I can’t read a thing on her face. She must feel very
afraid and alone, but she keeps smiling. I hope that her husband will come soon.
I return to the residence in Moabit with Z. I promise I will go with her to see the doctor on the next day.

W końcu przychodzi chirurg, sympatyczny człowiek. Wyjaśnia, że zrobi cięcie w poprzek. Przy pierwszym cesarskim cięciu F. jej brzuch nacięto wzdłuż. Nie robi się
tak już od 50 lat, ponieważ jest to bolesne oraz blizna nieładnie się zrasta.
Następnie wyjaśnia nam na czym polega ryzyko, co może pójść nie tak na sali
operacyjnej. Istnieje możliwość skaleczenia dziecka, nerek bądź żył. F. tylko się
uśmiecha. Przez cały czas próbuję zapewniać, że zdarza się to bardzo rzadko,
lekarze po prostu muszą ją o tym poinformować. Takie są zasady. Nie wiem, jaki
będzie to miało na nią wpływ i czy w ogóle tego słuchała.
Potem przychodzi anestezjolog. Mdłości, biegunka, bezwład. Skutki uboczne znieczulenia, mówi.
Ale to się zdarza bardzo rzadko, ja dodaję ponownie.
Czemu nie narkoza?, pyta F.
Ponieważ jest gorsza, ryzyko większe, a znieczulone jest także dziecko. Dziś dowiedziałam się czegoś nowego.
Muszę już iść. Patrzę na F., nie mogę nic wyczytać z jej twarzy. Zapewne odczuwa
ogromny strach i osamotnienie, ale wciąż się uśmiecha. Mam nadzieję, że jej mąż
wkrótce się zjawi.
Wracam do domu w Moabicie wraz z Z. Obiecuję jej, że pójdę z nią jutro na wizytę.
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24 Sept 2013
9.30. I’m with Z. in the labour ward. The reception desk again, with the same woman as yesterday. I already know what to expect, since Z. doesn’t have her
passport either. Besides, passports of all asylum seekers were at the time in the
held by the office.
The woman from the reception starts to make a fuss again.
– I can’t register her, I need her passport. Why did she come? She was here

yesterday!
– That was another woman, I explain.
– Where do they all come from? Was there a lorry full of them?
– I do hope you will never have to travel in such a lorry, I say. Silence.
– The husband must bring the passport as soon as possible, she just says and enters the information into the system. We did it, I think to myself…
We wait again. Warily, I ask Z. who is looking after her four children today. She says
it’s I. (her daughter, age 10).
– Why not your husband? I ask.
– No, he is too irritable. He doesn’t help much. During the day he walks a lot, and

often has to lie down. At night he doesn’t sleep well. He has an appointment at
the neurologist soon. My oldest son, I., is just like his father, she says.
– Are you religious? I ask.
– My husband is very religious, she replies. He doesn’t let our daughter play with boys.
I try to explain to her that I. will go to a German school, where all children are in
classes, and even have PE, together. Yes, I keep telling that to my husband, but
he doesn’t listen, says Z.
The midwife calls us in. She writes down all the information. Each delivery, the
year, child’s weight and sex, the course of delivery and whether the baby was breastfed. After taking down the information concerning the third child she asks:
– So how many children does she have?.
– Four, this will be the fifth one. I recall that earlier, in the morning, I was holding
Z.’s medical records. Born in 1982. Younger than me. It was beyond me.
The midwife explains that Z. will get a pill to induce the delivery. I once again translate all risks involved in the procedure. Z. has an absent look. Next, she has to sign
a paper stating that the manufacturer of the pill is not responsible for its effects.

24.09.2013 r.
9.30. Jestem z Z. na sali porodowej. Znowu rejestracja i znów ta sama kobieta co
wczoraj. Wiem już, czego się spodziewać, ponieważ Z. też nie ma paszportu.
Zresztą paszporty wszystkich azylantów były wtedy w urzędzie.
Pani z rejestracji znowu zaczyna hałasować:
– Nie mogę jej zarejestrować, potrzebny jest paszport. Po co tu przychodzi?

Przecież była już wczoraj!
– To była inna kobieta, wyjaśniam.
– Skąd one się wszystkie biorą? Przyjechały jakąś ciężarówką?
– Nie życzę, żeby musiała pani podróżować w takiej ciężarówce. Cisza.
– Mąż ma przynieść paszport tak szybko jak się da, odpowiada i wprowadza informacje do komputera. Udało się, myślę...
Znowu czekamy. Ostrożnie pytam Z. kto się tego dnia opiekuje czwórką jej dzieci.
Mówi, że I. (jej córka, lat 10).
–A czemu nie twój mąż?
– Nie, on jest zbyt nerwowy. Nie pomaga za dużo. W ciągu dnia spaceruje, często

drzemie. W nocy kiepsko sypia. Niedługo ma wizytę u neurologa. Mój najstarszy syn, I., jest niczym jego ojciec.
– Czy jesteś wierząca?
– Mój mąż jest bardzo wierzący. Zabrania córce bawić się z chłopcami.
Próbuję jej wytłumaczyć, że I. pójdzie do szkoły w Niemczech a tu klasy są koedukacyjne, do tego zajęcia WF-u też są wspólne. Tak, cały czas powtarzam to mężowi, ale on nie słucha, odrzekła Z.
Wzywa nas położna. Spisuje wszystkie informacje. Każdy poród, rok, wagę, płeć,
przebieg porodu i czy dziecko było karmione piersią. Po zebraniu danych dotyczących trzeciego dziecka podnosi wzrok i pyta:
– Więc ile ona ma dzieci?.
– Czworo, to będzie piąte. Przypominam sobie, jak dziś rano trzymałam w ręku
książeczkę zdrowia Z. Rocznik 1982. Młodsza ode mnie. Nie mogę tego pojąć.
Położna wyjaśnia nam, że Z. dostanie tabletkę, która wywoła poród. Ponownie tłumaczę wszystkie możliwe zagrożenia. Z. ma nieobecny wzrok. Następnie musi
podpisać pismo, w którym była zawarta informacja, że producent tabletki nie ponosi odpowiedzialności za jej działanie.
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I have to go, it’s already 1 pm. In an hour I need to be in the residence in Moabit,
to open the workshop. I need to prepare everything and do the shopping: bread
and nutella. Kids already know and wait for it. It’s a kind of ritual. I’m upset that
I have to leave Z. on her own. To me she seems lost, she has barely eaten. I manage to convince her to go to the cafeteria, I buy sandwiches. Call me… you can
call if anything happens, I finally decided to address her informally, to reduce the
distance between us. Thank you, Marina, she replies.

Muszę iść, jest już 13, a za godzinę muszę być w Moabicie, żeby otworzyć pracownię. Muszę jeszcze wszystko przygotować i iść po zakupy, chleb i nutellę. Dzieci
już to znają i na to czekają. Jest to swego rodzaju rytuał. Jest mi przykro, że muszę zostawić Z. samą. Wydaje się zagubiona. Prawie nic nie zjadła. Udało mi się
ją namówić, żebyśmy poszły na stołówkę, kupiłam tam kanapki. Niech pani do
mnie… zadzwoń do mnie jak coś się będzie działo, postanowiłam w końcu przejść
na ty, żeby zmniejszyć dystans między nami. Dziękuję, Marina, odpowiedziała Z.

I’m hoping she will make the best of it. She has to, but for what price? She shuts off
even more.
She doesn’t call me all day and she doesn’t answer her cell.
Next morning I call her again. She answers and says everything is OK.
– All went well? Was the baby born? I ask.

Mam nadzieję, że się jej uda. Oczywiście, że tak, tylko za jaką cenę? Zamknęła się
w sobie jeszcze bardziej.
Nie dzwoniła do mnie przez cały dzień i nie odbierała komórki.
Następnego ranka zadzwoniłam do niej ponownie. Odebrała. Powiedziała, że
wszystko w porządku.
– Wszystko poszło dobrze? Dziecko się urodziło?
– Nie, jeszcze nie. Jestem znowu na sali. Wzięłam już 3 tabletki, ale skurcze się

– No, not yet. I’m still in the room. I’ve taken three of these pills already and contractions haven’t started yet.
I know she is all alone in that room. Somebody has to visit her, damn it.

jeszcze nie zaczęły.
Wiem, że jest w tym pokoju całkiem sama. Ktoś ją musi odwiedzić, do cholery.
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Prace / Works

Rossella Biscotti
b. 1978, Italy, http://www.rossellabiscotti.com

Rossella Biscotti
ur. 1978, Włochy, http://www.rossellabiscotti.com

Tre performance. Dalla Stazione Marittima al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Napoli [Three Performances.

Tre performance. Dalla Stazione Marittima al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Napoli [Trzy performanse. Od

From the Port to the Ministry of Labour and Social Policy, Naples],
2010, video, 12’15”

przystani do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Neapol],
2010, wideo, 12’15”

Tre performance. Dalla Stazione Marittima al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Napoli [Three Performances.

Tre performance. Dalla Stazione Marittima al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Napoli [Trzy performanse. Od

From the Port to the Ministry of Labour and Social Policy,
Naples] is a part of Three Performances, a series of works
created in the spring of 2010 in Naples. Here the artist
worked with the individual relations generated from within
the city, and in connection to its history and space, moving towards a broader reflection on its social context and working
conditions.
Each of the actions was documented in a different way, all with
the same goal of observing the processes they set in motion.
The third performance, From the Port to the Ministry of
Labour and Social Policy, is documented by an 8mm film with
a subtly neorealist atmosphere.
The performance takes place at the Via Marina, a very traffic
congested street between two places the artist has singled
out as strongly evocative of the city of Naples. We see a man
walking, carrying a heavy golden brick made of brass. The brick
is a humble object that is made precious by the shining metal.
Starting from the Maritime Station – from which all passenger
ships sail – he walks along the transhipment ports and arrives
at the Ministry of Labour and Social Policy. The route is approximately 2 km, and the environment slowly changes from the
entertaining area to the industrial suburb. The brick simultaneously represents manual labour and rebellion. Along with the
connotation of revolts in the streets, it symbolizes the worker
or the working class in the figurative socialist iconology.

przystani do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Neapol]
to część Trzech Performansów, serii prac powstałych wiosną
2010 r. w Neapolu. W tej odsłonie artystka skupiła się na pojedynczych relacjach generowanych wewnątrz miasta, w połączeniu z jego historią i przestrzenią, zmierzając w kierunku
szerszej refleksji nad istniejącym w nim kontekstem społecznym i warunkami pracy. Każde z działań zostało udokumentowane w inny sposób, lecz wszystkie w tym samym celu – obserwacji procesów, które zostały przez nie wprawione w ruch.

Dalla Stazione Marittima al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Napoli, trzeci performance z serii, został sfilmowany na taśmie 8mm z delikatnie neorealistyczną atmosferą. Performance ma miejsce na Via Marina, bardzo zakorkowanej ulicy łączącej dwa miejsca wyróżnione przez artystkę jako
niezwykle charakterystyczne dla Neapolu. Widzimy spacerującego mężczyznę, który niesie ciężką, złocistą cegłę zrobioną
z mosiądzu. Cegła to skromny przedmiot, który dzięki wykonaniu z błyszczącego metalu staje się drogocenny. Rozpoczynając
od przystani – z której wyruszają wszystkie statki pasażerskie – mężczyzna spaceruje wzdłuż portów przeładunkowych
i dociera do budynku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Długość trasy wynosi ok. 2 km, podczas których otoczenie powoli zmienia się z dzielnicy rozrywki w przemysłowe przedmieścia. Cegła symbolizuje jednocześnie pracę fizyczną i rebelię.
Wraz z konotacjami rewolty ulicznej reprezentuje robotnika
i klasę robotniczą w metaforycznej socjalistycznej ikonologii.

Kadry wideo dzięki uprzejmości artystki / Video stills courtesy the artist.
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ur. 1978, Holandia, http://www.melaniebonajo.com
Koniec koloru, 2010, wideo, 17’11” (we współpracy
z Josephem Marzollą)

When systems become complex, they can no longer be run with
simple mechanisms, and come to include impurities. To reflect
on our contemporary situation we reflect on the past and look
for another route. The use of technology and life force with the
creative powers that spring up from nature that exist deep in
each person’s memory; future orientated ideas are born once
again by inquiring from the Earth.
The idea of this video is to explore what kind of social structures and belief systems appeal to human emotion, and to this
purpose re-examine our relationship with nature itself. We try
to describe the differences between implicate and explicate
orders, the past and the future, unknown intuitive ways versus
traditional technological progress.
I visited East-Greenland and stayed there during one winter.
East-Greenland is one of the rare places on this planet which
are still on the bridge of time. Here traditional wisdom, lifestyle and craft are still practiced. The place is still connected to
its past, but at the same time is presented with rapid modernization processes. These places have become rare and hard to
find on the planet. Mostly, because they are difficult to reach or
not of any economic interest for Western culture. Investigating
the meaning of traditional culture is one of the basic questions
in this project. Is it pure romanticism or nostalgia? How do we
incorporate the intrinsic wisdom of the traditional cultures in
our rational and scientific worldview? The video and photography focuses on the self-sustainability of the community, their
closeness with death, the domestic sphere, and their rapidly
changing environment; the disappearance of snow. Taken in to
perspective is the language of the human emotions that is the
gateway to our connection and understanding of our life and
the world we live in.
Our starting point is Kulusuk, a small community and gateway
into East-Greenland one of the most remote and isolated settlements in the world.
The settlement lies on a small rocky island between sawtoothed mountains and extensive fjords. Traditional hunting
and fishing are still essential sources of income for many families in the settlement. There is an equality inherent to the hunt.
The community still lives partly in a traditional way supplemented with welfare from the Danish government. They divide
the hunt in a communal kitchen within the community centre.
There is basically no road system in Greenland. They transport
themselves by dog sled, boat, jet-ski and foot. Once a year, in
June when the sea is not frozen, a ship comes to supply the local store with food and alcohol. Western culture, alcoholism,
candida and general boredom are big problems within the community. Many of them are happy the ice is finally melting.

Kiedy systemy robią się skomplikowane, nie mogą już dłużej
być napędzane prostymi mechanizmami i zaczynają pojawiać
się w nich zanieczyszczenia. Aby zastanowić się nad naszą
obecną sytuacją, zastanawiamy się nad przeszłością i rozglądamy za inną drogą. Stosowanie technologii i wykorzystywanie
siły życiowej wraz z wypływającymi z natury mocami twórczymi, które tkwią głęboko w pamięci każdego człowieka; pomysły
zorientowane na przyszłość raz jeszcze rodzą się z zadawania
pytań Ziemi.
Ten film ma pomóc w zbadaniu, jakie struktury społeczne i wierzenia przemawiają do ludzkich emocji i w tym celu – ponownie
przyjrzeć się naszym związkom z naturą. Próbujemy opisać
różnice pomiędzy porządkiem ukrytym i jawnym, przeszłością
i przyszłością, nieznanymi, intuicyjnymi podejściami i tradycyjnym postępem technologicznym.
Pojechałam do wschodniej części Grenlandii i spędziłam tam
jedną zimę. Wschodnia Grenlandia to jedno z niewielu miejsc
na świecie, które wciąż stanowią pomost pomiędzy różnymi
czasami. Tam wciąż praktykuje się tradycyjne rękodzieło, mądrość i tryb życia. Miejsce to jest wciąż połączone ze swą przeszłością, ale jednocześnie mierzy się z szybko zachodzącym
procesem modernizacji. Takie miejsca na świecie stały się niezwykle rzadkie i trudno je znaleźć. Głównie dlatego, że trudno
do nich dotrzeć lub z gospodarczego punktu widzenia są one
zupełnie nieatrakcyjne dla kultury Zachodu. Badanie znaczenia tradycyjnych kultur jest jednym z podstawowych zagadnień
tego projektu. Czy jest to czysty romantyzm lub nostalgia?
W jaki sposób włączamy mądrość pochodzącą z tradycyjnych
kultur do naszego racjonalnego, naukowego światopoglądu?
Wideo i fotografie skupiają się na samowystarczalności społeczności, jej bliskim związku ze śmiercią, sferą domową i na
szybko zmieniających się warunkach środowiska – topnieniu
śniegów. Pod uwagę wzięty zostaje język ludzkich emocji, który
stanowi furtkę do naszego związku z życiem i światem, w którym żyjemy oraz do ich zrozumienia.
Naszym punktem wyjściowym jest Kulusuk, niewielka społeczność i zarazem brama do Wschodniej Grenlandii, jedno z najbardziej oddalonych i odizolowanych osiedli ludzkich na świecie.
Osada znajduje się na małej, skalistej wysepce położonej pomiędzy poszarpanymi górskimi szczytami a szerokimi fiordami.
Tradycyjne łowiectwo i rybołówstwo są wciąż podstawowym
źródłem dochodu wielu miejscowych rodzin. Polowanie z natury opiera się na pewnej równości. Społeczność wciąż żyje
po części w tradycyjny sposób, wspomagana przez zasiłki od
duńskiego rządu. Zdobycze z polowań i połowów mieszkańcy
dzielą we wspólnej kuchni miejscowego ośrodka. Na Grenlandii
praktycznie nie ma dróg. Mieszkańcy poruszają się psimi zaprzęgami, łodziami, skuterami i pieszo. Raz do roku, w czerwcu, kiedy morze nie jest zamarznięte, przypływa statek, aby
zaopatrzyć miejscowy sklep w żywność i alkohol. Zachodnia
kultura, alkoholizm, grzybica i ogólna nuda to poważne problemy dla tej społeczności. Wielu spośród mieszkańców cieszy się,
że lody wreszcie topnieją.

Zdjęcie dzięki uprzejmości artystki / photo courtesy the artist.
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On Value, Market Economy and Shape of Memory, 2011,
performance / installation
When was the last time you went to an exhibition and walked
away with the artwork?
Interactions in capitalism often appear quite different from
what they really are. This project looks into an alternative economic structure by addressing the aspect of giving material
goods away without explicit agreement for immediate or future
rewards as a substitute for market or trade economy.
Contrary to popular conception, there is no real evidence that
societies relied primarily on trade before using money for commerce. Instead, non-monetary societies operated largely along
the principles of gift economics. When trade did in fact occur,
it was usually between either complete strangers or would-be
enemies.
This project is an invitation to reflect upon how we define value.
People no longer see the human cooperation behind the market, which makes supply and demand possible. Human evaluations have their origin in the ability of sentient living organisms
to prioritize and weigh up behaviours consciously according to
self-chosen options; if they value or cherish something, that
should be in the first instance a subjective appreciation. When
a system becomes impure, in this case the trading values of things,
they seem to gain an independent, objective power over us.
The relationships between things shape and even dominate the
relationships between people on a larger economic scale – to
the extent that they must constantly adjust – consciously or
unconsciously – to the changing value proportions between
things over which they don’t have any control anymore. This
system can only be alternated by re-defining the value of
things and adjusting the ritual of exchange.
In this show I collected 86 things of various nature, of value
to me and re-distributed them into a system where the effects
of a certain act are not to be forecasted by logic.
The system works as a method and can be applied by anyone. The objects displayed in my case were often intercoms to
a memory, indicating special events in my life. It plays with the

aspects of found objects after someone’s physical disappearance through for example death. In this way the exhibition also
functions as a construction and de-construction of a personal
life and the symbols that it is portrayed by.
In order to divert from the art object fetishism and the market
value of the (art)product, the show was made in order to disappear during the course of the exhibition. The objects on display
in the exhibition, varying between objects with personal histories, photographs, gifts and art objects, were to be taken by the
audience as a gift (for free) signed by the artist.
On the first day 69 objects had vanished. The exhibition vanished completely during its time on display.
Select 86 objects that you have kept for over 10 years and that
you are attached too, but you do not really need. Catalogue all
of the items. Give them away.
We are closer to having than to being. Objects represent fragments of the world that surrounds us. They define the boundaries of a place we cannot leave. In which the objects own us as
much as we own them.
And yet we care so little for the lives of things. We are such
poor neighbours to the things that surround us, locking them
up in boxes and subjecting them to our narratives, the fictions
and dreams we weave around our past. The objects never had
the ambition to become icons.
In an ethnographic museum, among a jumble of objects from
distant sources was a show on Polynesian artefacts. A text explained that within Polynesian cultures your richness is defined
by what you can give away instead of what you own. The more
you give away the more valuable become the things that stay
behind.
Paradise is this:
Item #12: Two books, One Card: For My Special Daughter, For My
Very Sweetest Daughter, For My Daughter I Love You. Gift from
mother, hand signed: 2010, 2006,2003.
Item #34: Plastic text: SUZUKI SWIFT. From first car, sold by father for 100 Euro without telling me, only remaining piece.
Item #56: 53 Paper coffee cups. Consumed and collected during first ever visit to New York City for 53 days in 2000.
The viewer can enter and leave taking one object with them.

Melanie Bonajo
ur. 1978, Holandia, http://www.melaniebonajo.com
O wartości: gospodarka rynkowa a kształt pamięci, 2011,
performance / instalacja
Kiedy ostatnio poszliście na wystawę i wyszliście z niej z dziełem sztuki?
W kapitalizmie interakcje często wydają się czymś innym niż są
naprawdę. Ten projekt rozpatruje alternatywną strukturę gospodarczą poprzez zajęcie się aspektem oddawania dóbr materialnych bez jasno sprecyzowanej umowy o natychmiastowym
lub przyszłym wynagrodzeniu, jako substytut dla gospodarki
rynkowej czy opartej na handlu.
Wbrew powszechnemu przekonaniu nie ma prawdziwych dowodów, że przed pojawieniem się pieniądza w handlu społeczeństwa opierały się głównie na wymianie. Natomiast szeroko
stosowane były zasady kultury darów. Kiedy rzeczywiście dochodziło do handlu, transakcja odbywała się najczęściej pomiędzy
ludźmi zupełnie sobie obcymi lub potencjalnymi wrogami.
Projekt ten jest zaproszeniem do refleksji nad tym, jak definiujemy wartość.
Ludzie nie widzą już rynku jako ludzkiej współpracy, która
umożliwia popyt i podaż. Dokonywane przez nas szacowanie
wartości bierze swój początek w zdolności żywych, czujących organizmów do świadomego ustalania priorytetów i rozpatrywania
zachowań zgodnie z wybranymi przez siebie opcjami. Jeżeli coś
cenią lub jest im drogie, powinno to być przede wszystkim wynikiem subiektywnej oceny. Kiedy system zostaje zanieczyszczony,
w tym przypadku handlową wartością rzeczy, zdają się one zdobywać niezależną, obiektywną władzę nad nami.
Związki pomiędzy rzeczami kształtują i mogą nawet zdominować związki pomiędzy ludźmi na szerszą skalę gospodarczą; do
tego stopnia, że muszą oni stale – świadomie lub nieświadomie
– dostosowywać się do zmiennych proporcji wartości pomiędzy
rzeczami, nad którymi już nie mają kontroli. Ten system może
być zmieniony tylko poprzez przedefiniowanie wartości rzeczy
i zmianę rytuału wymiany.
Do tej pracy wybrałam 86 różnego rodzaju wartościowych dla
mnie przedmiotów i dokonałam ich redystrybucji korzystając
z systemu, w którym efektów pewnych działań nie można przewidzieć za pomocą logiki.
System działa jako metoda, którą może zastosować każdy.
Przedmioty zaprezentowane przeze mnie stanowiły często skrót do jakiegoś wspomnienia, wskazując wyjątkowe

wydarzenia w moim życiu znalezionych po czyimś fizycznym
zniknięciu, np. w przypadku śmierci. W ten sposób wystawa
funkcjonuje również jako konstrukcja i dekonstrukcja życia osobistego oraz symboli, za pośrednictwem których jest
przedstawione.
Żeby odejść od fetyszyzowania dzieł sztuki i wartości rynkowej
produktu (artystycznego), praca została pomyślana tak, aby
zniknęła w trakcie trwania wystawy. Przedmioty wchodzące
w jej skład, od rzeczy związanych z osobistymi historiami przez
zdjęcia i prezenty po dzieła sztuki, miały zostać zabrane przez
publiczność jako podarunki (za darmo) podpisane przez artystkę.
Pierwszego dnia zniknęło 69 przedmiotów. Do zakończenia wystawy kolekcja zniknęła całkowicie.
Wybierz 86 przedmiotów, które masz od ponad 10 lat i do których odczuwasz przywiązanie, choć tak naprawdę ich nie potrzebujesz. Skataloguj je wszystkie i oddaj.
Jesteśmy bliżej mieć niż być. Przedmioty reprezentują fragmenty otaczającego nas świata. Definiują granice miejsca, którego
nie możemy opuścić. W którym przedmioty posiadają nas w takim samym stopniu, jak my je posiadamy.
A jednak tak niewiele dbamy o życie przedmiotów. Jesteśmy
marnymi sąsiadami dla rzeczy, które nas otaczają, zamykamy
je w pudłach i wystawiamy na nasze narracje, fikcje i marzenia,
które snujemy wokół swojej przeszłości. Przedmioty nigdy nie
miały ambicji stać się ikonami.
W muzeum etnograficznym, wśród mieszanki przedmiotów
z odległych miejsc, znajdowała się ekspozycja polinezyjskich
artefaktów. Podpis wyjaśniał, że w kulturach Polinezji bogactwo określało się nie przez to, co człowiek posiadał, ale to, co
mógł oddać. Im więcej się rozdawało, tym cenniejsze stawały
się rzeczy, które pozostawały.
Oto raj:
Eksponat #12: Dwie książki, jedna kartka: Dla mojej wyjątkowej
córki, Dla mojej najsłodszej córeczki. Dla mojej córki – kocham
Cię. Prezent od matki, ręcznie podpisane: 2010, 2006, 2003.
Eksponat #34: Plastikowy napis: SUZUKI SWIFT. Z pierwszego
samochodu, który ojciec sprzedał za 100 euro, nic mi nie mówiąc – jedyna pozostałość.
Eksponat #56: 53 papierowe kubki po kawie. Zużyte i zebrane
przez 53 dni w 2000 roku, podczas pierwszego w życiu pobytu
w Nowym Jorku.
Odwiedzający może wychodząc z wystawy zabrać ze sobą jeden
przedmiot.

Na następnej stronie: ilustracja dzięki uprzejmości artystki / Next page: illustration courtesy the artist.
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Gabriela Golder
b. 1971, Argentina, http://www.gabrielagolder.com
The Elementary Particles, 2011, video, 14’30”

Gabriela Golder,
ur. 1971, Argentyna, http://www.gabrielagolder.com
Cząstki elementarne, 2011, wideo, 14’30”

Factories, gears, moving bodies, hands doing, eyes paying attention. A factory worker approaches to the machine, that boils,
spits fire. A rural worker picks fruits of the sowing. Bent down,
his face almost touching the ground. Another worker, and then,
another. Female workers, the machine in motion. To understand
the history of a nation through the history of work?
The Elementary Particles is a film about work and workers build
from images of the Sucesos Argentinos [Argentine Events] archive, a newsreel shown in Argentina between the 30s and the
70s. Original score by Santiago Pedroncini

Fabryki, trybiki, ruchome ciała, pracujące ręce, uważne spojrzenia. Robotnik w fabryce zbliża się do maszyny, która wrze
i pluje ogniem. Robotnik rolny zbiera żniwa. Pochyla się, jego
twarz prawie dotyka ziemi. Kolejny robotnik, a potem jeszcze
jeden. Pracujące kobiety, maszyneria w ruchu. Jak zrozumieć
historię narodu poprzez historię pracy?
Cząstki elementarne to film o pracy i robotnikach, zmontowany z fragmentów nagrań z Sucesos Argentinos [Wydarzenia
w Argentynie], kroniki filmowej pokazywanej w Argentynie
od lat 30. do 70. W pracy wykorzystano muzykę Santiago
Pedrociniego.

Kadry wideo dzięki uprzejmości artystki / Video stills courtesy the artist.
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Nicoline van Harskamp
b. 1975, Netherlands, http://www.vanharskamp.net
Yours in Solidarity, 2013, video, 56’36’’, made possible with
the generous support of: Netherlands Film Fund, Mondriaan
Fund, Rijksacademy Amsterdam, International Institute for
Social History Amsterdam; courtesy the artist and D+T
Project Brussels
In Yours in Solidarity, Nicoline van Harskamp tells the story
of a global network of anarchists in the 1990’s. She creates
a complex and resounding portrait of anarchism’s supporters through analyses of the correspondence archive of the
late Dutch anarchist Karl Max Kreuger, now housed in the
International Institute for Social History (IISG) in Amsterdam.
From 1988 until 1999, Kreuger corresponded by post with hundreds of like-minded people worldwide. He inquired about how
their experience of life – in a certain culture, economy or age –
contributed to an understanding and practice of freedom which
would ultimately lead to ideas of anarchism. He then reported
many of these findings in anarchist publications.
As one of the letter writers herself, van Harskamp studied
thousands of unsorted letters in the archive for more than one
year. She copied letter extracts by hand, identified over 400 individual writers and mapped the networks between them.
In the first stage of her film project, which she named after
a much-used anarchist sign-off, van Harskamp tried to imagine
the many proponents’ life stories since the last date of writing.
She chose especially captivating correspondents, gave them
a pseudonym, collected notes on them and produced their
personality reports through an online handwriting analysis
program. She then cast professional actors for each writer, with
the relevant nationality and age (which she based on the age
of the letter writer today) to work with her one at the time, on
creating a character with a biography and set of views that was
detailed enough to conduct an interview.
The majority of actors were unfamiliar with the theory and history of anarchism, but their skills with language, body and psychology, alongside their willingness to draw from their private
experiences during the exchange prompted new entries into its
examination.
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On view is a compilation of the recorded working sessions with
the actors. This material was the basis for a script for a fiction
piece with the same title, in which van Harskamp suggests what
might happen if the international correspondents were to meet
today.

In memory of:
Karl Max Kreuger
with (in order of appearance):
Paula Juan Lima as Alejandra from Buenos Aires
Rogier in ‘t Hout as Jochem from Amsterdam
Brett Cabot as Dan from Berlin
Ralph de Rijke as Filip from Rotterdam
Rob van de Meeberg as Piet from Sittard
Michael Usharev as Misha from Moscow
Lee Ellickson as Fitz Flora
Dimitri Ivanov as Vitaly from Moscow
Vitaly Zhuk as Borysko from Kazan
Annette Hildebrand as Maarit from Bonn
Galyna Kyyashko as Ana from Kazan
Matthias Maat as Fabius from Berlin
Hank Botwinik as Greg from New York
Dennis Overeem as Dennis from Rotterdam
Juda Goslinga as Arend from The Hague
Dic van Duin as Willem from Amsterdam
Rakesh Parangath as Sadiq from Faridabad
René van Asten as Paul from The Hague
Marieke Heebrink as Miranda from The Hague
Sally Mometti as Patty from Athens
Karolina Joniec as Ludmilla from Krakow
Ronald de Bruin as Jacco from Utrecht
Montse Guiu Puget as Maria from Barcelona
Catherine Lord as Pat from Huddersfield
Christian Dixon as Aron from Agbani
Luiz Sena as Rafael from Sao Paulo
Filippos Anagnostopoulos as Dinos from Athens
Lara Parmiani as Renata from Trieste
Kristina Dargelyte as Elisabeth from Voru
Pall Pallson as Hinrik from Reykjavik
Hemi Yeroham as Serkan from Izmir

Nicoline van Harskam
ur. 1975, Holandia, http://www.vanharskamp.net
Z wyrazami solidarności, 2013, wideo, 56’36’’, projekt zrealizowano dzięki hojnemu wsparciu: Netherlands Film Fund,
Mondriaan Fund, Rijksacademy Amsterdam, International
Institute for Social History Amsterdam; dzięki uprzejmości artystki i D+T Project Brussels
Z wyrazami solidarności Nicoline van Harskamp opowiada historię ogólnoświatowej sieci anarchistów działających w latach
90. Tworzy złożony i spektakularny portret zwolenników anarchizmu poprzez analizę archiwalnej korespondencji nieżyjącego już holenderskiego anarchisty, Karla Maksa Kreugera, która
jest obecnie przechowywana w Międzynarodowym Instytucie
Historii Społecznej (IISG) w Amsterdamie.
W latach 1988-1999 Kreuger korespondował z setkami osób
o podobnych przekonaniach na całym świecie. Starał się dowiedzieć, w jaki sposób ich życiowe doświadczenia – w danej
kulturze, gospodarce, w danym wieku – przyczyniły się do
rozumienia i praktykowania wolności, które ostatecznie doprowadziły ich do idei anarchizmu. Wiele z tych wniosków zamieszczał potem w anarchistycznych publikacjach.
Jako jedna z jego korespondentek, van Harskamp przez ponad
rok przestudiowała tysiące nieuporządkowanych listów z archiwum. Ich fragmenty przepisywała odręcznie. Udało jej się przy
tym zidentyfikować ponad 400 indywidualnych autorów listów
oraz sporządzić mapę powiązań między nimi.
W pierwszym etapie pracy nad projektem, który nazwała
słowami często używanego, anarchistycznego pozdrowienia,
van Harskamp próbowała wyobrażać sobie, co zdarzyło się
w życiu licznych orędowników tej ideologii od czasu ostatniego ich listu. Wybierała autorów szczególnie fascynujących,
nadawała im pseudonimy, robiła notatki na ich temat i za pomocą internetowego programu do grafologii tworzyła profile
osobowości. Następnie w roli nadawców obsadziła zawodowych
aktorów, zgodnie z ich narodowością i wiekiem (obliczonym
aktualnym wiekiem autora listu) i z każdym z osobna opracowywała postać z biografią i zestawem przekonań wystarczająco szczegółowym do przeprowadzenia wywiadu. Większość
aktorów nie znała teorii i historii anarchizmu, ale ich zdolność
do operowania językiem, ciałem i charakterem wraz z chęcią
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czerpania w trakcie pracy z własnych doświadczeń pozwoliły
dopisać nowe elementy do badania doktryny, którą stanowi ten
projekt.
Przedstawiamy kompilację nagrań ze spotkań roboczych z aktorami. Materiał ten stanowi podstawę scenariusza filmu fabularnego pod tym samym tytułem, w którym van Harskamp
spekuluje, co mogłoby się wydarzyć, gdyby autorzy listów
z całego świata spotkali się dzisiaj.

Pamięci Karla Maxa Kreugera
wystąpili (w kolejności):
Paula Juan Lima jako Alejandra z Buenos Aires
Rogier in ‘t Hout jako Jochem z Amsterdamu
Brett Cabot jako Dan z Berlina
Ralph de Rijke jako Filip z Rotterdamu
Rob van de Meeberg jako Piet z Sittard
Michael Usharev jako Misza z Moskwy
Lee Ellickson jako Fitz Flora
Dimitri Ivanov jako Witalij z Moskwy
Vitaly Zhuk jako Borysko z Kazania
Annette Hildebrand jako Maarit z Bonn
Galyna Kyyashko jako Ana z Kazania
Matthias Maat jako Fabius z Berlina
Hank Botwinik jako Greg z Nowego Jorku
Dennis Overeem jako Dennis z Rotterdamu
Juda Goslinga jako Arend z Hagi
Dic van Duin jako Willem z Amsterdamu
Rakesh Parangath jako Sadiq z Faridabad
René van Asten jako Paul z Hagi
Marieke Heebrink jako Miranda z Hagi
Sally Mometti jako Patty z Aten
Karolina Joniec jako Ludmiła z Krakowa
Ronald de Bruin jako Jacco z Utrechtu
Montse Guiu Puget jako Maria z Barcelony
Catherine Lord jako Pat z Huddersfield
Christian Dixon jako Aron z Agbani
Luiz Sena jako Rafael z Sao Paulo
Filippos Anagnostopoulos jako Dinos z Aten
Lara Parmiani jako Renata z Triestu
Kristina Dargelyte jako Elisabeth z Voru
Pall Pallson jako Hinrik z Reykjaviku
Hemi Yeroham jako Serkan z Izmiru

Pierwsze otwarcie archiwum, zdjęcie: Nicoline van Harskamp dzięki uprzejmości artystki i D+T Project Brussels
/ First opening of the archive, photo: Nicoline van Harskamp courtesy the artist and D+T Project Brussels.

Wywiady z aktorami, kadry wideo dzięki uprzejmości artystki i D+T Project Brussels / Actor’s interviews, video stills
courtesy the artist and D+T Project Brussels.

Ana Hušman
b. 1977, Croatia, http://www.anahusman.net
Lunch , 2008, video, 16’40”

Ana Hušman
ur. 1977, Chorwacja, http://www.anahusman.net
Lunch , 2008, wideo, 16’40”

Ironic examination of the books of etiquette and customs
of eating and drinking, as communal eating is the central site
of showing others our breeding and finesse. The rules of correct behaviour found in books of etiquette present themselves
as aiding communication and helping people understand each
other. They also claim to help us engage socially with greater
ease and self-confidence. These rules are learnt from birth
which is the only way for us to completely internalize them.
Their model is found in western civilizations, and compliance
with them makes it easy to discern who is civilized and who is
not. The film deals with customs of eating and drinking – specifically with the lunch situation, as communal eating is the
central site of showing others our breading and finesse…

Ironiczne spojrzenie na książki poświęcone etykiecie i zwyczajom jedzenia i picia, z uwagi na fakt, iż wspólne jedzenie jest
główną okazją zaprezentowania innym naszego wychowania
i obycia. Zasady dobrego wychowania, które można znaleźć
w książkach o etykiecie mają za zadanie ułatwiać komunikację
i pomagać ludziom zrozumieć się nawzajem. Rzekomo mają
również pomagać poruszać się w towarzystwie z większą łatwością i pewnością siebie. Zasad tych uczymy się od urodzenia,
bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie je w pełni przyswoić. Są
one częścią zachodnich cywilizacji, a podporządkowanie się im
pozwala z łatwością stwierdzić, kto jest cywilizowany, a kto nie.
Film zajmuje się zwyczajami związanymi z jedzeniem i piciem –
zwłaszcza podczas lunchu, jako że wspólne jedzenie jest główną
okazją zaprezentowania innym naszego wychowania i obycia…

Kadry wideo dzięki uprzejmości Bonobostudio Ltd / Video stills courtesy Bonobostudio Ltd.
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Nadia Kaabi-Linke
b. 1978, Tunisia / Germany, http://www.nadiakaabilinke.com
No, 2012, video installation, 4’19”, courtesy the artist and
Experimenter Gallery, Calcutta, India, and Lawrie Shabibi
Gallery, Dubai, UAE; co-produced by the Liverpool Biennial
2012 and the Kamel Lazaar Foundation. Commissioned by the
Liverpool Biennial 2012

Nadia Kaabi-Linke
ur. 1978, Tunezja / Niemcy, http://www.nadiakaabilinke.com
Nie, 2012, instalacja wideo, 4’19”, dzięki uprzejmości artystki oraz galerii Experimenter, Kalkuta, Indie i Lawrie Shabibi,
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; praca koprodukowana przez the Liverpool Biennial 2012 i the Kamel Lazaar
Foundation. Na zlecenie the Liverpool Biennial 2012

No is a two-channel video installation showing a choir of

Nie to dwukanałowa instalacja wideo ukazująca po jed-

Tunisian citizens inside an Anglican Church on screen with at
least 300 cm x 170 cm on one side and a chanting mouth in real
size on the opposite screen with 70 cm x 52 cm. The installation presents the asymmetrical conversation between a crowd,
without power despite their numbers, and the individual but
impersonal voice of authority. The work focuses on the rigorous
visa process that many must go through in order to enter the UK
and draws a parallel between these contemporary regulations
and the Holy Inquisition, in which brutal judiciary procedures
presumed a guilty verdict without a fair hearing.
The enquiry is placed inside an Anglican church and performed
as a litany to remind the confession of faith or intercessions.
It provokes a contradiction between an old ritual and a formal
procedure of modern societies. While in church people get
asked to whom they pray and what and who they believe in,
the UK border agency investigates who you are not – a criminal
or a terrorist, who has committed any crimes including traffic
offences and genocides. As if you would get asked in church
whether you already had bad thoughts, praised a demon or let
your dog poo on a graveyard. Both words, enquiry and inquisition, seem to be quite close, so are their meanings. However,
while Holy Inquisitors sought for a Yes, the UK border agents
want to hear a No.
They don’t want to know who you are; they want to make sure
who you are not.
No also considers ideas of immanence and transcendence, and
the way in which the situation in the film might also stand for
a switch between the bureaucratic voice that governs the physical borders we may cross, and the supernatural border between
life and what may exist beyond it.
As an audiovisual medium No juggles with symbolisms: the
combination of liturgy and visa administration, the hope of salvation and the hope of wealth. Inside the nave of a church the
questions of Visa application form can also remind of the boats
in which North African immigrants try to get to Europe. Both
institutions, the church and the UK border control, are gatekeepers between two realms – the Kingdom of Heaven and the
United Kingdom; and both are in charge of accessibility management. Many people believe to find a better life hereafter;
in quite the same way many immigrants believe to find a better
future in Great Britain or Europe. Both kind of people are motivated by something they do not really know.

nej stronie chór Tunezyjczyków we wnętrzu anglikańskiego
kościoła, a po przeciwnej stronie skandujące usta naturalnej wielkości. Instalacja przedstawia asymetryczną rozmowę
pomiędzy tłumem, bezsilnym mimo swej liczebności a indywidualnym lecz bezosobowym głosem władzy. Praca koncentruje się na surowym procesie ubiegania się o wizę, przez
który musi przejść wiele osób chcących dostać się do Wielkiej
Brytanii i porównuje ona współczesne przepisy z praktykami
Świętego Oficjum, w których okrutne procedury sądowe decydowały o winie bez uczciwego przesłuchania. Dochodzenie
umiejscowione jest w anglikańskim kościele i zaprezentowane
jako litania przywodząca na myśl wyznanie wiary lub modlitwy
w czyjejś intencji. Uwidacznia to, że dawne rytuały oparte są
na zasadzie odwrotnej niż formalne procedury współczesnych
społeczeństw. Podczas gdy w kościele pyta się ludzi do kogo
się modlą i w co lub kogo wierzą, brytyjska służba celna prowadzi dochodzenie, by ustalić kim nie są: czy przypadkiem nie
przestępcami lub terrorystami, którzy popełnili jakąś zbrodnię – od wykroczenia drogowego do ludobójstwa. To tak, jakby
w kościele pytano, czy nie mamy już na sumieniu zdrożnych
myśli, nie czciliśmy demona albo nie pozwoliliśmy psu załatwiać się na cmentarzu. Oba słowa – dochodzenie i inkwizycja
(ang. enquiry i inquisition) – wydają się być pokrewne, tak samo
jak ich znaczenie. Jednakże podczas gdy inkwizytorzy próbowali uzyskać odpowiedź tak, brytyjscy celnicy chcą usłyszeć nie.
Nie chcą wiedzieć kim jesteś – chcą mieć pewność kim nie jesteś.
Nie rozpatruje również pojęcia immanencji i transcendencji oraz sposób w jaki przedstawiona w filmie sytuacja może
reprezentować przechodzenie pomiędzy biurokratycznym
głosem zarządzającym fizycznymi granicami, które możemy
przekraczać a nadnaturalnymi granicami pomiędzy życiem
i tym, co może istnieć poza nim. Jako forma audiowizualna
Nie żongluje symbolizmem: kombinacją liturgii i administracji wizowej, nadzieją na zbawienie i nadzieją na bogactwo.
W nawie kościoła pytania z formularza wizowego mogą
również przypominać o łodziach, którymi imigranci próbują
dostać się z Afryki Północnej do Europy. Zarówno Kościół, jak
i Straż graniczna to instytucje stojące na straży dwóch światów: Królestwa Niebieskiego oraz Zjednoczonego Królestwa
i obydwie zarządzają dostępem do nich. Wielu ludzi wierzy
w lepsze życie przyszłe w zaświatach. W podobny sposób wielu
imigrantów wierzy, że w Wielkiej Brytanii czy Europie czeka
ich lepsza przyszłość. Obie te grupy motywuje coś, czego tak
naprawdę nie wiedzą.

Kadr wideo dzięki uprzejmości artystki oraz galerii Experimenter, Kalkuta, Indie i Lawrie Shabibi, Dubaj, Zjednoczone Emiraty
Arabskie / Video still, courtesy the artist and Experimenter Gallery, Calcutta, India, and Lawrie Shabibi Gallery, Dubai, UAE.
Zdjęcie: Stephan Vandenbruck, Timo Kaabi-Linke dzięki uprzejmości artystki oraz galerii Experimenter, Kalkuta, Indie i
Lawrie Shabibi, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie / Photo: Stephan Vandenbruck, Timo Kaabi-Linke courtesy the artist and
Experimenter Gallery, Calcutta, India, and Lawrie Shabibi Gallery, Dubai, UAE.
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Jane Jin Kaisen
b. 1980, South Korea / Denmark, http://www.janejinkaisen.org
Seodaemun Prison on a Sunday, 2010, video, 15’04” (in collaboration with Guston Sondin-Kung)

Jane Jin Kaisen
ur. 1980, Korea Południowa / Dania, http://www.janejinkaisen.org
Niedziela w więzieniu Seodaemun, 2010, wideo, 15’04”, (we
współpracy z Gustonem Sondin-Kungiem)

Seodaemun Prison on a Sunday is a video work that docu-

Niedziela w więzieniu Seodaemun to praca wideo dokumentująca dawne japońskie więzienie w Korei Południowej w niedzielne popołudnie. Przedstawiona jest w nim skomplikowana
opowieść o konstruowaniu historii, tożsamości i o narracjach
przemocy. W to konkretne popołudnie, w więzieniu przemienionym w muzeum rozpoczyna się proces reorganizacji ekspozycji.
Film koncentruje się na załodze sześciu pracowników skrupulatnie ustawiających w dawnych celach więziennych naturalnej wielkości manekiny koreańskich więźniów. Przedstawiają
one więźniów posiniaczonych, pokrwawionych. Pracownicy
zachowują dystans wobec swojego zadania i zachowują profesjonalizm oraz zimną krew podczas wiercenia bezpośrednio
w ciałach, które wydają się krzyczeć. W czasie oglądania filmu
zachodzi identyfikacja na różnych poziomach, zmuszająca widza do zmiany swojej pozycji względem tego voyeurystycznego spektaklu, by natychmiast stał się w pełni zaangażowany
w proces konstruowania narracji historycznej.

ments a former Japanese prison located in South Korea on
a Sunday afternoon. What unfolds is a complex narrative about
the construction of history, identity and narratives of violence.
On this particular Sunday afternoon, the prison, which has been
turned into a museum, begins the process of re-arranging their
exhibitions. The film focuses on a crew of six workers painstakingly arranging life size mannequins in former prison cells.
These mannequins are beaten and bloody in their depiction of
former Korean prisoners. The workers are distanced in the process and maintain professional composure drilling directly into
the bodies that appear to be screaming. Through watching this
video, different levels of identification occur, forcing the viewer to re-orient their own position to this voyeuristic spectacle.
They become intimately implicated in the process of historical
narrative construction.

Kadry wideo dzięki uprzejmości artystki i Gustona Sondin-Kunga / Video stills courtesy the artist and Guston Sondin-Kung.
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Jane Jin Kaisen
b. 1980, South Korea / Denmark, http://www.janejinkaisen.org
The Woman, The Orphan, and The Tiger, 2010, film, 76’00”

Jane Jin Kaisen
ur. 1980, Korea Południowa / Dania, http://www.janejinkaisen.org
Kobieta, sierota i tygrys, 2010, film, 76’00”

The Woman, The Orphan, and The Tiger follows a group

Kobieta, sierota i tygrys śledzi losy południowokoreańskich
dzieci wysłanych do adopcji za granicę oraz dwudziesto- i trzydziestoletnich kobiet należących do koreańskiej diaspory. Film
bada, w jaki sposób trauma przekazywana jest przez poprzednie pokolenia następnym za pośrednictwem poczucia udręczenia. Fizyczny powrót członków diaspory konfrontuje i destabilizuje narracje skonstruowane w celu systematycznego uciszania
historii krzywd wyrządzonych pewnym grupom mieszkańców
Korei Południowej.
Genealogia powstaje poprzez powiązanie opowieści trzech
pokoleń kobiet: byłych kobiet do towarzystwa zmuszanych
do niewolnictwa seksualnego przez japońskie wojsko między
pierwszą i drugą wojną światową, około miliona kobiet pracujących jako prostytutki w amerykańskich bazach wojskowych
w Korei Południowej od lat 50. do czasów obecnych oraz około
dwustu tysięcy dzieci od lat pięćdziesiątych wysłanych do adopcji z Korei Południowej na Zachód.
Film ujawnia, w jaki sposób militarna i patriarchalna przemoc
wobec kobiet i dzieci stała się punktem centralnym w negocjacjach geopolitycznych pomiędzy Koreą Południową, Stanami
Zjednoczonymi i Japonią oraz jak ta część historii powszechnej
była systematycznie uciszana, a w chwili obecnej odbija się
głośnym echem.

of international adoptees and other women of the Korean
Diaspora in their twenties & thirties. It explores the ways in
which trauma is passed on from previous generations to the
present through a sense of being haunted. The physical return
of the Diaspora confronts and de-stabilizes narratives that have
been constructed to systematically silence histories of injustice
committed onto certain parts of the population in South Korea.
A genealogy is created by relating the stories of three generations of women: the former comfort women who were subjected
to military sexual slavery by the Japanese military between
World War I and II – the approximately one million women who
have worked as sex-workers around US military bases in South
Korea from the nineteen fifties to the present – and the around
two hundred thousand children who were adopted from South
Korea to the West since the nineteen fifties.
The film exposes how military and patriarchal violence against
women and children became central in geopolitical negotiations between South Korea, the United States, and Japan, and
how this part of world history has been systematically silenced,
but reverberates in the present moment.

Kadry wideo dzięki uprzejmości artystki / Video stills courtesy the artist.
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Magda M (SzumTv)
Poland, www.ozzip.pl

Magda M (SzumTv)
Polska, www.ozzip.pl

Special Exploitation Zones, 2013, documentary film, 47’00”,
made in cooperation with Think Tank Feministyczny, a film
about working conditions and how workers organize themselves in special economic zones.

Specjalne Strefy Wyzysku, 2013, film dokumentalny, 47’00”,

In the economic subzone Kobierzyce, near Wrocław, there is
a Chung Hong Electronic factory, which is one of the suppliers of Korean company LG. In the summer of 2012, the management of the factory dismissed 24 workers on disciplinary
grounds. They were fired because they went on strike. The
workers demanded rises, reinstatement of the social benefits
fund and the return of the union activist, unlawfully fired from
Chung Hong during an industrial dispute with the management.
The Documentary – based on interviews with female and male
workers – reveals their reasons for initiating the strike. These
workers include inhabitants of Wałbrzych and Nowa Ruda, who
must commute dozens of kilometers to the SEZ every day. They
talk about difficult work conditions, many hours of commute,
compulsory overtime, no free time, daily struggle for survival
on minimum wage and the fatigue caused by the need to balance
work for hire with household chores and caring for the family.

zrealizowany we współpracy z Think Tankiem Feministycznym;
o warunkach pracy i organizowaniu się pracowników specjalnych stref ekonomicznych.
W zlokalizowanej pod Wrocławiem podstrefie kobierzyckiej
mieści się fabryka Chung Hong Electronic – poddostawca koreańskiego koncernu LG. Latem 2012 r. dyrekcja fabryki zwolniła
dyscyplinarnie grupę 24 pracowników. Powodem było podjęcie
przez nich akcji strajkowej. Pracownicy domagali się podwyżek,
przywrócenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
oraz przywrócenia do pracy działacza związkowego, nielegalnie zwolnionego z Chung Hong w trakcie prowadzenia sporu
zbiorowego z dyrekcją.
Dokument – w oparciu o wywiady z pracownicami i pracownikami – ujawnia przyczyny, jakie skłoniły ich do przystąpienia
do strajku. Wśród nich znaleźli się mieszkańcy i mieszkanki
Wałbrzycha i Nowej Rudy, którzy każdego dnia dojeżdżają
do zakładów w SSE, oddalonych od ich miejsca zamieszkania
o dziesiątki kilometrów. Opowiadają o uciążliwych warunkach
pracy, wielogodzinnych dojazdach, przymusowych nadgodzinach, braku czasu wolnego, codziennej walce o przetrwanie
za minimalne wynagrodzenie i zmęczeniu spowodowanym koniecznością łączenia pracy najemnej z obowiązkami domowymi
i opieką nad najbliższymi.

Kadry wideo dzięki uprzejmości artystki / Video stills courtesy the artist.
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Tamara Moyzes
b. 1975, Slovakia / Czech Republic,
http://www.tamaramoyzes.info
Objective Criteria, installation, 2011, (in collaboration with
Zuzana Štefková)
The authors focus on the topic of racial theories and their
“scientific” methods. In the framework of pseudo research they
make a parody of the tradition of eugenic explorations, but
at the same time bring this topic up to date by references to
the current IQ tests used to select the preschool children.

Tamara Moyzes
ur. 1975, Słowacja / Czechy, http://www.tamaramoyzes.info
Obiektywne kryteria , instalacja, 2011, (we współpracy
z Zuzaną Štefkovą)
Artystki skupiają się na zagadnieniu teorii rasowych oraz „naukowych” metod badania na jakich owe teorie się opierają.
W ramach pozorowanego eksperymentu artystki parodiują
tradycję badań eugenicznych, ale jednocześnie uaktualniają
temat, odwołując się do testów IQ przeprowadzanych obecnie
przy przyjmowaniu dzieci do przedszkoli.

Widok ekspozycji i kadr wideo dzięki uprzejmości artystki / An installation view and video still courtesy the artist.
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Marina Naprushkina and Office for Anti-Propaganda
b. 1981, Belarus, http://office-antipropaganda.com
The Emperor Is Naked, 2013, video, 23’00”

Marina Napruszkina i Biuro Kontrpropagandy
ur. 1981, Białoruś, http://office-antipropaganda.com
Król jest nagi, 2013, wideo, 23’00”

I founded the Office for Anti-Propaganda, which should make
it clear to anyone that my work is about politics. Many won’t
recognize any art in my activities with the Office. And some
expect more political commitment from me. Still others are interested in learning terrible things about the dictatorial regime
in Belarus: it provides one with the comforting feeling that hell
is elsewhere.
However, Belarusian- or Russian-style democracies are wonderfully integrated into global politics and the world economy,
so that one is driven to wonder whether their systems are one
and the same with other forms of democracy in the world-atlarge.I do not know where my occupation is leading me. I have
learned not to care so much about abstract definitions, for
language is but one of many media. The question that is engaging me more and more is how one might combine artistic
and activist practices and apply them to focused political work.
The more difficult question is related to the infrastructure for
politics and art when the model of representative democracy
is no longer able to prove itself, when policies tailored to the
interests of the nation-state increasingly exclude many citizens, and when art is losing its potential in the realm of institutions. If it is neither the state nor art institutions, then who
is it that will implement the changes and how? The survival of
the state or even art itself as we know them may be completely
unimportant. It is a process of emancipation and when this process has reached its conclusion, we will also have changed and
have rid ourselves of the dominating fear of socioeconomic and
political upheaval and change.

Założyłam Biuro Kontrpropagandy, co powinno dać wszystkim jasno do zrozumienia, że moja twórczość dotyczy polityki.
Wiele osób w ogóle nie dostrzeże sztuki w działalności mojego
Biura, a niektórzy oczekują ode mnie więcej politycznego zaangażowania. Jeszcze inni są zainteresowani dowiadywaniem się
potwornych rzeczy o reżimie dyktatora na Białorusi – zapewnia
to wygodne poczucie, że piekło znajduje się gdzie indziej.
Jednakże demokracje w stylu białoruskim czy rosyjskim są
wspaniale zintegrowane ze światową polityką i gospodarką, co
skłania do zastanowienia czy te systemy nie są jednym i tym
samym, co inne formy demokracji w szerokim świecie. Nie wiem
dokąd zaprowadzi mnie moja praca. Nauczyłam się nie dbać
tak bardzo o abstrakcyjne definicje, gdyż język jest zaledwie
jednym z wielu środków przekazu. Pytanie, które angażuje
mnie coraz mocniej, brzmi: jak można połączyć działania artystyczne i aktywistyczne oraz zastosować je do konkretnej
politycznej pracy? Jeszcze trudniejsze pytanie dotyczy infrastruktury polityki i sztuki, w momencie gdy model reprezentacyjnej demokracji już się nie sprawdza, kiedy rozwiązania dostosowywane do interesów państwa jednonarodowościowego
w coraz większym stopniu wykluczają wielu obywateli i kiedy
sztuka traci swój potencjał w krainie instytucji. Jeżeli nie instytucje państwowe i nie instytucje artystyczne, to kto będzie
wdrażać zmiany i w jaki sposób? Przetrwanie państwa czy nawet samej sztuki, jakie znamy, może okazać się zupełnie nieistotne. Jest to proces emancypacji i kiedy dobiegnie on końca,
również my zmienimy się i pozbędziemy dominującego strachu
przed społeczno-ekonomicznymi oraz politycznymi wstrząsami
i zmianami.

Kadry wideo dzięki uprzejmości artystki / Video stills courtesy the artist.
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Aleka Polis (Aleksandra Polisiewicz)
b. 1974, Poland, http://monopolis.art.pl
Wartopia, 2004 – 2008, lambda, ACP, Plexiglass, 50 x 200 cm
and video

Aleka Polis (Aleksandra Polisiewicz)
ur. 1974, Polska, http://monopolis.art.pl
Wartopia, 2004 – 2008, lambda, dibond, pleksi, 50 x 200 cm
oraz wideo

Wartopia is a project of virtual reconstruction of Warsaw,

Wartopia to projekt wirtualnej rekonstrukcji Warszawy we-

based on the Nazi concept of the new Warsaw [Die Neue
Deutsche Stadt Warschau] from the Second World War. The
artist uses urban development concepts of the perfect city
space designed by Hubert Gross and Friedrich Pabst in accordance with the fascist ideology. In place of partly demolished,
party reconstructed Warsaw, she designs a dystopian image
of a monumental metropolis without inhabitants. Unfulfilled
plans of a new city constitute the core of Watopia; utopian
world rebuilt in a 3D environment is empty, with photography and film serving as a kind of documentation of the idea
of Warsaw which has never come to be. A modernist module
of fascist architecture and a vision of a city for a modern man
are combined into a vision of an afunctional space, inaccessible
and unattainable.

dług koncepcji powstałej w czasach II wojny światowej – nazistowskiej wizji nowej Warszawy [Die Neue Deutsche Stadt
Warschau]. Artystka wykorzystuje urbanistyczne koncepcje
idealnej miejskiej przestrzeni, projektowanej przez Huberta
Grossa i Friedricha Pabsta zgodnie z wykładnią faszystowskiej
ideologii. Na miejscu po części zburzonej, po części przebudowanej Warszawy projektuje dystopijny obraz monumentalnej metropolii bez mieszkańców. Nigdy niezrealizowane
plany nowego miasta stanowią trzon Wartopii; odbudowany
w programie 3D utopijny świat jest opustoszały, fotografia
i film stanowią tutaj rodzaj dokumentacji wyobrażenia o nigdy nie zaistniałej Warszawie. Modernistyczny moduł faszystowskiej architektury i wizja miasta dla nowego człowieka
składają się na wizję afunkcjonalnej przestrzeni, niedostępnej
i nieosiągalnej.

Na następnej stronie: ilustracje dzięki uprzejmości artystki i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa
/ Next page: illustrations courtesy the artist and Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw.
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Marta Prus
b. 1987, Poland, http://filmpolski.pl/fp/index.php/11107093
Vakha and Magomed, documentary etude, 2010, 12’18”

Marta Prus
ur. 1987, Polska, http://filmpolski.pl/fp/index.php/11107093
Vakha i Magomed, etiuda dokumentalna, 2010, 12’18”

A subtle observation of the everyday life of two Chechen refugees living in Warsaw – 10 year old Magomed and his father
Vakha – which becomes a story about love between people, and
dignity. Vakha takes care of the little Magomed in every moment of the day. Between the two there is a very good relationship, which can be found in every gesture and in every look they
exchange. They are Chechen refugees who have found asylum
in Warsaw. We can sense that they have a tragic past, but the
film chooses to focus entirely on the present: a present made of
peace, of small daily certainties and of love – the shining love
of a father and son.
From the very beginning I wanted to make a movie about refugees that would show them from a different perspective. First
of all, as human beings that need love and normal life as we all
do. They don’t call themselves refugees, others do. I wanted to
present their problems by showing good emotions. When I met
Vakha and Magomed I realized that their strong love is the way
of struggle with social problems and difficult memories. I was
strongly impressed by Vakha who made everything he could to
create a normal childhood for his son and tried to prepare him
for an adult life. In every situation they maintained dignity, and
dignity is the power of human life.

Subtelna obserwacja codzienności dwojga uchodźców
z Czeczenii mieszkających w Warszawie – dziesięcioletniego Magomeda i jego ojca Vakhy – która staje się opowieścią
o ludzkiej miłości i godności. Vakha opiekuje się małym
Magomedem przez cały dzień. Tworzą bardzo dobrą relację,
co widać w każdym geście i każdym wymienionym przez nich
spojrzeniu. Są czeczeńskimi uchodźcami, którzy znaleźli azyl
w Warszawie. Wyczuwamy, że mają tragiczną przeszłość, ale
film celowo skupia się wyłącznie na teraźniejszości: teraźniejszości złożonej z pokoju, niewielkich pewników dnia codziennego oraz miłości – potężnej miłości ojca i syna.
Od samego początku chciałam nakręcić film o uchodźcach, który pokazywałby ich z innej perspektywy. Przede wszystkim jako
ludzi, którzy potrzebują miłości i normalnego życia, tak samo
jak my wszyscy. Oni nie nazywają siebie uchodźcami, inni tak
robią. Chciałam przedstawić ich problemy poprzez pokazanie
pozytywnych emocji. Kiedy poznałam Vakhę i Magomeda uświadomiłam sobie, że ich silna miłość jest sposobem radzenia sobie
z problemami społecznymi i trudnymi wspomnieniami. Byłam
pod ogromnym wrażeniem Vakhy, który robił wszystko co w jego
mocy, aby zapewnić synowi normalne dzieciństwo i przygotować
go do dorosłego życia. W każdej sytuacji zachowywali godność,
a godność jest siłą ludzkiego życia.

Kadry wideo dzięki uprzejmości artystki / Video stills courtesy of the artist.
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Rossella Biscotti was born in 1978 in Molfetta, Italy. Her artistic oeuvre encompasses videos, photographs and occasionally sculptures. They often illuminate
the history and stories about people who become a source of reflection on individual or collective identity and memory. In Biscotti’s art, the starting point
of a work is always a social or political event, possibly one in the distant past,
which the artist encounters e.g. in the form of documentation or a newspaper
snippet and subsequently investigates meticulously. Biscotti employs her works
to transpose these found documents in a subtle interplay between concealed or
multiple identities, fiction and reality, and overlapping layers of time. She has
had solo exhibitions at the Wiener Secession (2013), CAC Vilnius (2012), Vleeshal
Middelburg (2012), Fondazione Galleria Civica di Trento (2010), and the Nomas
Foundation, Rome (2009), and participated in group exhibitions at the Venice and
Istanbul Biennials (2013), dOCUMENTA (13), Kassel (2012), Manifesta 9, Genk
(2012), MAXXI National Museum for 21st Century Art, Rome (2010–11), Witte de
With, Rotterdam (2010), and Museu Serralves, Porto (2010). Biscotti received the
Premio Italia Arte Contemporanea Award in 2010.

Rossella Biscotti urodziła się w 1978 r. w Molfetcie, we Włoszech. Jej twórczość
obejmuje sztukę wideo, fotografię i sporadycznie rzeźbę. Dzieła Biscotti często
przedstawiają historię i opowieści o ludziach, którzy stają się źródłem refleksji
nad indywidualną lub kolektywną tożsamością i pamięcią. Punktem wyjścia dla
Biscotti jest zawsze społeczne lub polityczne wydarzenie, często z odległej przeszłości, na które artystka trafia za pośrednictwem np. dokumentów i wycinków
z gazet, a następnie drobiazgowo bada. W swoich pracach Biscotti wykorzystuje
znalezioną dokumentację w subtelny sposób lawirując pomiędzy ukrytymi czy
mnogimi tożsamościami, fikcją i rzeczywistością oraz nakładającymi się na siebie
warstwami czasu.
Solowe wystawy Biscotti odbyły się m.in. w wiedeńskiej Secesji (2013), CAC
w Wilnie (2012), Vleeshal Middelburg (2012), Fondazione Galleria Civica di
Trento (2010) oraz Nomas Foundation w Rzymie (2009), a prace trafiły również na wystawy grupowe na Biennale w Stambule i Wenecji (2013), dOCUMENTA (13), Kassel (2012), Manifesta 9, Genk (2012), w Muzeum Sztuki XXI wieku MAXXI w Rzymie (2010–11), Witte de With, Rotterdam (2010) oraz Museu
Serralves, Porto (2010). W 2010 r. Biscotti otrzymała nagrodę Premio Italia Arte
Contemporanea.

Melanie Bonajo was born in 1978. She exams the paradoxes inherent in our future-based ideas of comfort. Through her photographs, performances, videos
and installations Bonajo examines subjects related to progress that remove from
the individual a sense of belonging and looks at how technological advances and
commodity-based pleasures increase feelings of alienation within the individual.
Captivated by concepts of the divine, she explores the spiritual emptiness of her
generation, examines peoples’ shifting relationship with nature and tries to understand existential questions by looking at our domestic situation, ideas around
classification, concepts of home, gender and attitudes towards value.
Gabriela Golder was born in 1971. Visual artist, independent curator and professor
of Video and New Technologies in Argentina and abroad. She is the co-director of
the Bienal de la Imagen en Movimiento (BIM) and CONTINENTE, Research Center in
Audiovisual Arts, Universidad Nacional de Tres de Febrero, in Argentina.
She received several awards for her work, among others, the Prize Luis EspinalMostra Cine Trabalho, Brazil (2011); the third prize Ícono Emblema Urbano, FADU/
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Melanie Bonajo urodziła się w 1978 r. Artystka przygląda się paradoksom wpisanym w nasze poczucie komfortu oparte na przyszłości. Poprzez swoje fotografie,
performance, sztukę wideo i instalacje Bonajo bada tematy dotyczące postępu,
który odbiera jednostkom poczucie przynależności i obserwuje, jak postępy technologiczne i przyjemności czerpane z towarów wzmagają w człowieku uczucie
wyobcowania. Zafascynowana pojęciem boskości bada duchową pustkę swojego
pokolenia, zmieniające się związki pomiędzy ludźmi i naturą oraz stara się zrozumieć egzystencjalne zagadnienia poprzez przyglądanie się naszemu życiu codziennemu, ideom związanym z klasyfikacją, pojęciom takim jak dom, płeć i postawom wobec wartości.
Gabriela Golder urodziła się w 1971 r. Artystka sztuk wizualnych, niezależna kuratorka oraz wykładowczyni sztuki wideo i nowych technologii w Argentynie
i nie tylko. Współdyrektorka Bienal de la Imagen en Movimiento (BIM) oraz
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Unidad Ejecutora Bicentenario, Argentina (2011); the Sigwart Blum Award of the
Argentinian Arts Critics Association, Argentina (2007); Media Art Award from the
ZKM, Germany (2004); the first prize at the Salón Nacional de Artes Visuales,
Argentina (2004); the first prize at Videobrasil, Brazil (2003); the first prize at
Festival Videoformes, France (2003) and the Tokyo Video Award, in Japan (2002).
Nicoline van Harskamp was born in 1975 in the Netherlands. Her oeuvre addresses
the function and power of the spoken word, and its ability to influence perception
and shape thought, both of which are instrumental to politics. Her most recent
and uncompleted project English Forecast was presented so far at Tate Modern in
London, Arnolfini in Bristol and Stroom Den Haag. The work Yours in Solidarity
was presented in different stages of completion at D+T Project in Brussels, Hillary
Crisp Gallery in London, the MUAC in Mexico City, the Frankfurter Kunstverein,
Manifesta 9 in Genk, the 2012 Shanghai Biennale, Rotor/Steirischer Herbst in Graz
and Extra City in Antwerp.
Recent presentations of other works include the Newtopia Biennial in Mechelen,
Performa 11 in New York and the Kadist Foundation in Paris, the SMBA in
Amsterdam and the Van Abbemuseum in Eindhoven. Nicoline van Harskamp has
staged her live pieces at Witte de With in Rotterdam, the New Museum in New
York, the Stedelijk Museum in Amsterdam, the Serralves Foundation in Porto and
the Kaaitheater in Brussels. She was a resident artist at, among others, Platform
Garanti in Istanbul, the Rijksakademie in Amsterdam and IASPIS in Sweden. In
2009 she won the Dutch Prix de Rome. She lives and works in Amsterdam, where
she is a head tutor at the Sandberg Fine Arts Institute.
Nicole Hewitt was born in 1965 in London. She is a visual artist working in film,
video, installation and performance. Hewitt has also been active as a curator. She
graduated from the Brighton Polytechnic Art College and specialized in model animation at the Jiri Trnka Studio of Animated Films in Prague. Her work has recently
been concerned with memory, history and narrative as mediated through technologies of representation and preservation. She is currently working on an episodic
series of performance/texts This woman is called Jasna.
Her films have been screened and awarded at numerous international festivals such as Days of Croatian Film in Zagreb, Hiroshima International Festival
of Animation, International Documentary Film Festival Amsterdam, Festival of
New Film Split, Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid, International
Film Festival Rotterdam, New Media Festival Seoul, Mumbai International Film
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CONTINENTE, Centrum Badań nad Sztuką Audiowizualną Universidad Nacional de
Tres de Febrero w Argentynie.
Prace Golder przyniosły jej wiele wyróżnień, m.in. Nagrodę Luis Espinal-Mostra
Cine Trabalho, Brazylia (2011); trzecie miejsce na Ícono Emblema Urbano, FADU/
Unidad Ejecutora Bicentenario, Argentyna (2011); nagrodę Sigwarta Bluma
Argentyńskiego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki, Argentyna (2007); Media Art
Award przyznaną przez ZKM, Niemcy (2004); pierwszą nagrodę podczas Salón
Nacional de Artes Visuales, Argentyna (2004); pierwszą nagrodę na Videobrasil,
Brazylia (2003); pierwszą nagrodę na festiwalu Videoformes, Francja (2003) oraz
Tokyo Video Award, Japonia (2002).
Nicoline van Harskamp urodziła się w 1975 r. w Holandii. Jej twórczość dotyczy
funkcji i władzy słowa mówionego oraz jego zdolności do wpływania na percepcję i kształtowanie myśli, jako że obie są kluczowe dla polityki. Jej ostatni
i jeszcze niezakończony projekt, Angielska prognoza, był dotąd prezentowany
w Tate Modern w Londynie, centrum Arnolfini w Bristolu i Stroom w Hadze. Praca
Z wyrazami solidarności była prezentowana w różnych stadiach ukończenia
na D+T Project w Brukseli, w Hillary Crisp Gallery w Londynie, MUAC w Meksyku,
Frankfurter Kunstverein, na Manifesta 9 w Genk, Biennale w Szanghaju 2012,
Rotor/Steirischer Herbst w Graz i Extra City w Antwerpii.
Ostatnio inne jej prace trafiały m.in. na Newtopia Biennial w Mechelen, Performa
11 w Nowym Jorku, do Kadist Foundation w Paryżu, SMBA w Amsterdamie
i Van Abbemuseum w Eindhoven. Nicoline van Harskamp prezentowała swoje performance w Witte de With w Rotterdamie, New Museum w Nowym Jorku,
Stedelijk Museum w Amsterdamie, Serralves Foundation w Porto oraz Kaaitheater
w Brukseli. Była artystką-rezydentką m.in. w Platform Garanti w Stambule,
Rijksakademie w Amsterdamie oraz IASPIS w Szwecji. W 2009 r. została uhonorowana holenderską Prix de Rome. Mieszka i pracuje w Amsterdamie, gdzie wykłada
w Instytucie Sztuk Pięknych Sandberga.
Nicole Hewitt urodziła się w 1965 r. w Londynie. Jest artystką wizualną, tworzy
filmy, wideo, instalacje i performance. Hewitt zajmuje się także praktyką kuratorską. Ukończyła Brighton Polytechnic Art College i wyspecjalizowała się w animacji
modeli w Studio Filmów Animowanych Jiriego Trnki w Pradze. Jej twórczość ostatnimi czasy dotyczy pamięci, historii i narracji oraz tego, jak wpływa na nie technologia służąca ich przedstawianiu i utrwalaniu. Obecnie pracuje nad odcinkową
serią performance’ów/tekstów Ta kobieta nazywa się Jasna.
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Festival, Montreal International Festival of New Cinema and New Media, etc.
Retrospectives of her film, video and animation work were parts of Holland
International Animation Film Festival Utrecht (2007) and ANIMATEKA International
Animated Film Festival Ljubljana (2006). She had several solo and group shows
(Nicole Hewitt, Museums Quartier Vienna, 2004; Nicole Hewitt, Galerija Nova,
Zagreb, 2004; UrbanFestival, Zagreb, 2011; Spaport Biennial 2009/2010, Banja
Luka; Women With Vision, Walker Art Centre, Minneapolis, 2008, Insert,
Retrospective of Croatian Video Art, MSU, Zagreb, 2006; Here Tomorrow, MSU
Zagreb, 2002, etc.).
Hewitt is also a researcher in the field of contemporary art theory and practice.
After gaining an MA degree in Fine Art at the Slade School of Art, University
College London, she is completing her PhD at the Slade School of Art. Her thesis
explores the relationship between film, narrative, dance, history and rhetoric. She is
a member of art practitioners’ and theorists’ collective Centrifugal (Helsinki, Belfast,
Zagreb, London, Priština) with whom she had several presentations (Centrifugal/
Belfast Exchange, 2010; Centrifugal IV, PS2 Gallery, Belfast, 2008; Centrifugal III,
Gallery Augusta, Helsinki, 2007, Centrifugal II, Galerija SC, Zagreb, 2007).
Ana Hušman was born in Zagreb in 1977. Studied multimedia and art education,
graduating in 2002 from the Academy of Fine Arts Zagreb, Croatia, where she now
works at the Department for animated film and new media. She exhibits regularly
at solo and group exhibitions, and her films have been screened at many international film festivals and received a number of awards.
Nadia Kaabi-Linke was born in 1978 in Tunis to an Ukrainian mother and Tunisian
father, she lives and works in Berlin. She studied at the University of Fine Arts in
Tunis (1999) before receiving a PhD from the Sorbonne University in Paris (2008).
Her installations, objects and pictorial works are embedded in urban contexts,
intertwined with memory and geographically and politically constructed identities. Her last solo exhibitions were No One Harms Me (2013) in Kolkata, India,
Black is the New White (2012) in Dubai, UAE, and Tatort/Crime Scene (2010)
in Berlin, Germany. She has participated in group exhibitions at The Museum of
Modern Art, New York, USA, the Nam June Paik Art Center at Seoul, Korea (2013);
the Liverpool Biennial, UK; Herbert F Johnson Museum, Ithaca, NY, USA (2012);
and 54th Venice Biennial in Italy (2011). Her works are part of several public and
private collections including the MoMA collection.
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Jej filmy były pokazywane i nagradzane na licznych międzynarodowych festiwalach, m.in. podczas Dni Filmu Chorwackiego w Zagrzebiu, na Międzynarodowym
Festiwalu Animacji w Hiroszimie, Międzynarodowym Festiwalu Filmów
Dokumentalnych w Amsterdamie, Festiwalu Nowego Filmu w Splicie, Rencontres
Internationales Paryż/Berlin/Madryt, Międzynarodowym Festiwalu Filmowym
w Rotterdamie, Festiwalu Nowych Mediów w Seulu, Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym w Mumbaju czy Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Nowego Kina
i Nowych Mediów w Montrealu. Retrospektywy jej filmów, wideo i animacji były
częścią Holenderskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych
w Utrechcie (2007) i Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych
ANIMATEKA w Lubljanie (2006). Jej prace wystawiane były również w ramach kilku
wystaw indywidualnych i grupowych (Nicole Hewitt, Museums Quartier, Wiedeń,
2004; Nicole Hewitt, Galerija Nova, Zagrzeb, 2004; UrbanFestival, Zagrzeb, 2011;
Spaport Biennial 2009/2010, Banja Luka; Women With Vision [Kobiety z wizją],
Walker Art Centre, Minneapolis, 2008; Insert/Retrospektywa chorwackiej sztuki
wideo, MSU, Zagrzeb, 2006; Here Tomorrow [Tutaj jutro], MSU, Zagrzeb, 2002 i in.).
Hewitt jest również badaczką na polu teorii i praktyki sztuki współczesnej. Po uzyskaniu tytułu magistra sztuk pięknych w Slade School of Art, University College
London, kończy studia doktoranckie w Slade School of Art. Jej praca doktorska zajmuje się związkiem pomiędzy filmem, narracją, tańcem, historią i retoryką. Należy
do kolektywu teoretyków i praktyków sztuki Centrifugal (Helsinki, Belfast, Zagrzeb,
Londyn, Pristina), w ramach którego brała udział w kilku prezentacjach (Centrifugal/
Belfast Exchange, 2010; Centrifugal IV, PS2 Gallery, Belfast, 2008; Centrifugal III,
Galeria Augusta, Helsinki, 2007, Centrifugal II, Galerija SC, Zagreb, 2007).
Ana Hušman urodziła się w 1977 r. w Zagrzebiu. Studiowała na Wydziale
Multimediów i Edukacji Artystycznej uzyskując w 2002 r. dyplom chorwackiej
Akademii Sztuk Pięknych w Zagrzebiu, gdzie obecnie pracuje na Wydziale Filmów
Animowanych i Nowych Mediów. Regularnie pokazuje swoje prace na wystawach
indywidualnych i zbiorowych, a jej filmy były wyświetlane i nagradzane na licznych międzynarodowych festiwalach filmowych.
Nadia Kaabi-Linke urodziła się w 1978 r. w Tunisie, jej matka była Ukrainką, a ojciec Tunezyjczykiem. Obecnie mieszka i pracuje w Berlinie. W 1999 r. ukończyła
Uniwersytet Sztuk Pięknych w Tunisie. W 2008 r. doktoryzowała się na paryskiej
Sorbonie. Tworzone przez nią instalacje, przedmioty i prace malarskie osadzone
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Jane Jin Kaisen was born in South Korea and adopted to Denmark in 1980.
A%visual artist, she is currently based in Copenhagen, Denmark. She holds an
MA in Art Theory and Communication and an MFA in Media Art from The Royal
Danish Academy of Fine Arts. She also received an MFA in Interdisciplinary Studio
Art from The University of California Los Angeles and participated in The Whitney
Museum of American Art Independent Study Program.
Through her artwork, Jane Jin Kaisen is invested in how representations of memory, history, and transnational subjectivity are shaped and negotiated. Working in
a project-based manner within the mediums of film, installation, performance,
and writing, she creates multi-layered narratives, which suggest new aesthetic
representations, genealogies, and readings of political histories. Her artwork has
been widely recognized in Denmark and internationally. In 2011 she was awarded
the distinguished Montana Enterprize at Kunsthallen Brandts.
She has exhibited her work at venues such as the 7th Liverpool Biennial in the UK,
Videonale13 in Germany, 2nd Incheon Women Artists Biennale and 6th Gwangju
Biennale in South Korea.
Leonida Kovač – a native of Croatia, born in 1962 in Split. Graduated from the
Zagreb University at the Faculty of Philosophy. Currently an assistant professor
at the Academy of Fine Arts in Zagreb. She has previous professional record as the
chief curator at the Museum of Contemporary Art in Zagreb, with the International
Association of Art Critics and as conservator at the Institute for Protection of
Cultural Monuments in Zagreb. Curator of the Croatian Pavilion at Biennales in
Venice and São Paulo, as well as of many exhibitions in Zagreb. Author of many
papers at international conferences and congresses, public lectures and books.
Katarzyna Kozyra was born in 1963 in Warsaw. A sculptor, photographer, performance artist, filmmaker, author of video installations and artistic actions. In 1993
she graduated from the Warsaw Academy of Fine Arts, Faculty of Sculpture. In
1998 she was a visiting student at the Hochschule für Graphik und Buchkunst
in Leipzig, in the New Media workshop under prof. Helmut Mark. She received,
among others, the Paszport Polityki award in 1997 and the Award of the Minister
of Culture and National Heritage in 2011. In 1999, she received an honourable
mention at the 48th Venice Biennale for the video installation Men’s Bathhouse
in the Polish Pavilion. In her works she touches upon the most important issues:
identity and transience, life and death or religion and sex. She manoeuvres in
spheres of cultural taboos as well as the stereotypes of behaviour ingrained
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są w kontekście miejskim, powiązane z pamięcią oraz geograficznie i politycznie konstruowanymi tożsamościami. Jej ostatnie wystawy indywidualne to No
One Harms Me [Nikt mnie nie krzywdzi], 2013, Kalkuta, Indie; Black is the New
White [Czarny to nowy biały], 2012, Dubaj, ZEA i Tatort/Crime Scene [Miejsce
zbrodni ], 2010, Berlin, Niemcy. Uczestniczyła w wystawach grupowych w nowojorskim Museum of Modern Art i Nam June Paik Art Center w Seulu (2013);
Liverpool Biennial w Wielkiej Brytanii; Herbert F Johnson Museum, Ithaca, USA
(2012); oraz 54. Biennale w Wenecji (2011). Jej prace znajdują się w wielu publicznych i prywatnych kolekcjach, w tym kolekcji MoMA.
Jane Jin Kaisen urodziła się w 1980 r. w Korei Południowej. W tym samym
roku została zaadoptowana przez rodzinę w Danii. Obecnie mieszka i pracuje
w Kopenhadze. Artystka sztuk wizualnych. Uzyskała tytuł magistra Teorii Sztuki
i Komunikacji, magistra Sztuk Pięknych w Duńskiej Królewskiej Akademii Sztuk
Pięknych oraz magistra Sztuk Pięknych w Sztukach Interdyscyplinarnych na
Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Uczestniczyła również w Programie
Studiów Indywidualnych prowadzonym przez Whitney Museum of American Art.
W swojej twórczości Jane Jin Kaisen zajmuje się tym, jak kształtowane i wypracowywane są interpretacje pamięci, historii i transnarodowej subiektywności.
Prowadząc projekty w oparciu o filmy, instalacje, performance oraz teksty, tworzy
wielowarstwowe narracje, które oferują nowe interpretacje estetyczne, genealogie oraz sposoby odczytywania historii politycznej. Jej twórczość zdobywa szerokie uznanie zarówno w Danii, jak i za granicą. W 2011 r. otrzymała w Kunsthallen
Brandts prestiżową Montana Enterprize . Jej prace wystawiane były m.in. podczas
7. Liverpool Biennial w Wielkiej Brytanii, Videonale 13 w Niemczech, 2. Incheon
Women Artists Biennale i 6. Gwangju Biennale w Korei Poudniowej.
Leonida Kovač – Chorwatka urodzona w 1962 r. w Splicie. Ukończyła studia na
Wydziale Filozofii Uniwersytetu w Zagrzebiu. Obecnie wykłada na tamtejszej
Akademii Sztuk Pięknych. W przeszłości była główną kuratorką zagrzebskiego
Muzeum Sztuki Współczesnej. Pracowała w Międzynarodowym Stowarzyszeniu
Krytyków Sztuki i jako konserwator zabytków w Instytucie Ochrony Zabytków
Kultury w Zagrzebiu. Kuratorka pawilonu chorwackiego podczas Biennale
w Wenecji i São Paulo oraz wielu wystaw w Zagrzebiu. Autorka licznych referatów
prezentowanych na międzynarodowych konferencjach i kongresach, otwartych
wykładów i książek.
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in society. Her works are featured in major festivals and exhibitions in Poland and
abroad: Venice Biennale; São Paulo Biennale; Sidney Biennale; Busen Biennale;
Kunstsammlung Nordrhein Westfalen, Dusseldorf; Kulturhuset, Stockholm;
Museum Voor Moderne Kunst Arnhem, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig
Vienna; Brooklyn Museum, New York; Kiasma, Helsinki and many more.
Magda M – an activist connected to the Poznań Rozbrat milieu and the Inicjatywa
Pracownicza [Worker’s Initiative] union. She documents protests and social movements. The author of films Płyta [The Floor] (about activities of late Marcel Szary,
the famous unionist from the Cegielski factory in Poznań), Strajk Matek [Mothers’
Strike] (about the struggle of women from Wałbrzych, fighting for the right to
decent living conditions), Burżuazja wraca do centrum [Bourgeoisie Returns
Downtown] (about gentrification as well as other processes encountered by urban movements in Warsaw, Poznań and Nowa Sól) and Specjalne Strefy Wyzysku
[Special Exploitation Zones] (about appalling work conditions, daily struggle for
survival on minimum wage, combining work for hire with household chores and
ways of SEZ workers’ self-organisation).
Antoni Michnik was born in 1987. He is a graduate of the Institute of Art History
and student of the College of the Interdepartmental Individual Studies in the
Humanities at the University of Warsaw. The founding member of the art and research group ETC and a partner of the Stanislaw Brzozowski Association, he has
been working closely with the editorial staff of Glissando magazine. He wrote,
among others, for Kwartalnik Filmowy, Konteksty and Zeszyty Literackie.
Tamara Moyzes was born in 1975, in Bratislava, Slovakia. Lives and works
in Prague, Czech Republic. In 2005 she received an MA degree at the Department
of New Media, studies, Academy of Fine Arts in Prague. Tamara Moyzes is a video
artist. Her work is characterized by the orientation on political issues. She uses
video as a tactical and political tool. In her work she prefers a direct intervention.
She does not comment on the reality from a distance but she is a part of the story. People depicted in her fictional documentaries are not professional actors. To
reflect current social contestations Tamara Moyzes uses a blend of documentary,
pathetic and humorous scenes. Parody-like handling of topics is a strategy that
does not relieve the situation, on the contrary – it presents its fiery nature and
content in a form that is not very digestible for us. Tamara Moyzes participated
in student exchange programs, among others with the Bezazel Academy of Fine
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Katarzyna Kozyra urodziła się w 1963 r. w Warszawie. Rzeźbiarka, fotografka, autorka performance’ów, filmów, instalacji wideo oraz akcji artystycznych. W 1993 r.
ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby. W 1998 r.
odbyła gościnnie studia w Hochschule für Graphik und Buchkunst w Lipsku,
w pracowni Nowych Mediów u prof. Helmuta Marka. Laureatka m.in. Paszportu
Polityki z 1997 r. oraz nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z 2011 r. W 1999 r. otrzymała honorowe wyróżnienie na 48. Biennale Sztuki
w Wenecji za wideo instalację Łaźnia męska w Polskim Pawilonie. W swych pracach dotyka najbardziej istotnych problemów: tożsamości i przemijania, życia
i śmierci czy religii i seksu. Porusza się w obszarze kulturowych tabu oraz stereotypów zachowań zakodowanych w życiu społecznym. Jej prace są wystawiane podczas najważniejszych festiwali i wystaw krajowych oraz zagranicznych:
Biennale w Wenecji, Biennale w São Paulo, Biennale w Sidney, Biennale w Busen;
Kunstsammlung Nordrhein Westfalen, Düsseldorf; Kulturhuset, Sztokholm;
Museum Voor Moderne Kunst Arnhem; Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig
Wiedeń; Brooklyn Museum, Nowy Jork; Kiasma, Helsinki i wiele innych.
Magda M – działaczka związana ze środowiskiem poznańskiego Rozbratu oraz
Związkiem Zawodowym Inicjatywa Pracownicza. Dokumentuje protesty i działania ruchów społecznych. Autorka filmów Płyta (o działalności Marcela Szarego,
nieżyjącego już słynnego związkowca z zakładów Cegielskiego), Strajk matek (o walce kobiet z Wałbrzycha, domagających się prawa do godnego życia), Burżuazja wraca do centrum (o przebiegu gentryfikacji, a także innych
procesów, na jakie napotykają ruchy miejskie w Warszawie, Poznaniu i Nowej Soli)
oraz Specjalne Strefy Wyzysku (o uciążliwych warunkach pracy, codziennej walce o przetrwanie za minimalne wynagrodzenie, łączeniu pracy najemnej z obowiązkami domowymi oraz sposobach organizowania się pracowników zatrudnionych w SSE).
Antoni Michnik urodził się w 1987 r. Jest absolwentem Instytutu Historii Sztuki
Uniwersytetu Warszawskiego, studentem Kolegium MISH UW. Członek-założyciel
naukowo-artystycznej Grupy ETC, współpracownik Stowarzyszenia im. Stanisława
Brzozowskiego, blisko związany z redakcją Glissanda. Publikował między innymi
w Kwartalniku Filmowym, Kontekstach , Zeszytach Literackich.
Tamara Moyzes urodziła się w 1975 r. w Bratysławie. Mieszka i pracuje w Pradze.
W 2005 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nowych Mediów praskiej
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Art and Design, Department of Video and documentary films, Jerusalem, Israel,
Academy of Fine Arts and Design, Department of Painting, Bratislava, Slovakia,
and Avni Institute of Fine Arts, Tel Aviv, Israel.
Marina Naprushkina was born in 1981. Artist and activist. Naprushkina studied
art in Minsk, Belarus and in Staedelschule, Frankfurt am Main, Germany. Since
2007 Naprushkina runs the Office for Anti-Propaganda. The Office participates
and organizes political actions, publishes newspapers Convincing victory in
2011 and Self#governing in 2011 – 2012 which are distributed in Belarus and the
world. Recent exhibitions include: Moscow International Biennale for Young Art,
Moscow, 2012; Bucharest Biennale 5, 2012; 7th Berlin Biennale, 2012 and 11th
International Istanbul Biennial, 2009.
Joanna Piotrowska is the President and Co-founder of the Feminoteka Foundation.
She is a pundit as well as equality, anti-discrimination and anti-violence coach,
and has co-authored and co-edited numerous publications on equality and anti-violence issues. She has received the Golden Telephone awarded by Polish domestic violence helpline Niebieska Linia in recognition of remarkable involvement
in violence prevention.
Aleksandra Polisiewicz (Aleka Polis) was born in 1974. A graduate of the
Institute of Art, University of Silesia in Cieszyn, currently a PhD student at the
University of Arts in Poznań. Awarded two-times with a Ministry of Culture and
Arts scholarship. She creates videos, documentary films, animations, digital art,
painting, photography and spatial forms. She co-creates Syren TV in collaboration
with Ewa Majewska – a philosopher, photographer, filmmaker and equally ardent
feminist. Together they produce documentary films about the Polish political and
social reality subject to the pressure of circles with nationalist, chauvinist and
fascist tendencies. While working with the Obieg magazine, in 2005 Polisiewicz
founded the first Internet vernissage TV in Poland – OBIEG.TV. She lives and works
in Warsaw.
Monika Popow is a theoretician of culture and educationalist, interested in critical
movements in theory of culture and social theory, including postcolonial criticism,
posthumanism and post-Marxism. Together with Iwona Zając, she co-authored the
book Idealna. Od poradnika do dialogu [Perfect. From a Handbook to a Dialogue]
published in 2012 by Gdańska Galeria Miejska.
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Akademii Sztuk Pięknych. Tamara Moyzes jest artystką, której twórczość zwraca
się w kierunku tematów politycznych. Technika wideo stanowi dla niej narzędzie taktyczne i polityczne. W swojej pracy preferuje bezpośrednią interwencję.
Nie komentuje rzeczywistości z dystansu, ale sama stanowi część opowieści.
Ludzie przedstawiani w jej fikcyjnych filmach dokumentalnych nie są zawodowymi aktorami. Do przedstawienia aktualnych problemów społecznych Tamara
Moyzes stosuje mieszankę scen dokumentalnych, podniosłych i humorystycznych.
Parodiostyczne spojrzenie na temat to strategia, która wcale nie bagatelizuje
problemu, tylko wręcz przeciwnie – ostro przedstawia jego istotę w formie, która
nie jest dla nas łatwa w odbiorze. Brała udział w programie wymiany studentów, m.in. The Bezazel Academy of Fine Art and Design, Wydział Wideo i Filmów
Dokumentalnych, Jerozolima, Izrael; Academy of Fine Arts and Design, Wydział
Malarstwa, Bratysława, Słowacja; Instytut Sztuk Pięknych Avni, Tel Awiw, Izrael.
Marina Napruszkina urodziła się w 1981 r. Artystka i aktywistka. Studiowała
sztukę w Mińsku oraz w Staedelschule we Frankfurcie nad Menem. Od 2007 r.
Napruszkina prowadzi Biuro Kontrpropagandy, które organizuje i uczestniczy
w akcjach politycznych oraz wydaje gazetki dystrybuowane na całym świecie, także na Białorusi i na całym świecie: Samo#rządność (2011 – 2012)
i Przekonujące zwycięstwo (2011). Uczestniczyła m.in. w Międzynarodowym
Biennale Młodej Sztuki, Moskwa, 2012; Bucarest Biennale 5, 2012; 7. Biennale
w Berlinie, 2012, 11. Międzynarodowe Biennale w Stambule, 2009.
Joanna Piotrowska jest prezeską i założycielką fundacji Feminoteka. Ekspertka
i trenerka równościowa, antydyskryminacyjna i antyprzemocowa. Współautorka
i współredaktorka licznych publikacji dotyczących problematyki równościowej
oraz antyprzemocowej. Laureatka Złotego Telefonu – nagrody przyznawanej
przez Niebieską Linię osobom szczególnie zaangażowanym w przeciwdziałanie
przemocy.
Aleksandra Polisiewicz (Aleka Polis) urodziła się w 1974 r. Absolwentka
Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, obecnie doktorantka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Dwukrotna stypendystka Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tworzy wideo, filmy dokumentalne, animacje,
zajmuje się sztuką cyfrową, malarstwem, fotografią, formami przestrzennymi. W
ramach Syren TV współpracuje z filozofką, fotografką, filmówką i równie zagorzałą feministką Ewą Majewską. Razem produkują filmy dokumentalne o polskiej
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Marta Prus was born in 1987 in Warsaw. Between 2006 and 2009 she studied
History of Art at the University of Warsaw and in 2009 she started Film Directing
studies at the National Film School in Lodz. She graduated from a Documentary
Film Making Course in Andrzej Wajda’s Master School. As a young girl she trained
artistic gymnastics and later danced in Hanna Kosiewicz dance studio. Apart from
film making she has always been interested in contemporary dance and dance
theatre. Her first movie Vakha and Magomed won 6 prizes at international film
festivals, the next one, Eighteenth birthday, has already been awarded 4 times.
Anna Walewska was born in 1986 in Warsaw. She graduated from the History
Department, Institute of Art History at the University of Warsaw. Anna has been
working with Katarzyna Kozyra for 3 years. During her studies she did internships
in the Institute of Industrial Design (Warsaw, 2008) and in the Zacheta National
Gallery of Art (Warsaw, 2010). For more than two years she worked at the
National Museum in Warsaw in the Department of Education (2008-2010). She
also worked as an editor (among others: Filmosfera.pl , Rochstar Sp. z o.o.). The
curator and coordinator of Katarzyna Kozyra’s projects and others. Vice-President
of the Katarzyna Kozyra Foundation.

rzeczywistości polityczno-społecznej podlegającej presji środowisk narodowoszowinistyczno-faszyzujących. W ramach współpracy z Obiegiem, w 2005 r.
Polisiewicz założyła w Polsce pierwszą wernisażową telewizję internetową OBIEG.
TV. Mieszka i pracuje w Warszawie.
Monika Popow jest teoretyczką kultury oraz pedagożką. Zajmuje się krytycznymi
nurtami w teorii kultury i teorii społecznej, w tym krytyką postkolonialną, posthumanizmem i postmarksizmem. Współautorka, wraz z Iwoną Zając, książki Idealna.
Od poradnika do dialogu, wydanej w 2012 r. przez Gdańską Galerię Miejską.
Marta Prus urodziła się w 1987 r. w Warszawie. Od 2009 r. studentka Wydziału
Reżyserii Filmowej w PWSFTviT w Łodzi, wcześniej Historii Sztuki na Uniwersytecie
Warszawskim. Ukończyła roczny kurs dokumentalny Przedszkole Filmowe
w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. W dzieciństwie zawodniczka gimnastyki artystycznej w klubie IKS AWF Warszawa, później – tancerka studia taneczno-aktorskiego Hanny Kosiewicz. Tańczy taniec współczesny,
interesuje się teatrem tańca. Jej pierwszy film Vakha i Magomed zdobył sześć
nagród na światowych festiwalach, kolejny Osiemnastka cztery.
Anna Walewska urodziła się w 1986 r. w Warszawie. Ukończyła studia w Instytucie
Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Od trzech lat współpracuje
z Katarzyną Kozyrą. W czasie studiów odbyła staże w Instytucie Wzornictwa
Przemysłowego (Warszawa, 2008) i Narodowej Galerii Sztuki Zachęta (Warszawa,
2010). Przez ponad dwa lata pracowała w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego
w Warszawie (2008-2010). Pracowała również jako redaktorka (m.in. Filmosfera.
pl, Rochstar Sp. z o.o.). Kuratorka i koordynatorka projektów Katarzyny Kozyry
i nie tylko. Wiceprezeska Fundacji Katarzyny Kozyry.
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