
Romowie !yj" obok nas, jednak wiele nas dzieli, 

a#najbardziej nasze spojrzenie na tych obcych etnicznie 

wspó$mieszka%ców. S" tu, a#zarazem pozostaj" nieobecni 

— ignorowani lub nienawidzeni. Wystawa prezentuje 

m.in. zbiór przedstawie%-klisz: sztychów, fotografii 

i#obrazów (powsta$ych od XIX do XX wieku), pokazuj"cych 

orientalizuj"cy i stereotypowy obraz Romów i ich 

egzystencji w sztuce polskiej. Nasza refleksja zatrzyma$a 

si& niejako na tym etapie — polscy twórcy i#teoretycy 

przez lata nie modyfikowali wypracowanych wzorów 

ikonograficznych. „[…] akt kolonizacji Romów przez 

europejsk" wi&kszo'( dokonuje si& w sposób najbardziej 

widoczny na p$aszczy)nie wizualnej”* (Timea Junghaus).

Wystawa koncentruje si& na poj&ciu „cyga%sko'ci”. 

Okazuje si&, !e najtrudniej zrozumie( nam mechanizm 

reprodukcji to!samo'ci Romów. Czym „cyga%sko'(” jest 

dla Polaków? Jak#kszta$towany by$ wizerunek Cygana 

z perspektywy kultury wi&kszo'ciowej? I w jaki sposób 

sami Romowie kreowali swój obraz, dostosowuj"c go 

do oczekiwa% otoczenia jako form& przystosowania? 

Czy da si& spod tych notacji wydoby( prawd& o romskiej 

mniejszo'ci etnicznej? Jaki widzimy tu 'lad kolonialnej 

dominacji? Na jakiej zasadzie i do jakich cech odnosili si& 

„na'ladowcy”: artystyczna cyganeria lub New Gypsies? 

Jak znacz"ce i czasem katastrofalne w skutkach by$o 

i#jest powielanie tych wytartych klisz? „W odró!nieniu od 

wywa!onych tekstów, w których omija si& niebezpieczne 

stereotypy, pisz"c zazwyczaj kilka ostrzegawczych 

s$ów na temat uprzedze%, wystawa te stereotypy 

eksponuje i#uderza w nie z#ca$" moc"; napawaj"c si& 

kiczowat" form" sprzeciwu wobec wywa!onych norm. [...] 

Arty'ci, twórczo przeciwstawiaj"c si& stereotypom i nie 

pozwalaj"c, by ich przera!a$y i#szokowa$y, sprawiaj", !e 

cisza zmienia si& w#przes$anie”* (Thomas Acton). 

Prace artystów z ró!nych krajów pokazuj" mo!liwe 

drogi wyj'cia poza stereotypy. Podstawowe tematy 

wystawy to: ukryta integracja a#wymuszona asymilacja, 

nomadyzm jako mo!liwa alternatywa spo$eczna, poj&cie 

„cyga%sko'ci”, g$os Romów w dyskusji o zag$adzie. 

Wspólnym mianownikiem $"cz"cym wiele w"tków 

wystawy jest architektura — traktowana raz jako 

'wiadectwo niewymuszonego tworzenia romsko- 

-polskiej podwójnej to!samo'ci, innym razem jako 

inspiracja do pog$&bionej refleksji nad nomadyzmem albo 

przemilczan" zag$ad" Romów. Przygl"damy si&, w jaki 

sposób formu$owana jest kontrnarracja historyczna, jak 

inspiruj"ce jest do'wiadczenie romskie dla wspó$czesnej 

refleksji kulturowej, jak romscy arty'ci przejmuj" kontrol& 

nad wizerunkiem swojej spo$eczno'ci. Romski artysta 

Daniel Baker napisa$: „Przez ca$e lata ulotny obraz by$ 

naszym darem, ale skoro my, Romowie, chcemy zmieni( 

status quo, musimy sprawi(, !eby to, co ulotne, nareszcie 

sta$o si& widzialne i czytelne”*. 

Od lat zastanawia nieobecno'( komentarza spo$ecznego, 

politycznego czy historycznego na temat stosunków 

polsko-romskich, obarczonych niezrozumieniem, 

nietolerancj" i#nie wolnych od aktów przemocy. „W tym 

lokalu Romów nie obs$ugujemy”, „Romów nie wozimy 

naszymi taksówkami” — tak" postaw& poznaniaków 

opisa$a Lidia Osta$owska w#2011 roku! W roku 2013 

konflikty wybuch$y we Wroc$awiu, gdzie narodowcy 

chcieli spali( romskie koczowisko, czy w Andrychowie, 

gdzie mieszka%cy za!"dali wysiedlenia romskich 

s"siadów. Polski kontekst jest tak!e interesuj"cy ze 

wzgl&du na 'rodowisko artystyczne, które — zwykle 

wra!liwe spo$ecznie — do tej pory nie si&gn&$o po 

w"tek rasistowskich praktyk obecnych w#naszych 

czasach i tu! obok nas. Historie przemilczane maj" 

o#wiele wi&kszy potencja$ i si$& ni! te wielokrotnie 

interpretowane, ale kryje si& nich tak!e pewne 

niebezpiecze%stwo — w sytuacji wieloletniego 

milczenia ka!de narracyjne i dyskursywne podej'cie 

staje si& uproszczeniem czy nadu!yciem. Wystawa 

koncentruje si& zatem na wizualno'ci jako czynniku 

pod'wiadomym i emocjonalnym. Mo!na powiedzie(, 

!e#my'lenie obrazowe (ca$o'ciowe, intuicyjne, lateralne) 

jest zawsze my'leniem irracjonalnym, ale w istocie 

pomaga rozerwa(#granice dotychczasowej pozornej 

logiki — przemilczenia, stereotypizacji, wykluczenia 

i#rasizmu — wobec autochtonicznych obcych w#naszym 

'wiecie i obiegu sztuki. J&zyk sztuki mo!e s$u!y( 

dialogowi mi&dzykulturowemu. Taki jest cel wystawy 

zorganizowanej w#Zach&cie — Narodowej Galerii Sztuki: 

wyprowadzenie romskiej tematyki z#marginesów 

do g$ównego dyskursu spo$ecznego, politycznego, 

ekonomicznego czy estetycznego, a przez to zerwanie 

z#nieobecno'ci" i#niewidzialno'ci" Romów w polskim 

spo$ecze%stwie.1

*   cytaty pochodz" z tekstów opublikowanych w#towarzysz"cej wystawie 
ksi"!ce Romano kher. O!romskiej sztuce, estetyce i do"wiadczeniu


