
Źle znoszę podróże 
 
Nasze ciała źle znoszą podróże. Ponieważ rozwój technologiczny w XX wieku postępował szybciej niż 
ewolucja człowieka, nowe zdobycze myśli inżynieryjnej, jak samoloty, zastały nas wyższych, cięższych i 
dłużej żyjących niż przodkowie, ale równie nieprzygotowanych do podniebnych lotów i szybkich zmian 
stref czasowych.i Nasze organizmy buntują się wobec współczesnego pośpiechu, cierpimy na jet lag, 
senność za dnia, skomplikowane, męczące sny w nocy, podczas których mózg przetwarza wszystkie 
obrazy i informacje, które zarejestrował na jawie. Ta fizyczna bezradność jest jednym z głównych 
wątków wystawy Kamy Sokolnickiej w Düsseldorfie. Drugim jest następujące w wyniku podróży 
wyostrzenie zmysłów, które pozwala nam dostrzec więcej i w krytyczny sposób odnieść się do naszego 
otoczenia. 
 
Stan niesforności ciała i umysłu poddanego podróży opisał chociażby Alain de Botton w swojej książce 
Sztuka podróżowania, 2002. 
 
„Moje ciało i umysł miały okazać się kapryśnymi wspólnikami kiedy przyszło mi docenić cel mojej 
podróży. Ciało miało trudności w zasypianiu, uskarżało się na gorąc, muchy i trudności w trawieniu dań 
hotelowych. Tymczasem umysł obnażył swoje zaangażowanie w związek z niepokojem, nudą, 
chronicznego smutku i finansowego niepokoju.”ii 
 
Dyskomfort, który de Botton oddaje za pomocą słów, Kama Sokolnicka wyraża między innymi za pomocą 
wizualnie ciężkich materiałów i czerni. Użycie tego koloru także dodaje wagi elementom prac. Obiekt 
„Heavy metal” (2013) to dwa żelazne pręty znalezione podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. Jak 
mówi artystka, pod wpływem jet lagu ich ciężar wydawał się jej większy niż faktyczny. Ponadto, odkryła, 
że kiedy oba elementy stykają się w powietrzu, wydają bardzo wysoki, czysty dźwięk „nieprzyjemny dla 
bolącej głowy”iii. Aby oddać stan towarzyszący tej pierwszej konfrontacji z przedmiotem, artystka 
poddała go manipulacji – pomalowała czarną farbą i zawiesiła w przestrzeni, tworząc z niego 
niepokojący instrument obok którego trudno przejść obojętnie. 
 
Wpływ fizycznego i psychicznego zmęczenia na zmysły jest także tematem prac na papierze. W kolażu 
„Senność w ciągu dnia” (2013), spodnia warstwa pracy to fotografia przedstawiająca nastolatka 
stojącego w przestrzeni, której nie jesteśmy w stanie rozpoznać. Jego twarz zakrywa naklejony na zdjęcie 
czarny zwój, który zdaje się kompletnie uniemożliwiać kontakt tego anonimowego bohatera z jego 
otoczeniem. Dusi i przytłacza. Forma i kolor materiału przypomina także inną pracę Kamy Sokolnickiej – 
„Zaburzenia snu” (2013–2016). Jest to obiekt zbudowany z ciężkiej czarnej wełny pozałamywanej w kilku 
miejscach w fałdy, którego odczuwalna ciężkość kojarzy się z opadającymi pod wpływem senności 
powiekami oraz nieustępliwymi myślami zajmującymi umysł. Być może wręcz praca podejmuje dialog z 
paraliżem sennym, tematem który zapisał się na kartach historii dzięki takim obrazom jak „The 
Nightmare” (Koszmar nocny), 1781 Henry’ego Fuseli. W przypadku tej pracy, duszące uczucie w 
piersiach, które może towarzyszyć procesowi zasypiania, przyjmuje formę demona siedzącego w kucki 
na piersiach śpiącej kobiety. 
 
Za pomocą użytych w kolażach fotografii Kama Sokolnicka komunikuje także inną, nieodzowną część 
podróży – konfrontację naszej wiedzy zdobytej wcześniej poprzez media z wrażeniem jakie dane miejsce 
wywołuje. Problem ten artystka podejmuje chociażby w pracach „Amerykański sen II” i „Amerykański 
sen III”. Tytuł nawiązuje do hasła, które stało się w dwudziestym wieku synonimem brutalnej 
konfrontacji wyobrażeń na temat lepszego świata z trudną rzeczywistością zastaną u celu podróży. 
Artystka przy pomocy tej pracy pyta także o cenę, którą przychodzi nam zapłacić za trzymanie tego mitu 



przy życiu. Swoje fotografie podmiejskich domów „gdzieś w Massachussets” przykrywa mosiężna siatką 
znalezioną we francuskim supermarkecie.iv W produkcie, który dostał się on do Ameryki dzięki globalnej 
sieci dystrybucji dóbr, szuka reminiscencji przesłon okien charakterystycznych dla Bliskiego Wschodu, 
który przez ostatnie dekady był głównym cel ataków Stanów Zjednoczonych. W jednej pracy artystka 
kompresuje skomplikowaną siatkę zależności między współczesną polityką, warunkami produkcji i 
rynkami zbytu. Senność przedmieść jest w kontekście tej pracy uchwycona w krytyczny sposób, jako 
indyferencja wobec konfliktów napędzających ekonomię i umożliwiających konsumpcję dóbr i zakup 
domów, innymi słowy realizację amerykańskiego snu. 
 
Tak krytyczne spojrzenie wobec niepozornej rzeczywistości jest często przywilejem outsidera, przybysza, 
który nawet trawiony przez jet lag, jest czasem w stanie spojrzeć bardziej przenikliwie na nową okolicę. 
Patronami tej krytycznej funkcji spojrzenia zdają się być pisarze Elfride Jelinek i Thomas Bernhard, 
których wizerunki wyzierają zza zasłony na dwóch prezentowanych na wystawie kolażach. Zarówno 
Jelinek jak i Bernhard, pochodzący z Austrii, krytykowani są w swoim kraju za bezkompromisowe 
spojrzenie na własną ojczyznę. 
 
Wystawa eksplorująca odmienne stany świadomości wywołane przez podróże jest także refleksją nad 
obecnością artystki w Düsseldorfie. Jest to miasto, które artystka ma okazję zobaczyć podczas 
krótkotrwałego pobytu związanego z wystawą, być może poprzedzonego męczącą podróżą. Czy artystka 
ma wrażenie, że otaczające ją obiekty codziennego użytku są cięższe niż zazwyczaj? Czy ogląda je 
uważnie przez zmęczone oczy? Czy staną się one zaczątkiem nowej pracy? Czy także zostaną 
zarejestrowane w czerni? 
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W oryginale: “My body and mind were to prove temperamental accomplices in the mission of appreciation my 
destination. The body found it hard to sleep , it complained of heat, flies and difficulties digesting hotel meals. The 
mind meanwhile revealed a commitment to anxiety, boredom, free-floating sadness and financial alarm.” 
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