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Wprowadzenie

Introduction

Pierwsza odsłona międzynarodowej

The first presentation of the international

kolekcji sztuki współczesnej, tworzonej od
2011 roku w Muzeum Współczesnym Wrocław, podejmuje zagadnienie dzisiejszych
„stosunków pracy”. Termin ten określa
relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Obecną dynamikę tych zależności
determinują te same procesy, które formują globalny rynek: kolonializm, uprzemysłowienie i kapitalizm. Kształtują one także krajobraz polityczny, kierunki migracji,
kondycję ciał i umysłów. Społeczno-polityczny profil wystawy nawiązuje do idei
Jerzego Ludwińskiego, który w swoim tekście Muzeum Sztuki Aktualnej z 1966 roku
zaproponował stworzenie muzeum będącego czułym sejsmografem i katalizatorem
zmian w polu sztuki. Pole to widział jako
przynależące do otaczającego je świata,
w tym przemysłu ciężkiego, który patronował wielu sympozjom i wystawom.

collection of contemporary art that has

been built up by Wrocław Contemporary

Museum since 2011 addresses the issue of
today’s “labor relations”. The phrase re-

fers to the relations between the employer

and the employee whose current dynamics
is determined by the very same processes

that influence the global markets: colonialism, industrialisation and capitalism. They

also shape the political landscape, migrant
destinations, and the state of the body

and the mind. The sociopolitical profile of
the exhibition makes a reference to Jerzy

Ludwiński’s idea. In his 1966 text Museum

of Current Art, he called for the creation of
a museum that would act as a gentle seis-

mograph and catalyst for detecting changes in the field of art. He viewed this field

as part of the world around it, including the
heavy industry that sponsored many symposiums and exhibitions.
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Przemysł

Industry

Pierwsza część wystawy skupia się
na wpływie industrializacji na współczesne stosunki pracy. Na pierwszym piętrze artyści biorący w niej
udział odnoszą się do przemysłu jako
dziedzictwa teraźniejszości zarówno
w sposób nostalgiczny, jak i krytyczny.
Anna Molska w pracy wideo Tkacze
(2009) ukazuje dzisiejsze kopalnie
Dolnego Śląska, nawiązując do dramatu Gerharta Hauptmanna pod tym samym tytułem. Hauptmann, absolwent
Instytutu Sztuki we Wrocławiu (wówczas niemieckim Breslau), w swojej sztuce opisał historię buntu śląskich tkaczy, który wybuchł w 1844
roku. W słowach pieśni zapożyczonej
ze sztuki robotnicy wyrażają frustrację biedą wynikającą z głodowych
stawek, jakie pracownicy dostają za
pracę w fabryce: „Choćby szyny popękały od naszego śpiewu, choćby od
naszego śpiewu zawaliły się domy fabrykantów, nikogo to nie obchodzi”.
Słowa sztuki Hauptmanna wybrzmiewają aktualnie w kontekście współczesnych stosunków pracy, które komentuje praca Jeremy’ego Dellera.
Na banerze z hasłem Hello, today you
have day off (2013) znajduje się cytat
z wiadomości tekstowej znanej wszystkim zatrudnionym w Wielkiej Brytanii
w wymiarze zero godzin, co oznacza
brak świadczeń socjalnych oraz minimalnego wynagrodzenia. Ponadto, do
industrialnego dziedzictwa odnosi się
oprawa świetlna wystawy, stworzona we współpracy z Sevą Granikiem,

The first part of the exhibition focuses
on the impact of industrialisation on
the contemporary labor relations. The
artists whose works are displayed on
the first floor make references to industry as a legacy that stimulates the
present both nostalgically and critically. Anna Molska in her video work
Weavers (2009) shows mines in today’s Lower Silesia and simultaneously draws on Gerhart Hauptmann’s
play under the same title. Hauptmann,
who had graduated from the Institute
of Art in Wrocław (then: Breslau), described the revolt of Silesian weavers that broke out in 1844. The lyrics
of the workers’ song taken from the
play testify to their frustration resulting from starvation-level rations that
they received for toiling in the factory: “If we sang till the rails cracked, if
we sang till the manufacturers’ houses tumbled down — nobody cares.”
The words of Hauptmann’s song are
still relevant in the context of today’s
labor relations, which are also depicted in Jeremy Deller’s piece. The banner reading Hello, today you have day
off (2013) quotes a message known to
all zero-hours workers in the UK, who
do not have the right to social benefits or minimum wages. Moreover, the
illumination of the exhibition also refers to the industrial heritage. Made in
cooperation with Seva Granik, a designer of rave lighting, it alludes to the
illegal dance parties that were held in
abandoned factories in Europe and the
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projektantem oświetlenia rave.
Nawiązuje ona do nielegalnych imprez,
które pod koniec lat 80. i na początku lat 90. były organizowane w opuszczonych fabrykach Europy i Stanów
Zjednoczonych. Deller zwraca uwagę
na fakt, że imprezy te, podobnie jak
fabryki w czasie rewolucji przemysłowej, były miejscami niebezpiecznymi,
w których ciała obu płci ocierały się
o siebie w gorącu i przy wstrząsających nimi mechanicznych dźwiękach.

USA in the late 1980s and early 1990s.
Deller emphasises that just like factories at the time of the industrial revolution, those parties were dangerous
events where male and female bodies
touched each other in the heat and to
the accompaniment of the mechanical
sounds shaking them.

Prymitywna
akumulacja
kapitału

Primitive
Accumulation
of Capital

Podejmując temat stosunków pracy,
nie sposób nie wziąć pod uwagę polityki kolonialnej prowadzonej przez kraje europejskie od XVI wieku. Potrzeba
zwielokrotnienia profitu czerpanego
z kolonii oraz ich coraz efektywniejsza
subordynacja były jedną z głównych
przyczyn rozwoju szybkich środków
transportu i komunikacji, które i dziś
umożliwiają międzynarodową produkcję i sprzedaż. Mimo że popularny
termin „postkolonializm” może swoim brzmieniem sugerować, że bogacenie się krajów Europy Zachodniej
i Ameryki kosztem Afryki i Azji jest
zakończonym procesem historycznym, wielu współczesnych badaczy

When taking up the subject of labor
relations one cannot fail to consider
colonialism, which has been developed by European states since the 16th
century. The need to maximise profits
derived from the colonies and their increasingly efficient subordination have
been among the main reasons for the
rapid development of the means of
transport and communication, which
nowadays make international production and trade possible. Although the
prefix to the term “post-colonialism”
might suggest that the enrichment of
West European and American states
at the expense of Africa and Asia is
a finished historical process, many

rzeczywistości politycznej i społecznej
podkreśla, że kolonializm nadal istnieje. Przyjął jedynie bardziej cyniczną,
zawoalowaną formę.

contemporary researchers of the political and social reality emphasise
that colonialism is still there, albeit in
a more cynical and veiled form.

W Polsce podejmowane są analizy
polskiego kolonializmu kresowego.
W tym kontekście omawiany jest także
polski system feudalny, jednak kwestia
odpowiedzialności za podbój Afryki
i Azji pojawia się głównie w sferze żartów, dotyczących nieudanej próby kolonizacji Madagaskaru w latach 30. XX
wieku. Tymczasem Polska jako partner handlowy aktywnie uczestniczy
w międzynarodowych rynkach, których
fundamenty opierają się na kolonializmie. Z tego też powodu prace takich
artystów, jak: Yinka Shonibare czy Ed
Atkins, dotyczące kolonialnej przeszłości Francji i Wielkiej Brytanii, są
realizacjami komentującymi nie tylko
historię i współczesność naszych europejskich sąsiadów, ale także naszą.

In Poland, analyses of the Polish
colonialism of the Kresy (Eastern
Borderland) are carried out, usually
in the context of the Polish feudal system. However, the issue of Poland’s
responsibility for the conquest of
Africa and Asia is usually dismissed as
a joke, considering the unsuccessful
attempt to colonise Madagascar in the
1930s. Meanwhile, Poland as a trading
partner actively participates in the international markets whose foundations
are based on colonialism. For this reason, works by artists such as Yinka
Shonibare or Ed Atkins, which deal
with the colonial past of France and
Great Britain, comment on the history
of our Western European neighbours
as much as on ours.

W tym kontekście pojawia się także wątek komunizmu i kapitalizmu
jako dwóch ideologii, które podzieliły
świat po II wojnie światowej na nowe
strefy ekonomicznych i politycznych
wpływów. Prace Igora Grubića oraz
Dominika Langa uchwyciły, jak zmieniające się w tej część Europy ustroje
polityczne wpłynęły na rewaloryzację
konkretnych stylistyk artystycznych.
Little Warsaw, węgierski kolektyw artystyczny korzystający z doświadczenia
komunizmu, w pracy Dynamus (2008)
przedstawił sylwetkę ludzką, siedzącą okrakiem na globie, nawiązując tym
samym zarówno do mitycznej figury
Atlasa, jak i personifikując XX-wieczne
zapędy totalitarne.

What appears in this context is the
thread of communism and capitalism as two ideologies that divided the
post-WW2 world into zones of economic and political influence. Works
by Igor Grubić and Dominik Lang captured how the political transformations in this part of Europe affected
the reevaluation of concrete art styles.
In their work Dynamus (2008), Little
Warsaw, a Hungarian artist collective
drawing on the experience of communism in which the artists grew up, depict a human figure sitting astride on
the globe; it simultaneously refers to
the mythical Atlas and personifies the
20th-century totalitarian ambitions.
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Subordynacja
i pożądanie

Subordination
and Desire

Trzecia część wystawy dotyczy kwestii
kondycji jednostki żyjącej w systemie
kapitalistycznym. Całe piętro poświęcone jest pracom, które w krytycznym
świetle pokazują normy społeczne
i wartości, dyscyplinujące nasze ciała
i umysły. Punktem wyjścia tej części
ekspozycji jest z pozoru uporządkowana codzienność świata zachodniego, która przy bliższym oglądzie okazuje się opresyjna i kontrolująca nasz
wygląd, seksualność oraz produktywność. Zastanawiać może, dlaczego
wystawa o stosunkach pracy tak wiele
uwagi poświęca seksualności. Wynika
to z faktu, że pożądanie, jak podkreślają choćby Gilles Deleuze i Félix
Guattari w książce Anty-Edyp (1972),
ma niebywały potencjał rewolucyjny,
dlatego, że przypomina nam o naszych
naturalnych instynktach, które często
na potrzeby ekonomicznej wydajności
są tłumione.

The third section of the exhibition examines more closely the condition
of an individual living in the capitalist system. The entire floor is devoted
to works that cast a critical light on
the social norms and values disciplining our bodies and minds. The starting
point for this part of the display is the
seemingly ordered everyday life in the
Western world, which, upon closer examination, turns out to be oppressive
and subordinating our appearance,
sexuality and productivity. One may
wonder why an exhibition about labor
directs so much attention to sexuality. It stems from the fact that desire,
as Gilles Deluze and Félix Guattari
emphasised in their book titled AntiOedipus (1972), has an immense revolutionary potential by reminding us of
our natural instincts, which are often
suppressed for the sake of economic
productivity.
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III PIĘTRO
THIRD FLOOR

VALIE EXPORT

Goran Škofić

ur. 1940, Austria / b. 1940, Austria

ur. 1979, Chorwacja / b. 1979, Croatia

Fragmente der Bilder einer Berührung /
Fragmenty Obrazów Dotyku /
Fragments of Images of Contingence
1994
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III PIĘTRO
THIRD FLOOR

Sektor / Sector
2014
5’29”
Propozycja zakupu na 2016 rok /
Acquisition proposal for 2016

Artystka używa świecących żarówek,
wody, substytutu mleka i zużytego oleju silnikowego, by stworzyć pracę naładowaną energią elektryczną i siłą
witalną, które są kluczowymi składnikami przemysłu. Mleko, synonim macierzyństwa, woda, związek chemiczny niezbędny do życia wszystkich istot
na planecie, oraz szkodliwy odpad
przemysłowy, w których zanurzane są
żarówki, tworzą sytuację potencjalnego spięcia między substancjami symbolizującymi współczesny kapitalizm
i konflikt (ropa) oraz tymi odnoszącymi się do macierzyństwa (mleko) i warunków niezbędnych do przetrwania
(woda).

The artist uses glowing light bulbs,
water, a substitute of milk and used
motor oil in order to make a work
charged with electrical energy and
vital force, which are the key elements of the industry. Submerging the
light bulbs in a mix of milk, the synonym of motherhood, water, a chemical compound essential to the life of
all creatures on Earth, and the harmful industrial waste creates a situation
of potential tension between the substances symbolising today’s capitalism and conflict (oil) as well as those
referring to motherhood (milk) and ensuring survival (water).

Wideo przedstawia spawaczy, którzy
zawieszają swoją ściśle użytkową
pracę, by odtworzyć utwór skomponowany na spawarki przez młodego
chorwackiego kompozytora Nenada
Sinkauza. Praca została nakręcona
w stoczni w Mali Lošinj w Chorwacji
latem 2014 roku i przywodzi na myśl,
popularyzowaną niegdyś przez partię
komunistyczną, współpracę między
artystami a robotnikami. Był to model
promowany w latach 60. nie tylko na
terenie byłego bloku wschodniego, ale
także m.in. w Wielkiej Brytanii przez
grupę Artist Placement Group (APG).

The video shows welders who have interrupted their strictly utilitarian work
in order to perform a piece for welding machines composed by young
Croatian composer Nenad Sinkauz.
The video was shot in a shipyard in
Mali Lošinj, Croatia, in the summer of
2014. It triggers associations with the
idea of cooperation between artists
and workers, which was once popularised by the communist party. This
model was promoted in the 1960s
not only within the former Eastern
Bloc, but also in the UK by the Artist
Placement Group (APG), among
others.

PRZEMYSŁ
INDUSTRY
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III PIĘTRO
THIRD FLOOR

Carlos Garaicoa

Carlos Garaicoa

ur. 1967, Kuba / b. 1967, Cuba

ur. 1967, Kuba / b. 1967, Cuba

En Construcción / Under Construction (V) /
W budowie (V)
2012
Propozycja zakupu na 2016 rok /
Acquisition proposal for 2016

Przypływ i odpływ kapitału kształtuje nasze miasta. Widok porzuconych
placów budowy towarzyszy kryzysom
ekonomicznym, które nie pozwalają na realizację pierwotnych założeń.
W swoich pracach Carlos Garaicoa
zwraca uwagę na architekturę ojczystej Kuby, gdzie trudny klimat oraz
bieda obracają w ruinę bogatą architekturę wyspy i nie pozwalają na nowe
inwestycje.
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III PIĘTRO
THIRD FLOOR

Untitled (Homenaje a Volpi) /
Bez tytułu (Homenaje a Volpi)
2014
Propozycja zakupu na 2016 rok /
Acquisition proposal for 2016

Capital inflow and outflow shape the
look of our cities. The image of architectural developments abandoned in
construction often testifies to dramatically changing financial conditions
which hindered the achievement of
previous ambitions. Carlos Garaicoa’s
works focus on such projects in his
home country of Cuba, where the climate cracks the concrete and poverty
turns the island’s rich architecture into
ruins and does not allow to proceed
with new investments.

Monochromatyczne nici przemysłowe to jedno z tworzyw, których używa
Carlos Garaicoa, aby zmaterializować swoje pomysły architektoniczne, uwrażliwić odbiorców swoich
prac na rytm i postępujący rozkład.
Technikę tę określa mianem „ruchomej
pajęczyny”.

Monochromatic industrial threads is
one of the techniques used by Carlos
Garaicoa in order to materialise his architectural ideas, sensitise the recipients of the works to the rhythm and
advancing decay. He terms this technique “mobile web”.

PRZEMYSŁ
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III PIĘTRO
THIRD FLOOR

Klara Lidén

Jeremy Deller

ur. 1979, Szwecja / b. 1979, Sweden

ur. 1966, Wielka Brytania / b. 1966, UK
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Untitled / Bez tytułu
2015

6

Propozycja zakupu na 2016 rok /
Acquisition proposal for 2016

Klara Lidén do produkcji swoich rzeźb
i instalacji używa często materiałów
znalezionych na ulicy. Prace prezentowane na wystawie — oba elementy Bez tytułu (2015) — są zbudowane
z pojemnika na wodę, który świeci jak
lampa, oraz płyty chodnikowej i fragmentów rusztowania pochodzących
ze Wschodniego Berlina. W rękach
artystki te nacechowane symbolicznie
materiały nabierają nowych walorów
estetycznych i dizajnerskich.
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III PIĘTRO
THIRD FLOOR

Hello, today you have day off /
Cześć, dzisiaj masz wolne
2013
Propozycja zakupu na 2016 rok /
Acquisition proposal for 2016

Klara Lidén’s sculptures and installations are made from materials found
by her in the streets. The works featured in the exhibition — both elements of Untitled (2015) — are build
from a water container which glows
like a lamp, a flagstone and fragments
of scaffolding from East Berlin. Thanks
to the artist’s skillful manipulations,
these symbolically-charged materials
are endowed with new aesthetic and
designer quality.

Na banerze zreprodukowana została wiadomość wysłana do pracownika
zatrudnionego na popularny obecnie
w Wielkiej Brytanii kontrakt zero hours. Umowa ta nie gwarantuje żadnych praw socjalnych, czy nawet minimalnej wysokości wynagrodzenia.
Wygenerowany automatycznie SMS
informuje o tym, że danego dnia nie
ma przewidzianej pracy. Wiele kontrowersji wywołał fakt, że jednym z pracodawców korzystających z tej formy
zatrudnienia jest pałac Buckingham.

The banner reproduces a message sent to an employee working
on a “zero hours” contract, which
is a popular form of employment in
Great Britain today. This contract
does not guarantee any social benefits or minimum wages. The automatically generated text message informs
that on a given day there is no work
to be done. Much controversy has
been caused by the fact that among
those using this form of employment is
Buckingham Palace.

PRZEMYSŁ
INDUSTRY
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III PIĘTRO
THIRD FLOOR

Ewa Axelrad

Annette Messager

ur. 1984, Polska / b. 1984, Poland

ur. 1943, Francja / b. 1943, France

9

Zadyma, z cyklu Plaga /
Riot, from the cycle Plague
2014

Praca Ewy Axelrad powstała w wyniku
studiów nad policyjnymi metodami pacyfikacji zamieszek i protestów ulicznych, które artystka zainicjowała po
wydarzeniach w Wielkiej Brytanii latem 2011 roku. Tarcze Axelrad ustawione są jak barykada. Ich uchwyty, wykonane z tworzywa sztucznego, swoim
kształtem przypominają dildo, zwracając tym samym uwagę na związki
libido ze scenami ulicznej przemocy
zarówno po stronie protestujących, jak
i policji.

Ewa Axelrad’s work was made as a result of her research into the methods
used by the police to pacify street riots and protests, which she conducted
in the wake of the events in the UK in
the summer of 2011. Axelrad’s shields
are arranged as if to form a barricade.
Their plastic grips resemble dildos,
thus emphasising the connections between libido and the images of street
violence, both on the side of the protesters and the police.

III PIĘTRO
THIRD FLOOR

Hotel/Fiction / Hotel/Fikcja
2010

Annette Messager jest jedną z najważniejszych postaci francuskiej sztuki
współczesnej. Motywem często powtarzającym się w jej pracach jest
ludzkie ciało, nierzadko ukazane w pokawałkowanej, odrealnionej formie,
mającej w sobie coś z mar sennych.
Praca Hotel/Fiction opowiada historię
romansu skonsumowanego w pokoju
hotelowym. Może on być postrzegany
jako pełen pasji. Artystka przedstawia
go jako coś ulotnego i opartego na fikcji. Praca wprowadza w trzecią część
wystawy — Subordynacja i pożądanie.

Annette Messager is one of the most
important figures on the French contemporary art scene. A recurring motif
in her works is the human body, often
in a fragmented, unreal form, triggering associations with a nightmare.
Hotel/Fiction tells the story of an affair
consummated in a hotel room. One
could view it as full of passion. The
artist shows it as a fleeting phenomenon, founded on fiction. The work
constitutes the introduction to the third
part of the exhibition — Subordination
and Desire.

PRZEMYSŁ
INDUSTRY
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Eran Schaerf

Piotr Wysocki & Dominik Jałowiński

ur. 1962, Izrael / b. 1962, Israel

Piotr Wysocki ur. 1976, Polska / b. 1976, Poland
Dominik Jałowiński ur. 1981, Polska / b. 1981, Poland

Prop-Chain (Mickey Mouse Worker Dispute) /
Łańcuch rekwizytów: spór pracowniczy Myszki Miki
2013
Prop-Chain (Robin Hood of the West Bank) /
Łańcuch rekwizytów: Robin Hood z Zachodniego Brzegu
2013
Prop-Chain (Palestinian Native American) /
Łańcuch rekwizytów: palestyńscy Indianie
2013

Eran Schaerf jest artystą aktywistą z Izraela, który w swoich trzech
pracach prezentuje akcesoria użyte podczas demonstracji o prawa
pracownicze i obywatelskie — maskę Robin Hooda, która pojawiła się
w tym kontekście w Londynie, ręce
i uszy Myszki Miki z protestu pracowników parku Disneya w Anaheim,
w Kaliforni (USA) oraz atrybuty użyte przez Palestyńczyków w Huwara
na Zachodnim Brzegu Jordanu, gdzie
protestujący przebrali się za rdzennych Amerykanów.

Eran Schaerf is an artist-activist from
Israel. His three works depict the accessories used during demonstrations
for employee rights: Robin Hood’s
mask that appeared in this context in
London; the hands and ears of Mickey
Mouse used during a protest of the
employees of Disneyland Park in
Anaheim, California; and the attributes used by Palestinians in Huwara,
West Bank, who dressed up as Native
Americans.
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Run Free / Biegnij wolny
2011
12’24”

Film jest zapisem warsztatów zorganizowanych przez artystów, w których
wzięła udział młodzież z radomskiego
osiedla robotniczego Nad Potokiem,
rozwijająca swoją pasję do parkouru,
oraz lokalny oddział prewencyjny policji. Piotr Wysocki i Dominik Jałowiński
skonfrontowali te dwie antagonistycznie nastawione wobec siebie grupy w historycznym budynku fabryki
Łucznik, z którego w 1976 roku wymaszerowali robotnicy, żeby zaprotestować przed zwyżkami cen żywności.
Protest został brutalnie spacyfikowany przez ZOMO. Wspólne ćwiczenia
młodzieży z policją były próbą przełamania obustronnego braku zaufania
i agresji.

The film is a recording of a workshop
organised by the artists for youths
living in the Nad Potokiem workers’
housing estate in Radom, who are developing their passion for parkour, and
a local riot prevention squad. Wysocki
and Jałowiński confronted these two
hostile groups in the historical building
of the Łucznik factory, whose workers staged the famous protest against
an increase in food prices in 1976. The
protest was brutally quenched by the
ZOMO, the communist regime’s riot
squad. The joint exercise of the teenagers and the police is an attempt to
overcome the mutual lack of trust and
aggression.

PRZEMYSŁ
INDUSTRY
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PRZEMYSŁ
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III PIĘTRO
THIRD FLOOR

Krzysztof Wałaszek

Tatiana Trouvé

ur. 1960, Polska / b. 1960, Poland

ur. 1968, Włochy / b. 1968, Italy
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Wrozamet
1989

III PIĘTRO
THIRD FLOOR

Refolding / Składanie na nowo
2013

Propozycja zakupu na 2016 rok /
Acquisition proposal for 2016

Praca jest jedną z serii sześciu kompozycji wykonanych przez artystę na
pokrywach od kuchenek wyprodukowanych we Wrocławskich Zakładach
Metalurgicznych (Wrozamet). Seria
przedstawia sylwetkę ludzką zamkniętą
w czterech ścianach pokoju. Poprzez
dobór materiału praca dokumentuje ważny etap w historii Wrocławia
i przywodzi na myśl związki sztuk wizualnych z przemysłem ciężkim w czasach socjalizmu.

The work is one of six series of compositions made by the artists on
the covers of cookers produced by
Wrozamet, a Wrocław-based home
appliance manufacturer. This series
shows the outline of a human locked
up inside a room. The artist’s choice
of material documents an important
stage in the history of Wrocław and
brings to mind the connections between the visual arts and the heavy industry under Socialism.

Czteroelementowa rzeźba Tatiany
Trouvé imituje materiały, które można znaleźć na każdym placu budowy.
Nic nie jest tutaj tym, czym wydaje się
być. Praca składa się z dwóch woskowych elementów wyglądających jak
deski, z formy z brązu imitującej złożone, czarne worki na gruz oraz z betonowej formy przypominającej tkaninę.

Tatiana Trouvé’s four-element sculpture imitates the materials that can
be found on any construction site.
However, nothing is what it seems
here. The work consists of two wax
elements looking like wood planks,
bronze forms imitating black folded
rubble sacks, and a concrete form imitating fabric.

PRZEMYSŁ
INDUSTRY

III PIĘTRO
THIRD FLOOR

Anna Molska
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Tkacze / Weavers
2009
12’20”

Film Tkacze opiera się na napisanym
w 1892 roku dramacie niemieckiego noblisty, Gerharta Hauptmanna.
Sztuka opisuje bunt tkaczy w Górach
Sowich, w 1844 roku. Historię proletariackiego protestu Anna Molska
przeniosła we współczesne realia, zachowując fragmenty dialogów, chór
i rozbudowane didaskalia. Siedzący
na ziemi, na tle śląskiej kopalni bezrobotni górnicy słowami z dramatu
Hauptmanna narzekają na panujący
wyzysk. Scenie towarzyszą nagrania
z codziennej pracy w kopalni węgla
i dźwięk zagrzewającej do buntu pieśni tkaczy. Molska zadaje tym samym
pytanie o aktualność XIX-wiecznej lewicowej retoryki.

The film under the title Weavers is
based on an 1892 drama written by
Gerhart Hauptmann, a German Nobel
laureate. Hauptmann’s play describes
a weavers’ revolt in the Owl Mountains
in 1844. Transferred by Anna Molska
to today’s reality, the story of the proletarians’ protest retains fragments of
the dialogues, the choir and the elaborate stage directions. Unemployed
miners sitting on the ground against
the backdrop of a Silesian mine complain about their exploitation using the
words from Hauptmann’s drama. The
scene is accompanied by recordings
of everyday work in a coal mine and
the sound of a song encouraging the
weavers to rebel. Molska thus poses
questions about the relevance of the
19th-century rhetoric of the left.

Prymitywna
akumulacja kapitału

ur. 1983, Polska / b. 1983, Poland
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III PIĘTRO
THIRD FLOOR

Johanna Billing

Yinka Shonibare

ur. 1973, Szwecja / b. 1973, Sweden

ur. 1962, Wielka Brytania / b. 1962, UK

Pulheim Jam Session / Jam session w Pulheim
2015
23’
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III PIĘTRO
THIRD FLOOR

Fake Death Picture (The Death of St Francis —
Bartolomé Carducho) / Fałszywe wizerunki śmierci
(Śmierć św. Franciszka — Bartolomé Carducho)
2011

Propozycja zakupu na 2016 rok /
Acquisition proposal for 2016

Słowo jam, które pojawia się w tytule
pracy, oznacza zarówno korek uliczny, jak i sesję muzycznej improwizacji. Wideo artystki przedstawia obie
te aktywności zaaranżowane w mieście Pulheim w Niemczech. Pulheim
powstało w latach 70. w wyniku połączenia dwunastu mniejszych miejscowości. Ponieważ decyzji tej nie towarzyszył znaczny rozwój komunikacyjnej
infrastruktury, na jeden dom przypada
tam 2,7 samochodu. Mieszkańcy aranżują swoimi samochodami korek, który
obserwujemy, słysząc dźwięki improwizacji na pianinie, granej w pobliskiej
stodole.

The eponymous “jam” may refer to
a traffic jam as well as a session of
musical improvisation. The artist’s
video depicts both these phenomena
staged in the German city of Pulheim,
which was created in the 1970s by
unifying twelve villages. Since the decision was not connected with any
significant development of the transport infrastructure, there is currently
an average of 2.7 cars per household.
The city dwellers use their vehicles to
stage a traffic jam, which we observe
to the accompaniment of improvised
piano music played in a nearby barn.

Lord Nelson jest jedną z kluczowych
postaci brytyjskiej historii kolonialnej, którą w swoich pracach analizuje Yinka Shonibare. Nelson był kapitanem dowodzącym brytyjską flotą
w bitwie pod Trafalgarem. Dzięki niej
udało się powstrzymać Napoleona
Bonaparte przed inwazją na Wielką
Brytanię, co zapewniło Brytyjczykom
dominację na morzach, torując drogę
ich dalszej kolonialnej ekspansji. Mimo
że bitwa była zwycięska, Lord Nelson
stracił w niej życie. Shonibare wyobraża sobie ten moment, odwołując się
do obrazu Bartlomé Carducho Śmierć
św. Franciszka.

Yinka Shonibare’s works focus on Lord
Nelson, a key figure of the British colonial history. Nelson led the British fleet
in the Battle of Trafalgar, which was
the decisive fight against Napoleon
Bonaparte that prevented him from
invading Great Britain and ensured
British naval supremacy, thus paving
the way to further colonial expansion.
Although the battle was victorious,
Lord Nelson lost his life. Shonibare
imagines this moment by referring to
Bartolomé Carducho’s painting Death
of St Francis.
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III PIĘTRO
THIRD FLOOR

Slavs and Tatars

Magdalena Jetelová

ur. 2006, Eurazja / b. 2006, Eurasia

ur. 1946, Czechy / b. 1946, Czech Republic

20

When in Rome /
Gdy będziesz w Rzymie
2010

21

Praca grupy Slavs and Tatars może
być odczytana zarówno w kontekście historycznym, jako nawiązanie
do kolonizacji terytorium dzisiejszej
Rumunii przez Rzymian, jak i w kontekście współczesnej debaty dotyczącej adaptowania się imigrantów do zasad panujących w krajach, do których
się udają. Wyryta w kamieniu sentencja, w dosłownym tłumaczeniu brzmi
„Kiedy jesteś w Rzymie, zachowuj się
jak Rzymianie”. Artyści, używając flamastra, sugerują: „zachowuj się jak
Romowie”, wskazując tym samym na
naród, który znany ze swojego przywiązania do własnych tradycji, tworzy
alternatywę wobec tej zasady.

Slavs and Tatars’ work can be interpreted both in a historical context, as a
reference to the colonisation of today’s
Romania by Romans, as well as in the
context of the current debate concerning the adaptation of immigrants to the
rules of the countries where they are
headed. The sentence carved in stone
reads: “When in Rome, do as the
Romans do.” The artists, using a felttip pen, suggest that we should “do as
the Romanians do.” By doing so, they
direct our attention to a nation that
disregard this rule due to their attachment to traditions.

III PIĘTRO
THIRD FLOOR

Waiting Before the Infinite Oceanic Expanse /
Czekając przed nieskończonym bezmiarem oceanu
1995 (2011)
The Essential Is No Longer Visible /
Najważniejszego już nie widać
1995 (2011)

Lightboxy przedstawiają wykonane przez artystkę zdjęcia bunkrów
na Półwyspie Jutlandzkim. Budynki
te zostały postawione przez wojska
niemieckie w czasie II wojny światowej, w celu stworzenia skutecznej linii obrony przed wojskami alianckimi,
tzw. Wał Atlantycki. Jetelová projektuje na bunkry zdania z książki Paula
Virilio Bunker Archéologie (Archeologia
bunkrów), 1975, która poświęcona była
francuskiej części umocnień.

The light boxes show photographs
of bunkers taken by the artist in the
Jutland Peninsula. The so-called
Atlantic Wall comprised fortifications
built by the Germans during the second world war in order to create a line
of defence against the allied forces’
invasion from the sea. Jetelová throws
onto the bunkers sentences from Paul
Virilio’s 1975 book Bunker Archéologie
(The Archeology of Bunkers), which
describes the French section of the
fortifications.
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III PIĘTRO
THIRD FLOOR

Carlos Motta

Ed Atkins

ur. 1978, Kolumbia / b. 1978, Columbia

ur. 1982, Wielka Brytania / b. 1982, UK

The Nefandus Trilogy / Trylogia Nefandus
2013
trzy filmy, zapętlone / three films, looped:
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III PIĘTRO
THIRD FLOOR

The Trick Brain / Podstępny umysł
2012
16’16”

Nefandus (13’4’’)
Naufragios / Wrak / Shipwreck (12’31”)
La vision de los vencidos / Wizja pokonanych /
The Vision of the Defeated (6’46”)

Carlos Motta w swoich trzech filmach
podejmuje temat kulturowej kolonizacji krajów Ameryki Południowej przez
Hiszpanię i Portugalię. Skupia się na
wątku napiętnowania przez inkwizycyjną moralność homoseksualizmu przy
jednoczesnym wykorzystaniu przez kolonizatorów seksu jako narzędzia przemocy i subordynacji podbijanej ludności autochtonicznej. Motta przedstawia
seksualność jako funkcję złożoną, której nie da się ująć w jednoznaczne kategorie obyczajowe.

In his three films, Carlos Motta addresses the subject of cultural colonisation of South American and African
countries by Spain and Portugal. He
focuses on the stigmatisation of homosexuality by the Inquisition morality and the colonisers’ use of sex as
a tool of violence and subordination of
the natives. Motta shows sexuality as
a complex function that escapes unequivocal moral categories.

Materiałem źródłowym użytym w filmie jest nagranie dokumentujące etnograficzną kolekcję surrealisty André
Bretona, która została rozproszona w wyniku kontrowersyjnej aukcji
w 2003 roku. Breton był zagorzałym
przeciwnikiem francuskiej polityki kolonizacyjnej i kapitalizmu. Nagraniu
towarzyszy napisany przez Atkinsa komentarz, zwracający uwagę na paradoksalny koniec kolekcji, która została
wchłonięta przez kapitalistyczny rynek.

The source material used in the film
is a footage documenting the ethnographic collection of the surrealist
André Breton, which was dispersed in
the wake of a controversial auction in
2003. Breton was a vigorous opponent
of the French colonial politics and capitalism. The recording is accompanied
by Atkins’s commentary emphasising
the paradoxical end of the collection,
which was devoured by the capitalist
forces of the market.

PRYMITYWNA AKUMULACJA KAPITAŁU
PRIMITIVE ACCUMULATION OF CAPITAL

24

PRYMITYWNA AKUMULACJA KAPITAŁU
PRIMITIVE ACCUMULATION OF CAPITAL

III PIĘTRO
THIRD FLOOR

Mika Rottenberg

Binelde Hyrcan

ur. 1976, Argentyna / b. 1976, Argentina

ur. 1983, Angola / b. 1983, Angola

25

Time and a Half / Półtora raza
2003
3’40”
Propozycja zakupu na 2016 rok /
Acquisition proposal for 2016

Scena uchwycona przez Mikę
Rottenberg rozgrywa się w barze
szybkiej obsługi w bliżej nieokreślonym miejscu. Rottenberg ukazuje moment, w którym obsługująca to
miejsce kobieta zatopiona jest we własnych myślach, uśmiecha się sama do
siebie, a jej włosy rozwiewa wentylator. Jej obecność nie pomaga nam
w zidentyfikowaniu miejsca, może
mieszkać wszędzie. To niedookreślenie pozwala nam zwrócić uwagę na
współczesny nomadyzm oraz globalne
wchłonięcie różnorodnych kuchni azjatyckich i przetworzenie ich w produkt,
który będzie mógł być kupiony przez
szerokie grono konsumentów na całym
świecie.

III PIĘTRO
THIRD FLOOR

Cambeck
2012
2’29”
Propozycja zakupu na 2016 rok /
Acquisition proposal for 2016

The scene captured by Mika
Rottenberg takes places in a fast food
restaurant in an unspecified place.
Rottenberg shows the moment when
the waitress is submerged in thought
and smiles to herself while her hair is
blown about by a fan. Her presence
makes it impossible to identify the
place — she can be living anywhere.
This unspecified character highlights
the contemporary nomadism and the
global appropriation of the diverse
Asiatic cuisines in order to turn them
into products Acquisitiond by a large
number of consumers all over the
world.

Wideo Binelde Hyrcana zostało nagrane w Ruandzie i przedstawia czterech
chłopców, którzy na plaży, w samochodzie zrobionym z piasku, rywalizują o to, który ma przed sobą lepszą
przyszłość. Wypowiedzi dzieci pozwalają na zapoznanie się z marzeniami i rzeczywistością, w jakiej wzrastają — domy zrobione z puszek, tata
w Ameryce. Praca w bardzo zwięzły
i przewrotny sposób pokazuje skomplikowaną rzeczywistość w kraju, który
kształtuje historia kolonialna i zachodzące właśnie procesy modernizacji.

Binelde Hyrcan’s video was shot on
a beach in Rwanda. It shows four boys
in a car made of sand in a boasting
game about who has the best future.
The children’s utterances reveal their
dreams and the reality in which they
grow up — houses made of cans, father in America. In a succinct and perverse way, the work shows the complicated reality in a country shaped by its
colonial history and the ongoing modernisation processes.
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III PIĘTRO
THIRD FLOOR

Piotr Skiba

Dominik Lang

ur. 1980, Polska / b. 1980, Poland

ur. 1980, Czechy / b. 1980, Czech Republic

Untitled (Nike Mouthguard), bronze die-cast,
life-size, made in China / Bez tytułu (Ochraniacz zębów Nike),
odlew z brązu, naturalnej wielkości, wyprodukowano w Chinach
2015
Propozycja zakupu na 2016 rok /
Acquisition proposal for 2016

Praca Skiby to odlew silikonowego
ochraniacza na zęby noszonego m.in.
przez bokserów i futbolistów. Brązowy
odlew wypolerowany na wysoki połysk
przypomina złoto. Obiekt codziennego użytku zamieniony jest w trofeum.
Praca jest związana z wcześniejszymi realizacjami Skiby, zwracającymi
uwagę na rasizm i agresję wynikającą
z uprzedzeń. Tym akcesorium sportowym, przekutym na obiekt luksusowy, Skiba zwraca uwagę na fakt, że
sport jest wciąż często jedną z niewielu ścieżek kariery, w której czarna społeczność amerykańska zachęcana jest
do odnoszenia sukcesów.
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III PIĘTRO
THIRD FLOOR

Clocks Going Backwards (Dislocation
From Its Own History) / Zegary chodzące
wstecz (Oderwanie od własnej historii)
2014
Propozycja zakupu na 2016 rok /
Acquisition proposal for 2016

Skiba’s work is a cast of a silicone
mouthguard worn by boxers and
American football players, among others. The highly-polished bronze cast
resembles gold. In this way, an everyday item has been turned into a trophy. The work is connected with
Skiba’s earlier pieces, which took up
the notion of racism and aggression
driven by prejudices. By transforming a sports accessory into a luxury
item, the artist shows that sport is one
of the few career paths open to black
Americans where they are encouraged
to be truly successful.

Dominik Lang bierze na warsztat rzeźbę wykonaną przez jego ojca Jiříego
Langa, który, ze względu na faworyzującą socrealizm politykę kulturalną
w Czechosłowacji, nie wystawiał swoich prac. Lang przecina gipsową rzeźbę wpół i sadza na skrzyni do transportu dzieł sztuki, tworząc z niej tym
samym nową całość, która może być
doceniona w nowej rzeczywistości politycznej i artystycznej.

Dominik Lang uses a sculpture made
by his father, Jiři Lang, who never exhibited his works due to the
Czechoslovakian cultural policy favouring socialist realism. The artist
cuts the plaster sculpture in half and
mounts on a box used for transporting
artworks, thus creating a new whole
that can be appreciated in the new political and artistic reality.
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III PIĘTRO
THIRD FLOOR

Natalia LL

Little Warsaw

ur. 1937, Polska / b. 1937, Poland

András Gálik ur. 1970, Węgry / b. 1970, Hungary
Bálint Havas ur. 1971, Węgry / b. 1971, Hungary
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List gończy / Arrest Warrant
1970

Kostka, znajdująca się w kolekcji
MWW, jest częścią większej instalacji fotograficznej, którą Natalia LL wykonała w 1970 roku podczas pleneru
w Osiekach. Fotografia przedstawia
Jerzego Ludwińskiego, jednego z organizatorów tego pleneru, który ze
względu na nieustanne kwestionowanie granic państwowego patronatu musiał kilka razy zmieniać miejsce pracy
i zamieszkania. Natalia LL w swojej
realizacji nawiązuje do nieoczywistego
statusu jednej z najważniejszych postaci ówczesnego świata sztuki, wybitnego myśliciela, krytyka i kuratora.

The cube in the MWW collection is
part of a larger photographic installation made by Natalia LL at the 1970
open-air festival in Osieki. The photograph depicts Jerzy Ludwiński, one of
the organisers of the festival, who, due
to his incessant questioning of the limits of state patronage, had to change
his place of life and work several
times. Natalia LL’s work refers to the
ambiguous status of one of the most
important figures on the Polish artistic scene of the time, an outstanding
thinker, critic and curator.

III PIĘTRO
THIRD FLOOR

Dynamus
2008

Little Warsaw to węgierski kolektyw
artystyczny często odnoszący się do
doświadczenia komunizmu i do jego
ikonografii. Praca Dynamus przedstawia sylwetkę ludzką siedzącą okrakiem na globie. Może ona przywodzić na myśl zarówno mityczną figurę
Atlasa, który wypuścił ze swoich rąk
kulę ziemską, jak i być personifikacją
XX-wiecznych zapędów totalitarnych,
których konsekwencje wciąż kształtują stosunki polityczne i społeczne na
świecie.

Little Warsaw is a Hungarian artist collective who often make references to
the experience of communism and its
iconography. The work titled Dynamus
(2008) depicts a human figure sitting
astride on the globe. It may bring to
mind the mythical Atlas who has just
dropped the Earth or personify the
20-century totalitarian policies, whose
consequences still shape the political
and social relations in the world.
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III PIĘTRO
THIRD FLOOR

Igor Grubić

Deimantas Narkevičius

ur. 1969, Chorwacja / b. 1969, Croatia

ur. 1964, Litwa / b. 1964, Lithuania

31

Monument / Pomnik
2015
50’

Tematem filmu Igora Grubića jest
współczesna obecność pomników,
tzw. „spomenik”, postawionych na terenie byłej Jugosławii w latach 60.
i 70. ubiegłego wieku dla upamiętnienia miejsc bitew i obozów koncentracyjnych z czasów II wojny światowej. Zamówione i sfinansowane przez
Josipa Broza-Tito, stopniowo niszczeją
w wyniku braku konserwacji. To próba
unicestwienia ich przez zaniechanie.
W przeciwieństwie do innych autorów, którzy podjęli ten temat, Grubić
odchodzi od formy dokumentu i proponuje filmową medytację nad stanem
zachowania tych monumentalnych
obiektów i ich miejscem we współczesnym pejzażu.

The subject of Igor Grubić’s film is
today’s presence of monuments, socalled “spomenik”, erected in the former Yugoslavia in the 1960s and 1970s
in order to commemorate battlefields
and sites of concentration camps from
the period of the second world war.
Commissioned and financed by Josip
Broz-Tito, they are currently decaying due to lack of conservation, which
by neglect. Unlike other artists who
have taken up the subject, Grubić departs from the form of a documentary
and invites the viewer to a cinematographic meditation on the current state
of these monumental objects and their
role in today’s landscape.

III PIĘTRO
THIRD FLOOR

Matching the Tu-144 /
Dorównywanie Tu-144
2012
10’

Instalacja dźwiękowa Matching the
Tu-144 odnosi się do rywalizacji między Francją, Wielką Brytanią, USA
a ZSRR o stworzenie naddźwiękowego samolotu pasażerskiego. Związek
Radziecki w 1969 roku zbudował
Tupoleva Tu-144, który przekroczył
prędkość dźwięku i tym samym stał
się najszybszym samolotem w historii.
Ludzkie ciało odczuwa fale dźwiękowe i kojarzy je ze znanym zjawiskiem
lub obiektem, pomagając mózgowi
zidentyfikować źródło ich pochodzenia. Dźwięk silnika Tu-144 ponownie
wybrzmiewający w przestrzeni galerii
ożywia historyczne napięcia.

The sound installation titled Matching
the Tu-144 refers to the competition
between France, Great Britain, the
USA and the USSR for constructing the first supersonic passenger
plane. In 1969, the Soviet Union built
the Tupolev Tu-144, which broke the
sound barrier and thus became the
fastest plane in history. The human
body detects sound waves and associates them with a familiar phenomenon
or object helping the brain to identify
their source. The sound of the Tu-144
engine echoing in a gallery revives the
historical tensions.
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Gregor Różański

Allan Sekula

ur. 1988, Polska / b. 1988, Poland

1951–2013, Stany Zjednoczone / 1951–2013, USA

First They Ignore You, Then They Laugh at You,
Then They Fight You, Then You Win /
Najpierw cię ignorują, potem się z ciebie śmieją,
potem z tobą walczą, a potem wygrywasz
2015
Propozycja zakupu na 2016 rok /
Acquisition proposal for 2016

Kluczowym elementem pracy
Gregora Różańskiego jest logo firmy
McDonald’s, pierwszej restauracji typu
fast food otworzonej w Polsce, dokładnie w Warszawie na skrzyżowaniu
ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej
w 1992 roku. Jej uruchomienie, w którym uczestniczyły ważne osobistości
ze świata kultury i sztuki, było symbolicznym otwarciem Polski na kapitalizm
i zagraniczne inwestycje. Artysta zdobył sławną literę M podczas rozbiórki lokalu w 2014 roku. Umieszczona
w nowym kontekście, może być postrzegana jako fragment materialnej historii, opowiadającej o momencie bezrefleksyjnego zachłyśnięcia się
konsumpcją w amerykańskim stylu na
początku lat 90. w Polsce.

The key element of Gregor Różański’s
work is the logo of McDonald’s,
the first fast food restaurant
opened in Poland at the junction of
Marszałkowska and Świętokrzyska
streets in Warsaw in 1992. Its opening
in the presence of important people
from the world of culture and art was
seen as Poland’s symbolic opening to
capitalism and foreign investments.
The artist managed to take possession of the famous letter M when the
establishment was demolished in
2014. Placed in a new context, it can
be perceived as a fragment of material history telling the story of thoughtless admiration for the American style
of consumption in Poland in the early
1990s.
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Farmer Threshing Grass at Abandoned Airport
Ased by CIA for Transport of Clandestine “High Value”
Terrorism Suspects, Szymany, Poland, July 2009 /
Rolnik pracujący na polu w miejscu dawnego lotniska,
gdzie lądowały samoloty CIA przewożące niebezpiecznych
terrorystów. Szymany, Polska, lipiec 2009
2009

Fotografia Allana Sekuli pozwala
zwrócić uwagę na ciemną stronę polsko-amerykańskiego sojuszu. Zdjęcie
zostało zrobione na terenie lotniska
używanego przez CIA do przerzutu osób podejrzanych o terroryzm.
W 2014 roku Europejski Trybunał
Praw Człowieka orzekł, że na terenie Polski, między 2002 i 2003, torturowano dwóch więźniów podejrzanych o przynależność do Al-Kaidy.
Aleksander Kwaśniewski przyznał, że
wiedział o tajnych więzieniach CIA,
które działały na terenie Polski w czasie jego prezydentury, nie zdając sobie
sprawy z tego, jakie stosowano w nich
zasady. Współpraca między Stanami
Zjednoczonymi a Polską została zawiązana krótko po atakach na World
Trade Center w Nowym Jorku w 2001
roku.

Allan Sekula’s photograph emphasises
the dark side of the Polish-American
alliance. The picture was taken on the
site of a former airport used by the
CIA to transport terrorism suspects.
In 2014, the European Court of Human
Rights ruled that two suspected members of the Al-Kaida had been tortured
on Polish territory between 2002 and
2003. Aleksander Kwaśniewski admitted that he knew about the secret CIA
prisons functioning in Poland during
his presidency, but he was unaware of
the methods used in them. The cooperation between the USA and Poland
began shortly after the attacks on the
World Trade Center in New York in
2001.
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Monica Bonvicini

Shikeith

ur. 1965, Włochy / b. 1965, Italy

ur. 1989, Stany Zjednoczone / b. 1989, USA

35

Prozac
2008

#Blackmendream /
#marzenieczarnychmężczyzn
2015
45’35’’
Propozycja zakupu na 2016 rok /
Acquisition proposal for 2016

Monica Bonvicini zwraca naszą uwagę na prozac — najpopularniejszy środek antydepresyjny XX wieku o silnych
skutkach ubocznych. Wydobyty w tej
pracy na pierwszy plan, staje się ważnym sygnałem opresji, jakiej poddawane są ciała i umysły w warunkach
demokracji i kapitalizmu. Praca wpisuje się w szerszy kontekst twórczości
Bonvicini, która od lat analizuje związki między polityką i seksualnością.

Monika Bonvicini’s work concentrates on the most popular antidepressant of the 20th century, known also
for its strong side effects. Brought to
the foreground of the work, the drug
becomes an important signal of oppression of the body and the mind in
democracy and capitalism. The work
can be embedded in a broader context
of Bonvicini’s practice, who has spent
years analysing the connections between politics and sexuality.

Shikeith jest amerykańskim artystą,
który przez swoje prace zajmuje stanowisko w obronie praw i życia czarnej
amerykańskiej społeczności. W filmie
zaproponowanym do zakupów artysta zadaje swoim rozmówcom pytanie: „Kiedy stałeś się czarnym mężczyzną?”. Wielu uczestników filmu
interpretuje to pytanie jako dociekające momentu, w którym uformowała
się ich świadomość własnej odrębności z powodu płci i koloru skóry. Tytuł
filmu łączy go z szerzej zakrojoną
kampanią społeczną, w której czarni
mężczyźni mogą dzielić się doświadczeniami związanymi z wykluczeniem
społecznym i dyskryminacją.

Shikeith is an American artist who
uses his works to take a stance in defence of the rights and lives of black
Americans. In the film suggested for
Acquisition, the artist asks his interviewees the question “When did you
become a black man?”. Many of the
interlocutors interpret this question
as referring to the moment when their
awareness of dissimilarity due to their
sex and skin colour emerged. The title
of the film links it with a broad social
campaign in which black men could
share their experiences of social exclusion and discrimination.
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Alicja Kwade

Eva Kotátková

ur. 1979, Polska / b. 1979, Poland

ur. 1982, Czechy / b. 1982, Czech Republic

37

Hatlos
2011

Prace Alicji Kwade przypominają o tym, że świat, który nas otacza,
może mieć naturę bardziej złożoną,
niż się wydaje na pierwszy rzut oka.
Artystka bada zarówno właściwości
powszechnie znanych przedmiotów,
jak i interesuje się istnieniem alternatywnych wymiarów rzeczywistości. W swoich pracach często używa
obiektów znalezionych, w które ingeruje w precyzyjny i subtelny sposób,
kwestionując naszą wiedzę na ich temat i oferując dystans wobec zastanego porządku. Lustro, którego zadaniem jest obiektywnie odbijać świat
i które kojarzy nam się z twardą, acz
kruchą powierzchnią, w rękach artystki
staje się elastyczną formą, którą można swobodnie zaginać, podobnie jak
rzeczywistość.

Alicja Kwade’s works make us aware
of the fact that the nature of the world
around us could be more complex
than it appears at a glance. The artist
sometimes examines the properties of
common objects, and at other times
becomes interested in the existence of
alternative dimensions of reality. In her
practice, she often uses found objects
which she manipulates in a precise
and subtle way in order to question
our knowledge about them and distance us from the status quo. The mirror, whose sole purpose is to truthfully
reflect the world and which we associate with hard but fragile surface, in
her hands becomes a flexible form that
can be bent — just like reality.

Ptak, z cyklu Nasłuchy, Głowa /
Bird, from the cycle Listening, Head
2013

Eva Kotátková, jedna z najwybitniejszych współczesnych czeskich artystek, jest autorką instalacji i prac na
papierze, które zwracają uwagę na
opresyjność istniejącego porządku
społecznego i jego instytucji, takich
jak na przykład szkoła. Praca z kolekcji MWW w metaforyczny sposób
przedstawia głowę ludzką jako zamkniętą klatkę. Do jej wnętrza można
się dostać jedynie przez wąski kanał,
którym, jak sugeruje tytuł pracy, może
być ucho.

Eva Kotátková, one of the most talented contemporary Czech artists, has
made installations and works on paper
that emphasise the oppressive character of the existing social order and
institutions such as school. The work
in the MWW collection metaphorically depicts a human head as a closed
cage which can be reached only
through a narrow tunnel; as the title of
the work suggests, it can be the ear.
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Krystian „Truth” Czaplicki

Pilar Albarracín

ur. 1984, Polska / b. 1984, Poland

ur. 1968, Hiszpania / b. 1968, Spain

Psychotyczny pedant / Psychotic Pedant
2014
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She-wolf / Wilczyca
2006

Propozycja zakupu na 2016 rok /
Acquisition proposal for 2016

Jedna z pierwszych scen sławnego filmu American Psycho (2000) pokazuje, jak Patrick Bateman, makler z Wall
Street, przygotowuje się do pracy.
Jego codzienny rytuał obejmuje wieloetapową pielęgnację twarzy i ciała,
która pozwala na stworzenie perfekcyjnej maski skrywającej jego psychopatyczne instynkty. Czaplicki tworzy swoją pracę z minimalistycznych
materiałów, takich jak stal chromowana i szkło oraz produktów, których
używa na co dzień — płynu do płukania jamy ustnej Listerine Stay White
i kremu Nivea. Tytuł skłania do spojrzenia na perfekcyjnie gładką i równą powierzchnię pracy z dystansem
i niepokojem.

One of the first scenes of the famous
film American Psycho (2000) shows
Patrick Bateman, a Wall Street broker,
getting ready for work. His daily ritual
includes a multi-stage treatment of his
face and body, which enables him to
create a perfect mask hiding his psychopathic instincts. Czaplicki made his
work using minimalist materials, such
as chrome steel or glass, and everyday
products — the Listerine Stay White
mouthwash and the Nivea cream. The
title encourages us to look at the perfectly smooth and even surface with
distance and anxiety.

Pilar Albarracín jest artystką performerką; w przedstawionym działaniu,
zamknięta sam na sam z wilkiem, dzieli się z nim czerwonym winem i surowym mięsem. Poprzez spożywanie
wspólnego posiłku podkreśla naturalną więź łączącą ją ze zwierzęciem.
Artystka odnosi się do pierwotnej siły
tkwiącej w kobiecie, w historii sztuki
wyobrażanej chociażby w postaci mitycznej wilczycy kapitolińskiej, która
swoim mlekiem wykarmiła przyszłych
założycieli Rzymu. Praca nawiązuje do słynnego performansu Josepha
Beuysa z 1974 roku I Like America and
America Likes Me, podczas którego
artysta zamknął się na trzy dni z dzikim kojotem w jednym pomieszczeniu
w geście protestu przeciwko wojnie
w Wietnamie.

Pilar Albarracín is an artist performer;
in the depicted action, she locks herself up with a wolf and shares red wine
and meet with it. Eating a meal together highlights the natural bond between
her and the animal. The artist refers
to the primeval force inside a woman, which has often been depicted
in art history, e.g. in the image of the
Capitoline Wolf which suckled the future founders of Rome. Albarracín’s
work refers to Joseph Beuys’s famous
1974 performance titled I Like America
and America Likes Me, in which the
artist locked himself up in a room
with a wild coyote in order to protest
against the Vietnam war.

SUBORDYNACJA I POŻĄDANIE
SUBORDINATION AND DESIRE

40

SUBORDYNACJA I POŻĄDANIE
SUBORDINATION AND DESIRE

IV PIĘTRO
FOURTH FLOOR

Joanna Rajkowska

Ryszard Grzyb

ur. 1968, Polska / b. 1968, Poland

ur. 1956, Polska / b. 1956, Poland

Urodzona w Berlinie — List do Róży /
Born in Berlin — A Letter to Rosa
2011/2012

Praca składa się ze 122 kolaży, które tworzą rodzaj intymnego listu napisanego przez artystkę do córki.
Artystka oprowadza jeszcze nienarodzone dziecko po historycznych miejscach Berlina. W filmie o tym samym tytule tłumaczy: „Miałaś być
darem dla Berlina, miasta, z którego zazwyczaj przychodziło zniszczenie, przynajmniej dla mojej rodziny.
Darem, który miał wszystko odczarować”. Imię córki przywołuje dwie
ważne dla Rajkowskiej kobiety: prababkę Różę Stern oraz pochodzącą z Zamościa Różę Luksemburg —
polską rewolucjonistkę żydowskiego
pochodzenia, która większość życia
spędziła w Niemczech i tam została
zamordowana.

The work consists of 122 collages
which together form an intimate letter written by the artist to her daughter. She shows her unborn child
around the historical sites in Berlin.
In the film under the same title, she
explains: “You were supposed to be
a gift to Berlin, a city that used to be
the source of destruction, at least for
my family. A gift that would remove the
spell.” The daughter’s name evokes
two women who were important to
Rajkowska — her great-grandmother Róża Stern and Róża Luksemburg,
a Polish revolutionary of Jewish origins born in Zamość, who spent most
of her life in Germany and was killed
there.
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Szlifierz nocnych diamentów /
Night Diamond Cutter
1984/1985

Ryszard Grzyb w poetycki sposób ukazuje w swojej akwareli potencjał seksualny tkwiący w mężczyźnie. Bohater
tej pracy swoim członkiem w stanie
erekcji krzesi diamenty. Uproszczone,
ekspresyjne przedstawienie ciała jest
charakterystyczne dla prac malarskich
i tych na papierze powstałych w latach
80. w kręgu Gruppy, do której należał
wtedy artysta. W tym okresie zapełniał on przestrzeń swoich prac przedstawieniami o charakterze erotycznym,
skatologicznym, a także fantastycznym. Szlifierz… jest jedną z najbardziej
imponujących prac malarskich powstałych na papierze, w czasie kiedy płótno było materiałem deficytowym.

Ryszard Grzyb’s watercolour is a poetic illustration of male sexual potential. The depicted figure uses his erect
penis to cut diamonds. The simplified,
expressionist image of the body characterises Grzyb’s paintings and works
on paper made in the 1980s in the circle of the Gruppa group, whose member he was. At the time, the artist filled
the space of his works with depictions
of erotic, scatological or even fantastic character. Night Diamond Cutter is
one of the most impressive paintings
made on paper, at a time when canvas
was hard to come by.
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Dominique Gonzalez-Foerster

Jürgen Klauke

ur. 1965, Francja / b. 1965, France

ur. 1943, Niemcy / b. 1943, Germany

Fille/Garçon / Dziewczyna/Chłopak / Girl/Boy
1995/2014

Instalacja zestawia ze sobą stołki i miski, charakterystyczne akcesoria japońskiej łaźni publicznej — sentō,
z fragmentami fotografii z kolorowych
magazynów. Podczas kiedy łaźnia jest
miejscem, w którym nagie ciało jest
poddawane relaksującym rytuałom,
magazyny są powszechnie krytykowane za opresyjne podejście do kobiecej
sylwetki i promowanie nierealistycznych standardów piękna. Przyjrzenie
się im z perspektywy japońskiej tradycji pozwala uzyskać w tej kwestii
dystans.

The installation juxtaposes tables and
bowls — characteristic accessories
of sentō, the Japanese public bath
house — with fragments of photographs from glossy magazines. While
the bath house is a place where the
naked body undergoes relaxing rituals,
popular magazines are commonly criticised for their oppressive approach
to female body and promoting unreal
standards of beauty. Looking at them
from the point of view of the Japanese
tradition helps to maintain distance to
this issue.
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Self Performance / Auto-performans
1972/1973 (2013)

Własne ciało oraz rejestrująca je fotografia i wideo są głównym materiałem
pracy Jürgena Klauke. Self performance to działanie do obiektywu aparatu, w którym artysta podważa tradycyjne reprezentacje kobiecej i męskiej
seksualności, swobodnie korzystając
z atrybutów przypisanych obu płciom.
We wczesnych latach 70. Klauke promował w swojej twórczości androginiczną, płynną reprezentację siebie,
którą w tym czasie popularyzowali także muzycy, np. David Bowie czy Marc
Bolan. Była to postawa, która zachęciła kolejne pokolenia mężczyzn i kobiet
do bardziej swobodnego podejścia do
własnej tożsamości.

Klauke is an artist who usually works
on his own body and uses photography and video to capture the effects.
Self Performance is an action for the
camera lens, in which the artist questions the traditional representations
of female and male sexuality by freely
choosing attributes ascribed to both
genders. This and similar works made
in the early 1970s were used by Klauke
to promote an androgynous, liquid version of himself, which at the time was
also promoted by musicians such as
David Bowie or Marc Bolan. It was an
approach that encouraged the subsequent generations of men and women
to adopt a more free attitude to their
own identity.
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Anna K.E.

Zuzanna Janin

ur. 1986, Gruzja / b. 1986, Georgia

ur. 1961, Polska / b. 1961, Poland

Cultural Catalyst that Drives the Popular
Dialogue Globally / Kulturowy katalizator
globalizujący powszechny dialog
2012
5’50”

Wideo Anny K.E. prezentuje artystkę
obtańcowującą na baletowych pointach swoją pracownię w rytm Koncertu
na fortepian d-moll BWV 1052 Jana
Sebastiana Bacha. Delikatność satynowych butów i ruchów byłej baletnicy, będących synonimem elegancji, zostaje skonfrontowana z finalnym aktem
oddania moczu. Poddanie się naturalnym czynnościom fizjologicznym organizmu burzy klasyczne przedstawienie
piękna i związane z nim skrępowanie
ciała.

The video by Anna K.E. presents the
artist wearing pointe shoes and dancing in her studio to the rhythm of Jan
Sebastian Bach’s Piano Concerto in
D minor BWV 1052. The softness of
the satin shoes and the smooth movements of the former ballet dancer,
synonymous with elegance, are confronted with the final act of urinating.
Performing a natural physiological
function of the body shatters the classical depiction of beauty and the restrictions on the body imposed by it.
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Virtual Sex (Is That What You Really Want:
Virtual Sex?) / Wirtualny seks (Czy naprawdę
tego chcesz: wirtualnego seksu?)
1999

Konstrukcja pracy Zuzanny Janin,
przedstawiająca biodra heteroseksualnej pary splecione w trakcie aktu seksualnego, jest zbudowana z drutu mosiężnego powleczonego watą cukrową.
Wata z upływem czasu rozpuszcza
się i znika. Praca może być metaforą związku, który z etapu zakochania
wchodzi w etap miłości w wyniku konfrontacji wyidealizowanych wyobrażeń
z rzeczywistością.

The construction of Zuzanna Janin’s
work, showing the hips of a heterosexual couple during a sexual act, is made
from brass wire coated in candy floss.
As time goes by, the candy floss melts
down and vanishes. The work can be
interpreted as a metaphor of a relationship, which moves from infatuation
to love in the wake of a confrontation
of idealised expectations with reality.
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Laurie Kang

Antonio Paucar

ur. 1985, Kanada / b. 1985, Canada

ur. 1973, Peru / b. 1973, Peru

47

Deferring Beings /
Odroczone istnienia
2015
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Somersault in Yves Klein Blue /
Salto w błękicie Yves’a Kleina
2011

Propozycja zakupu na 2016 rok /
Acquisition proposal for 2016

Pochodząca z Toronto Laurie Kang
jest jedną z najciekawszych artystek
młodego pokolenia, stawiającą pierwsze kroki na międzynarodowej scenie sztuki współczesnej. Inspirację do
swoich instalacji często czerpie z form
biologicznych, które nie mają jednoznacznie określonej płci, jak chociażby
morskie wirki, oraz z czynności, które
zacierają różnice płciowe, takich jak
balet. W pracy proponowanej do zakupu do kolekcji MWW wszystkie te wątki się spotykają. Artystka włącza w nią
także lustro, które angażuje nasze własne odbicie i prowokuje do refleksji
nad osobistym stanowiskiem wobec
trwającej dyskusji na temat kodów kulturowych i ich wpływu na płeć.

Laurie Kang, who comes from Toronto,
is one of the most interesting artists
of the young generation entering the
international contemporary art scene.
She often derives inspiration for her
works from biological forms whose sex
is unspecified, e.g. the marine species
of Turbellaria, or from activities that
blur gender differences, e.g. ballet. In
the work suggested for Acquisition for
the MWW collection, all these threads
meet. The artist also uses a mirror
which, by including the viewer’s image, provokes personal reflection on
the discussion concerning cultural
codes and their impact on gender.

Film Somersault in Yves Klein Blue jest
dokumentacją performansu, w którym
Antonio Paucar nawiązuje do praktyki artystycznej Yves’a Kleina. Twórca
ten (mężczyzna) dyrygował kobiecymi ciałami, używając ich jako narzędzi do malowania, chociażby w pracy Anthropométrie de l’Époque bleue,
wykonanej 9 marca 1960 roku. Tutaj
Paucar używa własnego ciała, żeby
w charakterystycznym odcieniu błękitu
(IKB — International Klein Blue) odbić
na ścianie swoje stopy.

Antonio Paucar’s work under the title
Somersault in Yves Klein Blue documents a performance constituting
a reversal of gender roles as shown
in Klein’s original practice, in which
the artist (a man) used women’s bodies as painting tools, e.g. in the work
Anthropométrie de l’Époque bleue
(9 March, 1960). Here, Paucar uses
his own body to impress the contour of
his feet on the wall in the characteristic shade of blue (IKB — International
Klein Blue).
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