Z TEJ NOCY BĘDZIE SERCE

David Wojnarowicz (1954–1992) w jednym ze swoich filmów
komentował: „Zastanawiam się, co ten mały robaczek robi na
świecie? Czy jeśli umrze, to świat to odczuje? Czy Ziemia to czuje?
Czy coś będzie nie na swoim miejscu? Czy ludzie zaczną mówić
inaczej, jeśli ten robaczek umrze? Czy światu lżej będzie się kręcić?
Czy Ziemia będzie kręcić się trochę szybciej, jeśli coś takiego
umrze? Czy jakiś dzieciak obudzi się gdzieś z krzykiem, ponieważ ten
robaczek umrze? Czy powietrze będzie krążyć wokół Ziemi trochę
szybciej, jeśli ten robaczek zniknie?”.
Wojnarowicz zyskał rozgłos na nowojorskiej scenie artystycznej
w latach 80. XX wieku, tworząc prace będące zarówno zaciekłym
komentarzem społeczno-politycznym jak i bardzo osobistym. Jego
twórczość łączyła artystyczny eksperyment z wypowiedziami na
temat własnej tożsamości. Zdobył uznanie bezpardonową walką
ze skostniałym amerykańskim społeczeństwem, jego hipokryzją
i uprzedzeniami, nadużyciem władzy, homofobią i niechęcią wobec
ofiar trwającej epidemii AIDS. Wojnarowicz w swojej twórczości
obierając wysoce subiektywny punkt wyjścia, dzielił się poetyckimi
i poruszającymi historiami, które w konsekwencji przybierały
wymiar uniwersalny.

Wystawa Z tej nocy będzie serce, w dużym stopniu zainspirowana
postawą Davida Wojnarowicza, buduje opowieść próbującą ukazać
zmaganie – jakby to określił artysta – „z góry wymyślonym światem”.
Tytuł wystawy zaczerpnięty z wiersza Paula Celana podkreśla
jej balans na granicy nadziei, miłość i transgresji. To one w wielu
obszarach stanowią dla sztuki oręż prowokacji, krytyki, manifestacji
buntu czy przekonań i odczuć. Wystawa ukazuje portret człowieka,
który widzi w sztuce potencjał zmian w otaczającej rzeczywistości.
Widzi konieczność wyzwolenia się z opresji społecznych, uznania dla
inności i stworzenia możliwości życia dla każdego.
Wojnarowicz w jednej z serii swoich zdjęć zatytułowanych Arthur
Rimbaud w Nowym Jorku przywołuje figurę poety wyklętego –
poète maudit. Ten motyw i odwołanie do francuskiego pisarza
pozostawały manifestacją wskazującą, że rolą artysty jest konfrontacja
i demaskowanie mechanizmów uległości i konformizmu.
Być może jest to jedyna droga dla skutecznej artystycznej interwencji
w rzeczywistość.
Podobnie dla tematu wystawy kluczowe są postawy artystyczne
podważające opresyjne normy społeczne, operujące strategiami
subwersywnymi, tworzące sztukę zaangażowaną i relacyjną. Z drugiej
strony wystawa próbuje wskazać na możliwą alternatywę budowania
rzeczywistości opartej na tolerancji, relacjach międzyludzkich,
niwelującej świat fałszywych granic.
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PROLOG

W liście z 13 maja 1871 roku siedemnastoletni Arthur Rimbaud pisał
do swojego nauczyciela z gimnazjum Georges'a Izambarda: „Ja to
ktoś inny”. To stwierdzenie stało się jedną z najbardziej intrygujących
i tajemniczych deklaracji Rimbauda. Zakwestionowanie tożsamości,
zatracenie w doświadczeniu, by dojść do niewiadomego w sposób
nadrzędny, owładnęły życiem poety. Jednocześnie przyczyniły
się do późniejszego porzucenia przez niego ulic Paryża i poezji na
rzecz Abisynii i handlu bronią. Ten symboliczny krok ku milczeniu
i zaniechaniu wynikał z niemożliwości prowadzenia jedynej
egzystencji, jakiej pragnął. Rimbaud zerwał z literaturą, uznając, że
jego poezja nie spełnia zadania, jakie sobie postawił – stworzyć nowy
świat poprzez nadanie wszystkiemu nowej formy i przeznaczenia.
Ponad sto lat później postać Arthura Rimbauda przywołuje inny
wyklęty artysta, pisarz, filmowiec i aktywista – David Wojnarowicz.
W 1978 roku Wojnarowicz odbył podróż do Paryża, po powrocie
z której zaczął fotografować na ulicach Nowego Jorku swoich
przyjaciół, wkładając im maskę Rimbauda. W różnych miejscach
miasta – na ulicy, w metrze, w opustoszałych budynkach –
odnajdujemy samotną postać mężczyzny w masce francuskiego
poety. Nowy Jork przełomu lat 70. i 80. to miejsce rodzącej się
alternatywy związanej ze sceną no wave czy kinem transgresji.
To okres rozkwitu gospodarczego i rozwoju rynku sztuki. Z jednej
strony bogate i dynamiczne miasto, a z drugiej zbliżająca się oraz
ignorowana przez władze epidemia AIDS. Wszystko to Wojnarowicz
intensywnie obserwował i rejestrował, uprawiając specyficzną
formę aktywizmu.

Jedno ze zdjęć cyklu przedstawia Rimbauda na tle napisu:
„Milczenie Marcela Duchampa jest przeceniane”. Cytatem
tym zaczerpniętym od Josepha Beuysa Wojnarowicz wyrażał
ambiwalentną postawę. Z jednej strony odnosił się do
modernistycznej tradycji, ale z drugiej strony stawiał pytanie,
czy taki artystyczny gest jak porzucenie sztuki ma realny wpływ
na cokolwiek. Czy nie należałoby go przewartościować, a być
może zbrutalizować, tak aby sztuka w sposób realny mogła
zadziałać? Zbrutalizować na przykład poprzez zaszycie sobie
ust, co też wkrótce Wojnarowicz czyni.
To radykalne działanie, przywołujące tradycje zaangażowanego
performance i body artu, było reakcją na toczącą się w latach
80. w Stanach Zjednoczonych wojnę o kulturę (dyskusja
o cenzurze i dyskryminacji w sztuce) oraz kryzys AIDS.
W przypadku Wojnarowicza, który niebawem sam stał się
ofiarą, stawka okazała się zbyt wysoka. Milczenie równa się
śmierć. Wojnarowicz upominając się o obecność, uczestnictwo
i odpowiedzialność, wierzył w kreatywną siłę jednostki tłumioną
jedynie przez standaryzację zachowań, nierzadko narzuconych
z góry.
To, co łączy Arthura Rimbauda z Davidem Wojnarowiczem,
to przede wszystkim pokrewieństwo doświadczeń i stosunku do
świata. Artysta wkładając maskę francuskiego poety, przejmuje
jego tożsamość, podkreślając podobieństwa w ich życiu:
przemoc w młodości, poczucie odmowy wolności, pragnienie
życia z dala od norm społecznych i światopoglądowych.
Wojnarowicz w szczególności uczynił publicznym to, co
prywatne, upominając się o pragnienia oraz miłość.
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1.

POWRÓT

DAVID WOJNAROWICZ
(1954–1992, Stany Zjednoczone)

What is this Little Guy's Job
1989, taśma wideo 8 mm,
transfer cyfrowy, 2' 05"
Tekst i wykonanie: David Wojnarowicz
Zdjęcia: Marion Scemama
Dzięki uprzejmości Estate of David
Wojnarowicz oraz Galerii P·P·O·W
w Nowym Jorku
WOJNAROWICZ:
Zastanawiam się, co ten mały robaczek robi na świecie.
Czy jeśli umrze, to świat to odczuje? Czy Ziemia to czuje?
Czy coś będzie nie na swoim miejscu? Czy ludzie zaczną
mówić inaczej, jeśli ten robaczek umrze? Czy światu lżej
będzie się kręcić? Czy Ziemia będzie kręcić się trochę szybciej,
jeśli coś takiego umrze? Czy jakiś dzieciak obudzi się gdzieś
z krzykiem, ponieważ ten robaczek umrze? Czy powietrze
będzie krążyć wokół Ziemi trochę szybciej, jeśli ten robaczek
zniknie? Tu jest trochę słońca – jest jeszcze jeden. Myślisz, że
są małżeństwem? A może homoseksualistami na wakacjach?
Uważaj, zgnieciesz go. Ja? Tak.
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MIROSŁAW BAŁKA
(ur. 1958, Polska)

Tanz
2002, instalacja wideo; sól, kaseta metalowa,
10 x 250 x 190 cm, wideo, 1' 40", ed. 1/2
Własność Dolnośląskiego Towarzystwa
Zachęty Sztuk Pięknych w depozycie
Muzeum Współczesnego Wrocław
Tanz jest poziomą projekcją wideo, odtwarzaną w pętli
na ekran usypany z soli w stalowej ramie. Wideo stanowi
spontaniczny zapis dokonany w trakcie podróży pociągiem
z War-szawy do Gdańska, ukazujący spiralny, spazmatyczny
czy wręcz agonalny taniec owada, który znalazł się na
podłodze wagonu.
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DAVID WOJNAROWICZ
(1954–1992, Stany Zjednoczone)

Inside This Little House
1989, taśma wideo 8 mm, transfer cyfrowy, 3'16"
Tekst i wykonanie: David Wojnarowicz
Zdjęcia: Marion Scemama i David Wojnarowicz
Montaż: François Pain
Dzięki uprzejmości Estate of David Wojnarowicz
oraz Galerii P·P·O·W w Nowym Jorku

WOJNAROWICZ:
W tym domu wiele się dzieje. Żyje tu wiele osób, wiele
osobowości. Niektórzy z nich śnią, inni nie. Niektórzy upadają,
inni powstają. Niektórzy śnią, niektórzy upadają, niektórzy
jedzą, niektórzy głodują, niektórzy płaczą, niektórzy się śmieją,
niektórzy się budzą, niektórzy kładą się spać, niektórzy spadają
we śnie, niektórzy chodzą we śnie, a niektórzy latają. Czasami
wnętrze tego domu przypomina wszechświat. Czasami ruch
ciał tworzy rytm równie precyzyjny jak nauka. Czasami, gdy
otwierają się drzwi, pokój pustoszeje. Czasami mały piesek
wychodzi z domu i wydaje dźwięki, które roznoszą się, wędrują,
wznoszą ponad wierzchołkami drzew. W tym domu mieszka
mała dziewczynka, a ta dziewczynka ma marzenia, które nie
wszyscy rozumieją. A jej marzenia czasami sięgają daleko.

4.
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EVERY OCEAN HUGHES
(ur. 1977, Stany Zjednoczone)

Untitled
(David Wojnarowicz project)
2001–2007, 6 z serii 12 czarno-białych fotografii,
27 x 35 cm każda [kopie ekspozycyjne]
Dzięki uprzejmości artystki

Every Ocean Hughes to pseudonim Emily Roysdon –
amerykańskiej artystki, pisarki i kuratorki wykorzystującej
w swoich praktykach performance, fotografię, ale także
działania kolektywne jako strategię artystyczną. W 2001 roku
artystka rozpoczęła projekt odwołujący się do cyklu Davida
Wojnarowicza Arthur Rimbaud w Nowym Jorku. Tworzy
maskę, ale tym razem Wojnarowicza, i przemierza miejsca,
które ponad dwadzieścia lat wcześniej posłużyły artyście
do sfotografowania przyjaciół w masce Rimbaud. Hughes
tworzy własną opowieść umiejscowioną we współczesnej
rzeczywistości. Fotografie Wojnarowicza służą jej jako
swego rodzaju przewodnik ikonograficzny do zaaranżowania
sytuacji odnoszących się do aktualnych obaw feministycznych
i genderqueerowych. Every Ocean Hughes w swoich
działaniach zadaje pytania o samostanowienie, wzajemną
pomoc, a także społeczny i materialny aspekt przetrwania
i umierania. Część swoich działań określa jako ekstatyczny
opór będący propozycją wyrażania wyobraźni, zmysłowości
czy przyjemności jako formy oporu. Ekstatyczny opór bazuje
na aktywizmie, łamaniu norm, zabawie czy solidarności.
Chce myśleć o wszystkim, co jest nie do pomyślenia
w fallocentrycznym porządku świata.

4.
EVERY OCEAN HUGHES

Untitled
(David Wojnarowicz project)
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NATALIA LL
(ur. 1937, Polska)

Natalia LL na demonstracji w obronie
praw mniejszości seksualnych,
1977, Nowy Jork
1977, fotografia barwna, 14,4 x 14, 5 cm każda
Dzięki uprzejmości artystki i galerii
lokal_30 w Warszawie
W 1977 roku Natalia LL spędziła trzy miesiące w Nowym
Jorku na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. Podczas
pobytu spotkała się z wieloma artystami i krytykami sztuki,
między innymi z Carolee Schneemann, Duglasem Crimpem,
Vito Acconcim, Mariną Abramović czy Josephem Kosuthem.
Artystka zabrała do Stanów Zjednoczonych trzy cykle
swoich prac: Sztukę konsumpcyjną (1972–1975), Sztukę
postkonsumpcyjną (1972–1975) oraz Sztuczną fotografię
(1975). Jej realizacje oscylowały wokół rozwijających się
w Ameryce od końca lat 60. XX wieku wątków feministycznych,
które zwracały uwagę na zazwyczaj przemilczane w sztuce
tematy związane z ciałem, seksualnością i narzuconymi,
kulturowymi wizerunkami, ale także dyskryminacją kobiet
w świecie sztuce. W czasie pobytu artystka uczestniczyła także
w odbywających się wówczas w Nowym Jorku kilkudniowych
manifestacjach i wiecach utrzymanych w atmosferze pikniku,
przeciwstawiających się dyskryminacji ze względu na
seksualność. Tamten moment Natalia LL ujmuje na serii zdjęć,
fotografując się za każdym razem z trzymaną w ręku swoją
fotografią z cyklu Sztuka konsumpcyjna, przedstawiającą
portret kobiety zmysłowo oblizującej usta i bezczelnie
spoglądającej przy tym w stronę widza. Rok późnej we
wrocławskiej Galerii PSP Jatki Natalia LL organizuje pierwszą
międzynarodową wystawę sztuki feministycznej w Polsce
zatytułowaną Women's Art. Obok propozycji własnych artystka
przedstawia prace Suzy Lake (Kanada), Noemi Maidan
(Szwajcaria) oraz Carolee Schneemann (USA).

6.
ADA ZIELIŃSKA
(ur. 1989, Polska)

Independence Day
2018, fotografia, druk cyfrowy, 100 x 70 cm,
ed. 8 + 2 AP
Dzięki uprzejmości artystki i Galerii Propaganda
w Warszawie

Fotografia Ady Zielińskiej Independence Day
została wykonana 11 listopada 2018 roku w 100.
rocznicę obchodów odzyskania niepodległości przez
Polskę. Praca powstała w jednym z warszawskich
hoteli, w pokoju, którego widok wychodził na
Rondo Dmowskiego, miejsce, skąd miał ruszyć
organizowany wówczas Marsz Niepodległości.
W inscenizowanej fotografii autorka uzyskuje
zderzenie dwóch przestrzeni. Spokojne, ciche
wnętrze z pojedynczą postacią i zewnętrze, gdzie
płonące race, dały sygnał do rozpoczęcia marszu
z udziałem 250 tysięcy ludzi. Zielińska tworzy
kontrast przestrzeni prywatnej i publicznej, spokoju
i napięcia, ciszy i hałasu.

POWRÓT

7.
KOŚCIÓŁ NIHILISTÓW

(Justyna Baśnik Andrzejewska – ur. 1992,
Paweł Baśnik – ur. 1992,
Jędrzej Sierpiński – ur. 1992, Polska)

Orędzie
2021, wideoinstalacja, wideo, 5', flaga,
70 x 100 cm każda
Dzięki uprzejmości artystów
Na pracę składają się dwie flagi z godłem Kościoła
Nihilistów oraz wyświetlane na kineskopowym ekranie
wideo stworzone z wykorzystaniem technologii
deepfake. Materiałem wyjściowym nagrania jest
orędzie Jarosława Kaczyńskiego wygłoszone pod
koniec 2020 roku w odpowiedzi na protesty związane
z zaostrzeniem ustawy antyaborcyjnej. Realistycznie
przetworzona przez sztuczne sieci neuronowe treść
przemówienia staje się apelem o wzajemną tolerancję
i szacunek bez względu na różnice światopoglądowe.
Kościół Nihilistów funkcjonuje jako parareligijna
grupa artystyczna i nomadyczna galeria sztuki.
Używając absurdu i ironii, komentują dystopijny świat
postapokaliptyczny, transhumanistyczne koncepcje,
wieszcząc fatalistyczną wizję przyszłości gatunku
ludzkiego.
Praca została zrealizowana we współpracy
z Mekatron (Marcin Hajdukiewicz)

POWRÓT

7.
KOŚCIÓŁ NIHILISTÓW

Orędzie
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8.
DANIEL KNORR
(ur. 1968, Rumunia)

Skradziona historia
2008, fotografia barwna, 22,5 x 32 cm każda
Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

W 2008 roku Daniel Knorr, rumuński artysta,
w ramach Kwadriennale Sztuki Współczesnej
U-TURN zakładał kominiarki na pomniki
w Kopenhadze, nadając historycznym postaciom:
królom, biskupom i generałom wygląd terrorystów.
Po kilku godzinach interweniowała policja i kominiarki
zostały usunięte przez organizatorów wystawy.
Artysta odnosi się do metod konstruowania
w przestrzeni publicznej oficjalnych narracji
historycznych, zadając jednocześnie pytanie o to, co
i w jaki sposób powinniśmy pamiętać, a co starać się
wymazać z naszej zbiorowej, wspólnotowej pamięci.

POWRÓT

9.
MARIUSZ MAŚLANKA
(ur. 1992, Polska)

Gate I–III (Frozen Estate)
2021, stal lakierowana proszkowo,
110 x 115 x 22,5 cm każdy
Dzięki uprzejmości artysty

Instalacja Mariusza Maślanki to trzy odrębne
moduły, tworzące rodzaj stalowych barierek,
których wypełnienie przybiera kształt różnych
wariantów wzorów tworzonych na ekranie urządzeń
mobilnych podczas ich odblokowywania. Prace
wchodzą w skład większego projektu pt. Frozen
Estate, w którym artysta skupia się na obserwacji
różnych ekonomicznych i społecznych mechanizmów
ograniczonego dostępu, strategiach organizacji
społecznej czy uprzywilejowania i podziału.
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10.
KAROL RADZISZEWSKI
(ur. 1980, Polska)

Zatrzymanie Margot
2020, akryl na płótnie, 160 x 160 cm
Dzięki uprzejmości artysty i Galerii BWA Warszawa

Płótno Karola Radziszewskiego odnosi się do
głośnych wydarzeń związanych z zatrzymaniem
we wrześniu 2020 roku Margot Szutowicz. Cała
sprawa mocno relacjonowana w mediach i za
pośrednictwem social mediów pobudziła dyskusję
zarówno wewnątrz społeczności LGBTQ, jak i na
zewnątrz, doprowadzając do silnego sporu na polu
politycznym oraz światopoglądowym. Wydarzenie
to niejednokrotnie określano w mediach i internecie
jako „polskie Stonewall”, w nadziei, że stanie się
katalizatorem emancypacyjnych przemian i zarazem
jednoczącym mitem założycielskim polskiej
społeczności queer. Radziszewski stylistycznie
nawiązuje do malarstwa Pablo Picassa, przywołując
Guernicę – monumentalne pacyfistyczne dzieło
opowiadające o bombardowaniu ludności cywilnej
w czasie II wojny światowej.

POWRÓT

11.
PETR DAVYDTCHENKO
(ur. 1986, Rosja)

Ascension
2016, 6-kanałowa instalacja wideo,
wymiary zmienne, ed. 2/5 + 1 AP
Kolekcja Muzeum Współczesnego Wrocław
Zakup pracy dofinansowano ze środków MKiDN
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
w ramach programu Narodowa Kolekcja
Sztuki Współczesnej

Petr Davydtchenko to rosyjski artysta znany ze
swoich kontestacyjnych, radykalnych praktyk
oraz projektów sytuujących się na przecięciu
artystycznych, antysystemowych i antycywilizacyjnych
strategii życia codziennego. W swoich pracach
Davydtchenko postuluje konieczność przetrwania
oraz budowania alternatywnych wspólnot
społecznych. Instalacja wideo przedstawia artystę
wychodzącego z kanału wypełnionego błotnistą
cieczą. Zabieg zwielokrotnienia kadru na sześciu
ekranach sprawia, że wynurzający się człowiek
wydaje się wszechobecny, a sam momentu jego
mozolnego wychodzenia ze ścieku staje się rodzajem
powtarzalnego rytuału – momentem przejścia
i symbolicznej transgresji. Efemeryczny moment
wynurzania się z ciemnej głębi akcentuje potrzebę
ucieczki i wyrwania się z przytłaczającej i opresyjnej
rzeczywistości.

POWRÓT

11.
PETR DAVYDTCHENKO

Ascension
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12.
SIKSA & PIOTR MACHA
(Alex Freiheit – ur. ?,
Piotr Buratyński – ur. 1987,
Piotr Macha – ur. 1982, Polska)

Stabat Mater Dolorosa
2018, film, 60'43"

Zemsta na wroga
2020, film, 43'21"
Dzięki uprzejmości autorów

Filmy są efektem współpracy duetu muzycznego
Siksa (Alex Freiheit & Piotr Buratyński) i artysty
wizualnego Piotra Machy. W obu przypadkach
punktem wyjścia pozostawały płyty Siksy Stabat
Mater Dolorosa (2018) i Zemsta na wroga (2020),
a muzyka i teksty zaczynem improwizowanego
scenariusza. Teksty Siksy oscylują pomiędzy
tematami przemocy wobec kobiet i seksistowskiej
opresji, problematyką genderową i feministyczną, ale
także dotyczącą opresji politycznej czy społecznej.
W warstwie muzycznej duet balansuje na granicy
performatywnego punka. Spotkanie z Piotrem
Machą poszerzyło te aspekty o przestrzeń wizualnofilmową. W konsekwencji powstały realizacje
w duchu DIY, mocno wizualne i kontrastowe, które
można określić rodzajem musicalu-performance lub
punkowego manifestu.
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12.
SIKSA & PIOTR MACHA

Stabat Mater Dolorosa,
Zemsta na wroga
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13a.
ZOFIA PAŁUCHA
(ur. 1993, Polska)

The Network Itself Is Seductive 02
2019, olej i akryl na płótnie, 120 x 100 cm
Dzięki uprzejmości artystki i galerii Piktogram
w Warszawie
Zofia Pałucha konstruuje swoje prace, czerpiąc
z kultury masowej przetworzonej przez internetowe
bazy danych. Zestawienie tych dwóch warstw
pozwala jej badać związek strumienia świadomości
i strumienia obrazu z perspektywy jego
rysunkowego i malarskiego potencjału. Wierzy,
że artyści mogą myśleć bezpośrednio obrazami,
a poprzez automatyzm częściowo wyeliminować
intencjonalność w procesie tworzenia kompozycji.
Każda praca artystki posiada warstwę kulturową
i komputerową. Podejście to zakłada, że obserwator
może podchodzić do obrazu z wielu różnych punktów
widzenia. Daje to pełną wolność interpretacji, która
jako ostatni element pracy twórczej spoczywa
na widzu. Strumień obrazów pozwala artystce
zgłębiać przestrzenie i możliwości, jakie dają
jej właściwości współczesności. W wyniku tego
hybrydowe kompozycje są ciągłym eksperymentem
z odniesieniami do innych dyscyplin i szeroką gamą
estetyk. Tytuły stanowią rdzeń i integralną część jej
prac, często są cytatami zaczerpniętymi z tekstów
źródłowych. Artystka maluje obrazy przesadne
i subtelne, mocne i wrażliwe, obrazy domagające się
obsesyjnej uwagi.
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ZOFIA PAŁUCHA

The Network Itself Is Seductive 02
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KAROL RADZISZEWSKI
(ur. 1980, Polska)

Maria Janion z cyklu Poczet
2017, akryl na płótnie, 100 x 80 cm
Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Portret Marii Janion wchodzi w skład większego cyklu
malarskiego Karola Radziszewskiego zatytułowanego
Poczet, będącego kontynuacją poszukiwań artysty
związanych z queerową historią polskiej kultury.
Dwadzieścia dwa obrazy przedstawiają najbardziej
wpływowe, nieheteronormatywne postaci polskiej
historii, sztuki i kultury. Wszystkie obrazy utrzymane
są w awangardowej, kubistycznej stylistyce, która jest
kontynuacją eksperymentów artysty z tradycją malarstwa
europejskiego, przede wszystkim zaś z estetyką
Pabla Picassa.
Maria Janion to jedna z najważniejszych postaci polskiej
humanistyki. Stworzyła własne, bardzo osobiste
i współczesne rozumienie romantyzmu, który w jej ocenie
był kluczem do zrozumienia współczesność. Romantyzm
pozostawał dla niej przede wszystkim afirmacją swobody
i wolności w każdym jej wymiarze.

13b.
ZOFIA PAŁUCHA
(ur. 1993, Polska)

Hard Nipples and Dreams of
Disappearance
2019, rysunek kredką na papierze, 50 x 40 cm
Dzięki uprzejmości artystki i galerii Piktogram
w Warszawie

Zofia Pałucha konstruuje swoje prace, czerpiąc
z kultury masowej przetworzonej przez internetowe
bazy danych. Zestawienie tych dwóch warstw
pozwala jej badać związek strumienia świadomości
i strumienia obrazu z perspektywy jego
rysunkowego i malarskiego potencjału. Wierzy,
że artyści mogą myśleć bezpośrednio obrazami,
a poprzez automatyzm częściowo wyeliminować
intencjonalność w procesie tworzenia kompozycji.
Każda praca artystki posiada warstwę kulturową
i komputerową. Podejście to zakłada, że obserwator
może podchodzić do obrazu z wielu różnych punktów
widzenia. Daje to pełną wolność interpretacji, która
jako ostatni element pracy twórczej spoczywa
na widzu. Strumień obrazów pozwala artystce
zgłębiać przestrzenie i możliwości, jakie dają
jej właściwości współczesności. W wyniku tego
hybrydowe kompozycje są ciągłym eksperymentem
z odniesieniami do innych dyscyplin i szeroką gamą
estetyk. Tytuły stanowią rdzeń i integralną część jej
prac, często są cytatami zaczerpniętymi z tekstów
źródłowych. Artystka maluje obrazy przesadne
i subtelne, mocne i wrażliwe, obrazy domagające się
obsesyjnej uwagi.
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15.
LILIANA PISKORSKA (ZEIC)
(ur. 1988, Polska)

Książka źródeł
2020–2021, fotografie, obiekty, rysunki, teksty
Dzięki uprzejmości artystki

Książka źródeł to rozpoczęty w 2020 roku i ciągle
rozszerzający się projekt poświęcony badaniom
nienormatywnej polskiej historii kobiecej. Artystka
wydobywa zapomniane i nierzadko przemilczane
historie, tworząc archiwum złożone z tekstów,
rysunków, obiektów i fotografii. Przytacza historie
działaczek społecznych, pisarek, artystek,
feministek żyjących w XIX wieku i w czasach
współczesnych. Jej bohaterkami są między innymi
Maria Konopnicka, Maria Dulębianka, Narcyza
Żmichowska, Sławomira Walczewska, Józefa
Bojanowska czy Maria Rodziewiczówna. Piskorska
(Zeic) znajduje w biografiach i tekstach swoich
bohaterek doświadczenia i wartości wywodzące się
z praktyki łamania obowiązujących reguł i kreowania
alternatywnych związków, które jej zdaniem mogą
stać się podbudową nowego społeczeństwa.
Dostrzega empatię z uciśnionymi, będącą rezultatem
doświadczenia opresji. Między wierszami czyta
o naszej współzależności i potrzebie budowania
troskliwej wspólnoty.
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15.
LILIANA PISKORSKA (ZEIC)

Książka źródeł
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16.
CAROLEE SCHNEEMANN
(1939–2019, Stany Zjednoczone)

Meat Joy

1964–2008, dokumentacja performance, film 16 mm,
transfer na wideo, 10' 35"

Fuses

1967, film 16 mm, transfer na wideo, 29' 51"

Body Collage

1967, performance dokamerowy, film 16 mm, transfer
na wideo, 4' 15"
Własność Dolnośląskiego Towarzystwa
Zachęty Sztuk Pięknych w depozycie Muzeum
Współczesnego Wrocław

Carolee Schneemann to jedna z najważniejszych
artystek XX wieku, pionierka performance, body
artu czy sztuki feministycznej. Szczególną rolę
w jej twórczość zajmował performance, w którym
wykorzystywała swoje ciało, obraz filmowy i wideo,
slajdy, ruch czy taniec. Schneemann w swoich
działaniach koncentrowała się na zagadnieniach
seksualności, tożsamości, ciała, płci kulturowej,
przełamywania tabu i tradycji oraz kulturowych
uwarunkowań historii sztuki. Jej twórczość wykazuje
związki z działaniami artystów Fluxusu, ruchu neo
-dada, akcjonizmu. Począwszy od lat 60. XX wieku
rozwijała swoje poszukiwania na polu performance.
Działania te wykonywane zwykle w seriach z czasem
zaczynały funkcjonować wyłącznie jako dokumentacja
filmowa, głównie na taśmie optycznej 16 mm,
a powstające od lat 80. zapisy wideo stawały się
elementem rozbudowanych instalacji przestrzennych.
Zrealizowany w 1964 roku performance Meat
Joy był momentem przełomowym w twórczości
Schneemann, która działanie określiła jako erotyczny
rytuał i radykalną, niepohamowaną celebrację ciała.
W dokumentacji filmowej widzimy grupę kobiet
i mężczyzn wchodzących ze sobą w różne cielesne
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interakcje – natykają się na siebie podczas biegania,
turlają się po podłodze, smarują farbą, rzucają
surowym mięsem i rybami. Schneemann pojmowała
performance jako coś, co umożliwia przeniesienie
materialności, będąc konstrukcją wizualnych myśli
w przestrzeni.
Podobny charakter przyjmuje performance
Body Collage mający miejsce w 1967 roku.
Nośnikiem, a jednocześnie podmiotem tego
działania, wywodzącym się z nurtu abstrakcyjnego
ekspresjonizmu, jest własne ciało artystki.
Schneemann maluje swoje ciało klejem do tapet
i melasą, a następnie biegnie, skacze, upada i toczy
się przez strzępy papieru do drukarki, tworząc
cielesny kolaż. Komentowała: "Moim zamiarem nie
było zrobić kolażu z ciała (jako obiektu), ale odegrać
ruch tak, aby jego obraz był dynamiczny,
nie określony z góry czy upozorowany".
Fuses to z kolei przykład twórczości filmowej
artystki. Wizualny kolaż ukazuje zbliżenie seksualne
autorki z jej partnerem, kompozytorem i pianistą
Jamesem Tenneyem. Dosłowność filmowej rejestracji
dokonanej w prywatnej domowej przestrzeni została
przełamana sposobem kadrowania, montażem
i preparacją materialnej substancji taśmy filmowej.
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17.
NATALIA LL
(ur. 1937, Polska)

Sztuka konsumpcyjna
1972, film 16 mm, kopia cyfrowa, czarno-biały,
bez dźwięku, 7'35"
Własność Dolnośląskiego Towarzystwa
Zachęty Sztuk Pięknych w depozycie Muzeum
Współczesnego Wrocław

W 1972 roku Natalia LL zaczęła realizację cyklu
Sztuka konsumpcyjna złożonego z fotografii oraz
filmów ukazujących modelki w kuszący sposób
jedzące banany, paluszki czy parówki oraz
wypluwające budyń. W obiektywie artystki prosta
czynność jedzenia przybiera dwuznaczną formę,
stając się czymś innym, kojarzącym się z erotyką.
Tak otwarta demonstracja seksualności była
wówczas rzadko spotykana nie tylko w Polsce,
ale również w całej Europie Wschodniej. Krytyka
uznała te prace za pierwszą tak odważną
manifestację seksualności w sztuce polskiej, ale
także za komentarz do siermiężnej rzeczywistości
tamtego czasu. Sama Natalia LL komentowała:
„[...] cała moja sztuka od 1972 roku była związana
z konceptualną zabawą konsumpcją. Oczywista
przewrotność sztuki konsumpcyjnej była rodzajem
kpiny ze świata dojrzałej konkretności, a więc banany
w uległych i czarujących ustach mogły się zmienić
za przyczyną naszej przewrotnej wyobraźni w penisy
spragnione pieszczot. [...] Być może dlatego sztuka
konsumpcyjna jest manifestacją radości życia
z pełną świadomością trwogi i eschatologicznego
końca człowieka”.

POWRÓT

17.
NATALIA LL

Sztuka konsumpcyjna
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18.
KAROL RADZISZEWSKI
(ur. 1980, Polska)

America Is Not Ready For This
2012, wideo, 67'25"
Kolekcja Muzeum Współczesnego Wrocław
Inspiracją projektu America Is Not Ready For This był
wyjazd Natalii LL w 1977 roku do Nowego Jorku na
stypendium, podczas którego artystka miała okazję
poznać ówczesnych prominentnych galerzystów
i artystów. Jej tropem wyruszył kilkadziesiąt lat
później do Ameryki Karol Radziszewski – postanowił
on spotkać się z tymi samymi osobami. W wyniku
tej podróży powstał film dokumentalny oparty na
wywiadach z różnymi postaciami świata sztuki,
który ukazuje paralele pomiędzy doświadczeniami
obu artystów, wyzwalając jednocześnie serię pytań
dotyczących sztuki feministycznej, konceptualnej,
teorii queer i relacji pomiędzy światami usytuowanymi
niegdyś po dwóch stronach żelaznej kurtyny.
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19.
ŁUKASZ TRZCIŃSKI
(ur. 1975, Polska)

Kolekcja Idei (Lotny Dom Wydawniczy)
Dzięki uprzejmości artysty
			

Kolekcja Idei – Lotny Dom Wydawniczy jest
koncepcją zainicjowaną w 2019 roku przez
Łukasza Trzcińskiego. Projekt, rozwijany
w czasie, skoncentrowany jest na poszukiwaniach
alternatywnych dróg dystrybuowania wiedzy,
emancypacyjnych wobec zinstytucjonalizowanych
schematów. Głównym obszarem aktywności Kolekcji
Idei jest produkcja druków i tekstów z szeroko
pojętego pola sztuki. Nawiązując do idei dobra
wspólnego – poprzez własne środki produkcji i samą
produkcję, planowanie oraz dystrybucję – Kolekcja
Idei krąży po środowiskach sztuki, przyjmuje rolę
sejsmografu, wypadkowej poszukiwań i napięć
generowanych w jej polu. Obrasta w nowe treści,
reagując na bieżąco, zapewniając ich widoczność.
Dzięki wyzwoleniu spod dyktatu logiki neoliberalnej
ekonomii stwarza warunki dla upublicznienia
tytułów, które nie znalazły dotąd instytucjonalnego
zainteresowania jako nieopłacalne. Lotny Dom
Wydawniczy działa wyłącznie na materiałach
pozyskanych nieodpłatnie, w tym również odpadach
z wielkich produkcji, resztkach z pańskiego stołu
czy na zasadzie ekonomii wymiany, wyzyskując to,
co dane w danym momencie. Do procesu druku
wykorzystywane jest najprostsze, a jednocześnie
najbardziej mobilne z dostępnych na rynku,
pełnoprawnych urządzeń drukarskich.
Do tej pory w ramach Kolekcji Idei ukazały się:
Secession From The Broadcast (Piotr Bujak),
On The Origin Of The Cities (Aga Piksa & Vladimir
Palibrk), City Diary (Jaro Varga), magazyn Łałok
nr 4 (Potencja), Zielnik (Łukasz Surowiec).
Docelowy zbiór tytułów zostanie przekazany do
muzeów, galerii, centrów sztuki współczesnej, miejsc
środowiskowych, squatów, fabryk, bibliotek na
prawach ogólnodostępnego dzieła sztuki, by służyć
kolejnym zainteresowanym.
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W ramach wystawy Z tej nocy będzie serce Lotny
Dom Wydawniczy zrealizował dwa niezależne
działania. Pierwsze z nich to druk publikacji Liliany
Piskorskiej (Zeic) Książka źródeł |Sourcebook.
Drugie działanie stanowi autorski zamysł Łukasza
Trzcińskiego, który zapraszając do współpracy
artystę Yana Kurza, opracował serię druków
bazujących na wizualnych cytatach i fragmentach
tekstów Davida Wojnarowicza. Również
doświadczenie artysty jako ikony wykluczeń
i cenzury społecznej uległo na przestrzeni lat
uwspólnotowieniu, a jego praktyka stała się
przedmiotem kolejnych zawłaszczeń. Analogowy
charakter druku stanowi próbę odzyskania
z otwartego, cyfrowego obiegu, jednostkowej
perspektywy artysty (człowieka).
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13c.
ZOFIA PAŁUCHA
(ur. 1993, Polska)

00 Max

2020, olej na płótnie, 200 x 150 cm
Dzięki uprzejmości artystki i galerii Piktogram
w Warszawie
Zofia Pałucha konstruuje swoje prace, czerpiąc
z kultury masowej przetworzonej przez internetowe
bazy danych. Zestawienie tych dwóch warstw
pozwala jej badać związek strumienia świadomości
i strumienia obrazu z perspektywy jego
rysunkowego i malarskiego potencjału. Wierzy,
że artyści mogą myśleć bezpośrednio obrazami,
a poprzez automatyzm częściowo wyeliminować
intencjonalność w procesie tworzenia kompozycji.
Każda praca artystki posiada warstwę kulturową
i komputerową. Podejście to zakłada, że obserwator
może podchodzić do obrazu z wielu różnych punktów
widzenia. Daje to pełną wolność interpretacji, która
jako ostatni element pracy twórczej spoczywa
na widzu. Strumień obrazów pozwala artystce
zgłębiać przestrzenie i możliwości, jakie dają
jej właściwości współczesności. W wyniku tego
hybrydowe kompozycje są ciągłym eksperymentem
z odniesieniami do innych dyscyplin i szeroką gamą
estetyk. Tytuły stanowią rdzeń i integralną część jej
prac, często są cytatami zaczerpniętymi z tekstów
źródłowych. Artystka maluje obrazy przesadne
i subtelne, mocne i wrażliwe, obrazy domagające się
obsesyjnej uwagi.
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DAVID WOJNAROWICZ
(1954–1992, Stany Zjednoczone)

When I Put My Hands on Your Body

1989, taśma wideo 8 mm, transfer cyfrowy, 4'09"
Tekst i głos: David Wojnarowicz
Występują: David Wojnarowicz i Paul Smith
Zdjęcia: Marion Scemama
Muzyka: Ben Neill
Montaż: François Pain
Dzięki uprzejmości Estate of David Wojnarowicz
oraz Galerii P·P·O·W w Nowym Jorku

WOJNAROWICZ:
Kiedy kładę ręce na tobie, na twoim ciele, czuję historię
twojego ciała, nie tylko od początku jego formowania się
w odległym jeziorze, ale aż poza kres jego istnienia. Czuję jego
ciepło i budowę, jednocześnie widzę, jak ciało oddziela się od
warstw tłuszczu i znika. Widzę, jak tłuszcz znika z mięśni, jak
mięsień znika z okolic organów i odchodzi od kości. Widzę,
jak organy stopniowo stają się przezroczyste, pozostawiając
lśniący szkielet, lśniący jak kość słoniowa, który powoli rozpada
się, aż zamieni się w pył. Skupiam się na ciężarze twojego
ciała, jak natychmiast dopasowuje się do przestrzeni pod
moimi dłońmi. Zdumiewa mnie, jak idealnie dopasowuje się do
kształtu moich dłoni. Gdybym mógł połączyć nasze naczynia
krwionośne, abyśmy stali się sobą nawzajem, zrobiłbym to.
Gdybym mógł połączyć nasze naczynia krwionośne, aby
zatrzymać cię na ziemi, tu i teraz, dla mnie, zrobiłbym to.
Gdybym mógł otworzyć twoje ciało i wślizgnąć się w twoją
skórę, spojrzeć przez twoje oczy i na zawsze połączyć
moje usta z twoimi, zrobiłbym to. Płaczę, gdy czuję historię
twojego ciała pod moimi rękami w czasie tak wielkiej straty.
Płaczę, gdy czuję ruch twojego ciała pod moimi dłońmi, gdy
przewracasz się na bok, wykonujesz szereg małych ruchów,
aby objąć mnie za szyję i przyciągnąć do siebie. Wszystkie te
wspomnienia rozpłyną się jak łzy na deszczu. Kiedy wykryto
u mnie tego wirusa, zdałem sobie sprawę, że zaraziłem się
chorym społeczeństwem.

21.
DAVID WOJNAROWICZ
(1954–1992, Stany Zjednoczone)

Last Night I Took A Man
1989, taśma wideo 8 mm, transfer cyfrowy, 4'33"
Występ, tekst i obraz: David Wojnarowicz
Zdjęcia: Marion Scemama
Montaż: François Pain
Dzięki uprzejmości Estate of David Wojnarowicz
oraz Galerii P·P·O·W w Nowym Jorku

WOJNAROWICZ:
Zeszłej nocy ściągnąłem do siebie faceta,
którego zobaczyłem w metrze, jak stał pod ścianą
w pobazgranym graffiti wagonie, w czarnych
kowbojskich butach, obcisłych dżinsach, koszuli
rozpiętej do trzeciego guzika i podwiniętych
rękawach odsłaniających nawykłe do pracy fizycznej
ramiona i parę niebieskich tatuaży. Kiedy przyszliśmy
do mnie, usiadłem na łóżku i zębami rozpiąłem mu
spodnie, palcami rozsunąłem guziki jego koszuli,
wślizgnąłem dłoń pod krawędź jego koszulki, wodząc
dłonią po jego dłoni i ciepłym brzuchu, a gdy
podniosłem jego koszulkę, ukazały się dwa ptaki
wytatuowane niebieskim atramentem, przelatujące
w poprzek jego klatki piersiowej. Mój język poruszał
się tam i z powrotem, kreśląc mokre linie na jego
brzuchu. Powoli wstałem i przesunąłem językiem
po jego bladych bokach. Kiedy zdejmowałem mu
koszulkę przez głowę, mogłem poczuć zapach jego
potu, językiem nabierałem jego smak. Potem położył
mnie na łóżku, zdjął mi buty i spodnie, a ja bawiłem
się jego twardym kutasem w spodniach; schylił się
i polizał wewnętrzną stronę moich nóg i ud pod
jajami, położył się na mnie, podciągnął moje ramiona
do góry i założył sobie na szyję. Całował mnie za
uszami i lizał po gardle, po twarzy i w dół nasady
nosa aż do ust, do których włożył swój ciepły język.
Mam AIDS drugiego stadium, a facet w telewizji,
który wygląda, jakby miał ziemniaka zamiast głowy,
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mówi mi i reszcie kraju, że muszę stłumić swoją
seksualność – używa takich słów, jakbym był
owadem: „nosiciel”, „zarażony”. Kiedy pokazuje
mnie na zdjęciach lub filmach, zawsze leżę na
łóżku, sam i na skraju śmierci, a on mówi, że muszę
stłumić swoją seksualność, bez względu na to, czy
jestem mężczyzną, czy kobietą, homoseksualistą czy
heteroseksualistą, czy mam AIDS, czy nie; mówi, że
skoro kondomy nie są w stu procentach skuteczne,
nie wolno mi się pieprzyć, nie wolno mi ssać i pieścić,
nie mogę mieć pragnień ani fantazji, hańbą jest każda
minuta istnienia tej gnijącej formy życia; mówi, że
jestem chodzącą śmiercią, chodzącym workiem
zawierającym kości i okropne choroby, choroby
i śmierć; mówi o mnie jak o chorobie na dwóch
nogach, mordercy strzelającym spermą jak nabojami;
mówi, że moją misją jest cię zniszczyć, ponieważ
chcę być traktowany jak człowiek, który ma potrzebę
eksplorowania swojej seksualności; mówi, że moją
tajną misją jest zarażenie całego świata. Facet
w telewizji może być facetem z gazety; ma wymienną
głowę – jednego dnia może być mężczyzną,
a drugiego kobietą; może mieć twarz polityka lub
lekarza, twarz naukowca, twarz „pracownika służby
zdrowia” lub twarz księdza ze swastyką wytatuowaną
na sercu. I każda z tych twarzy mówi, że martwi
się o ciebie z powodu naszego istnienia, i to jest
kurewsko ironiczne, kiedy przybiera twarz ojca
rodziny, który chce chronić swoje dzieci, a przecież
ja jestem jego dzieckiem i mam AIDS. Sądzę, że
to nie AIDS jest problemem, a używanie AIDS jako
narzędzia do forsowania konserwatywnej polityki.
Homoseksualiści i osoby wstrzykujące sobie narkotyki
są w tym społeczeństwie zbędne, a AIDS traktuje się
w taki sam sposób jak homoseksualistów i ćpunów
i dlatego od ośmiu długich lat codziennie dochodzi
do legalnych i aprobowanych społecznie morderstw.
Mimo tego zamierzam wciąż eksplorować moje
ciało i ciała innych mężczyzn, szukać przyjemności
i bliskości, a będę to robić odpowiedzialnie i w miarę
potrzeby, coraz lepiej rozumiejąc znaczenie dotyku,
fantazji oraz sposobów dawania przyjemności. Nie
będę o tym milczał, nie dam się złożyć do grobu
przez media, nie umrę cicho. Nie zrobię wam tej
przyjemności, żeby umrzeć jako morderca, żebyście
mogli odebrać moją śmierć społeczną jako coś
niezauważonego i bez znaczenia.

POWRÓT

Będę celebrować moją seksualność oraz seksualność
ludzi zamordowanych przez amerykański rząd
i komunistów, którym bardziej zależy na zysku niż
na życiu. I będę upierał się, że wasza korupcja jest
dla mnie nie do przyjęcia, nie dam się wykastrować
przez waszą kłamliwą politykę, media czy religię.
Jeśli mam się pieprzyć z bronią u boku, będę to robić.
Powołam ruch, będę krzyczeć, śmiejąc się, myśląc
o przyjemności i odczuwając przyjemność – BEZ
WINY! BEZ WINY! BEZ WINY! – pomimo presji
sztucznego świata.
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22.
HUBERT KIELAN
(ur. 1986, Polska)

To nie są ludzie
2020, blacha stalowa, 140 x 17 x 0,5 cm
Dzięki uprzejmości artysty

Praca Huberta Kielana powstała jako swoista
ilustracja licznych publicznych wypowiedzi
polityków, jakie pojawiły się odnośnie do osób
nieheteronormatywnych. Warstwa typograficzna
pracy nawiązuje do napisu „Hollywood” stworzonego
w 1923 roku jako reklama budowanego w pobliżu
osiedla mieszkaniowego. Natomiast jego forma
przypomina napis znajdujący się nad bramą
wjazdową do obozu koncentracyjnego Auschwitz.
Artysta zwrot, który można odczytać jako deklarację
negacji człowieczeństwa, wpisał w powszechnie
rozpoznawalny układ znaku. Jednocześnie
przypominając o konsekwencjach stosowania
najbardziej prymitywnego narzędzia utrzymania
władzy – wskazywania wyimaginowanego wroga
i antagonizowania grup społecznych.
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23.
NATALIA LL
(ur. 1937, Polska)

Fotografia intymna
1971, instalacja fotograficzna, 220 x 200 x 200 cm
(rekonstrukcja)
Kolekcja Muzeum Współczesnego Wrocław

Fotografia intymna to rodzaj fotograficznego
environmentu zrealizowany po raz pierwszy w 1971
roku w ramach inauguracji wrocławskiej galerii
Permafo prowadzonej przez Natalię LL, Andrzeja
Lachowicza, Zbigniewa Dłubaka i Antoniego
Dzieduszyckiego. Wnętrze instalacji wypełniają duże
zbliżenia aktu seksualnego kobiety i mężczyzny.
Zewnętrzne ściany pokrywają zmultiplikowane
autoportrety artystki. Zbudowana specjalnie dla
potrzeb instalacji architektura – wprowadzająca
wąskie i ciasne pomieszczenie – utrudniała
swobodne oglądanie pracy i zmuszała widzów do
przeciskania się w tłumie. Zainteresowanie Natalii
LL seksualnością pozostaje jednym z ważniejszych
tematów jej sztuki. Artystka odrzucając
powierzchowną estetykę, próbuje dotrzeć do głębi
spełnienia aktu miłosnego. Erotyka zawiera w sobie
z jednej strony witalność, radość życia, uniesienie,
ale również lęk i cierpienie. W tekście towarzyszącym
wystawie pisała: „Jedyną dla mnie i sensowną
metodą fotograficzną jest rejestracja a priori przyjętej
koncepcji, pojęcia. Nie interesuje mnie fotografia
estetyzująca, dlatego też zastosowałam termin
fotografii intymnej, mający sens i w sferze kreacji,
i percepcji”. Prace Natalii LL można odczytać jako
manifest, wcielenie w życie neoawangardowego
postulatu nierozłączności tego, co prywatne, od
tego, co publiczne. Wystawa z 1971 roku decyzją
cenzury mogła być udostępniona jedynie w formie
pokazu zamkniętego.
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NATALIA LL

Fotografia intymna
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24.
TOMISLAV GOTOVAC
(1937–2010, Chorwacja)

Straż nad Renem
2000, film on DVD of the 1994 performance
Watch on the Rhine, 1'04", ed. 1/5 + 2 AP
Dzięki uprzejmości galerii Gregor Podnar w Berlinie

Tomislav Gotovac to jeden z najważniejszych
chorwackich artystów neoawangardowych,
działający przede wszystkim na polu filmu, fotografii
i performance. Artysta słynął z radykalizmu –
sztukę pojmował jako narzędzie politycznej zmiany,
którym próbował sprowokować konformistyczne,
uległe społeczeństwo ówczesnej Jugosławii.
W jego działaniach życie prywatne przenikało
się z polityką, historią czy referencjami z historii
sztuki i kina. W pracy Straż nad Renem artysta
połączył dwie swoje największe fascynacje:
performance i film strukturalny. Eksperymentalne
wideo to rejestracja performance artysty, który
w 1994 roku stał przez kilka godzin nago na kopule
modernistycznego pawilonu – Domu Artystów
w Zagrzebiu (do lat 40. XX wieku służącego jako
meczet dla społeczności muzułmańskiej). Stojąc
nieruchomo, swój wzrok kierował na zachód ku
mającym wówczas miejsce działaniom wojennym
opanowującym Chorwację w trakcie trwających
wojen jugosłowiańskich. Tytuł pracy stanowi
odwołanie do hollywoodzkiego filmu z 1943 roku
opowiadającego historię rodziny niemieckich Żydów
uciekających przed zagładą do USA. Gotovac
tym prostym gestem podjął temat powojennych
doświadczeń oraz powracającego faszyzmu
i rasizmu objawiającego się w różnych kontekstach
historycznych i geopolitycznych. Artysta określił się
mianem „nstrażnika meczetu”, zwracając uwagę na
trwające wówczas czystki etniczne dokonywane na
muzułmanach. Nagie ciało kontrastuje z rozgrywającą
się w tle wojną, eksponując kruchość i bezbronność
ludzkiego istnienia.
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25.
KAROLINA KUBIK
(ur. 1984, Polska)

Panaceum dzięcioła
2021, działanie site-specific, performance, tekst
Dzięki uprzejmości artystki

Działanie Karoliny Kubik rozgrywa się na pograniczu
performance, poezji i sztuki site-specific. W
sposób subiektywny przygląda się przestrzeni
wystawy i specyfice muzealnego budynku, który
pierwotnie została zaprojektowany jako schron
przeciwlotniczy. Kubik naprawia tkankę. Wykonuje
rodzaj leczniczej / szarlatańskiej interwencji –
stymulując wybrane miejsca nakłuwając je igłami do
akupunktury. Artystka poprzez subiektywne
odczuwanie historii i rzeczywistości zarówno w planie
przeżyć indywidualnych, jak i zbiorowych, próbuje
łączyć niewyrażalne z formami dialogicznymi
oraz praktyką demokratyzowania sztuki. Analizuje oś
pomiędzy własnym ciałem a geopolityką
przestrzeni wystawy.
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26.
27.
PIOTR BLAJERSKI
(1980, Polska)

Eye of the pigeon z cyklu
Postanthropocentrism Now!
2020, wideo, 3'

Passionate love z cyklu
Postanthropocentrism Now!
2020, wideo, 6'38"
Dzięki uprzejmości artysty

Problem zbliżającej się katastrofy klimatycznej,
a co za tym idzie początek kolejnego wielkiego
wymierania i koniec ludzkiej cywilizacji, w ostatnich
latach jest coraz bardziej widoczny w dyskursie
globalnym. Kryzys ten wiąże się z bezsilnością
porządku społecznego opartego na neoliberalnym
konstrukcie, a kapitalizm okazał się raczej przyczyną
problemów niż ich rozwiązaniem. Istnieje zatem
problem, jak przekroczyć ten impas i co powinna
zrobić ludzkość, aby uniknąć katastrofy. Projekt
POSTANTHROPOCENTRISM NOW! odpowiada
na te pytania, będąc studium badającym stosunek
ludzkości do innego życia, a w szczególności
do zwierząt. Proponuje on perspektywę
postantropocentryczną jako konstruktywny sposób
myślenia, będący jednocześnie odrzuceniem
eschatologicznej postawy i wyrazem pokory, co
prowadzi do zerwania z egoizmem gatunkowym
i wzięcia odpowiedzialności za swoje działania.
Jednocześnie fundamentalnym dla projektu
założeniem jest to, że poprzez obserwację
i empatię wobec zwierząt można przekroczyć
ideę antropocentryzmu, co jest niezwykle ważne
w myśleniu o przyszłości ludzkości i jej relacji
z ziemską biosferą.
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Eye of the pigeon z cyklu
Postanthropocentrism Now!
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28.
BARBARA ŻŁOBIŃSKA
(ur. 1993, Polska)

You know my thoughts.
No one knows that I still miss something
2021, instalacja, stal lakierowana proszkowo,
203 x 90 x 90 cm
Dzięki uprzejmości artystki
Instalacja Barbary Żłobińskiej to huśtawka
wahadłowa o nietypowej konstrukcji. Jej siedziska
– „krzesełka” zaprojektowane zostały w jednej
linii ale w przeciwnych kierunkach. Umożliwia to
użytkownikom siedzenie naprzeciw siebie, ale
może utrudnić wprowadzenie huśtawki w ruch. To
przekształcenie przez artystkę gotowej formy nadaje
obiektowi dwuznaczny charakter. Z jednej strony
praca opowiada o bliskości i potrzebie budowania
relacji, ale z drugiej poprzez swoją formę wyraża
niepokój. Huśtawka, zaprojektowana dla dwóch osób,
staje się wspomnieniem tego, co było zwyczajne,
a dziś wydaje się nieosiągalne lub ograniczone.
Pozostaje ona również symbolem ulotności wrażeń
czy odczuć.
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13d.
ZOFIA PAŁUCHA
(ur. 1993, Polska)

We've Been Dying for Eons
2020, olej na płótnie, 120 x 160 cm
Dzięki uprzejmości artystki i galerii Piktogram
w Warszawie

Zofia Pałucha konstruuje swoje prace, czerpiąc
z kultury masowej przetworzonej przez internetowe
bazy danych. Zestawienie tych dwóch warstw
pozwala jej badać związek strumienia świadomości
i strumienia obrazu z perspektywy jego
rysunkowego i malarskiego potencjału. Wierzy,
że artyści mogą myśleć bezpośrednio obrazami,
a poprzez automatyzm częściowo wyeliminować
intencjonalność w procesie tworzenia kompozycji.
Każda praca artystki posiada warstwę kulturową
i komputerową. Podejście to zakłada, że obserwator
może podchodzić do obrazu z wielu różnych punktów
widzenia. Daje to pełną wolność interpretacji, która
jako ostatni element pracy twórczej spoczywa
na widzu. Strumień obrazów pozwala artystce
zgłębiać przestrzenie i możliwości, jakie dają
jej właściwości współczesności. W wyniku tego
hybrydowe kompozycje są ciągłym eksperymentem
z odniesieniami do innych dyscyplin i szeroką gamą
estetyk. Tytuły stanowią rdzeń i integralną część jej
prac, często są cytatami zaczerpniętymi z tekstów
źródłowych. Artystka maluje obrazy przesadne
i subtelne, mocne i wrażliwe, obrazy domagające się
obsesyjnej uwagi.
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29.
LESZEK KNAFLEWSKI
(1960–2014, Polska)

Para
1989, instalacja: stal, drewno, kora, ziemia, włosy
ludzkie, tekstylia, fizelina, pierze, wymiary zmienne
Dzięki uprzejmości galerii Piktogram w Warszawie

Leszek Knaflewski w swojej strategii artystycznej
wykorzystywał przedmioty gotowe, rzeczy
codziennego użytku oraz elementy przyrody
(korzenie, torf, wodę). Naturalne, organiczne
materiały w połączeniu z przedmiotami
zapożyczonymi z obszaru kultury materialnej niosą
ze sobą ładunek o ogromnej sile ekspresji i ukrytych,
niejasnych znaczeniach. Prace Knaflewskiego
mają wielowymiarową wymowę, są otwarte na
skojarzenia, silnie oddziałując na wyobraźnię. Jego
prace przez krytyków zaliczone zostały do nurtu
„rzeźby pomalarskiej” oraz „realizmu magicznego”.
Instalacja Para złożona jest z dwóch długich, faliście
wijących się korzeni, zwieńczonych „głowami”
w kształcie krzyża. Spoczywają one na białej pościeli
rozłożonej na usypanej warstwie ziemi. Korzeniekrzyże, sprawiające wrażenie żywych bytów,
przywodzą na myśl parę kochanków w miłosnym
zbliżeniu. Prace Knaflewskiego z trudem poddają
się interpretacji i analizie, są natomiast otwarte na
skojarzenia, silnie oddziałują na wyobraźnię widza.
Artysta odwoływał się do emocji, mrocznych intuicji,
budując nieoczywiste relacje ze światem natury
i religii, łącząc w twórczości wątki surrealistyczne
z mistycznymi. W latach 90. powracającym motywem
jego twórczości były formy korzenne o symbolice
związanej z siłami życiowymi, wzrostem, pędem
ku górze. Artysta często nadawał im formę krzyża
i traktował jako metaforę ciała ludzkiego.
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30.
LILIANA PISKORSKA (ZEIC)
(ur. 1988, Polska)

Silne siostry powiedziały braciom
2019, wideo, 30'
Dzięki uprzejmości artystki

Wideo stanowi audiowizualną opowieść – poetycki
manifest złożony z trzech queerowych i lesbijskich
tekstów opublikowanych przez grupy aktywistyczne
z USA: Radicallesbians (The Woman Identified
Woman, 1970), The Lesbian Avengers (Dyke
Manifesto, 1992), Queer Nation (The Queer Nation
Manifesto, 1990). Przetłumaczone i zmodyfikowane
przez artystkę tworzą kolaż, którego celem jest
opowieść o doświadczeniu życia dyskryminowanej
osoby LGBT w Polsce. Pokazując, jak działa
heteroseksualny przywilej, artystka zachęca do
przemyślenia własnego usytuowania w świecie
dominacji patriarchalnych i heteroseksualnych
norm. Stworzona przez nią praca stanowi ponadto
wezwanie do współodczuwania, solidarności
i uważności na inne osoby. Nawołuje do solidarności
i empatii w stosunku do innych, zwłaszcza tych
należących do mniejszości. Piskorska (Zeic)
komentowała: „Podczas pracy nad tym wideo
zastanawiałam się, jak opowiadać historie, by
dzięki nim wyobrażać sobie nawzajem swoje stany
i emocje. Emocje, które są często skrajne, graniczne
i trudne do zrozumienia, bo przecież i nasze życiowe
doświadczenia są od siebie tak odległe. Uważam,
że sztuka jest jedną z niewielu przestrzeni, która
to umożliwia”.
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31.
DAVID WOJNAROWICZ
(1954–1992, Stany Zjednoczone)

After Word
1989, taśma wideo 8 mm, transfer cyfrowy, 1'34"
Głos: David Wojnarowicz
Zdjęcia: Marion Scemama
Dzięki uprzejmości Estate of David Wojnarowicz
oraz Galerii P·P·O·W w Nowym Jorku

WOJNAROWICZ
Czuję teraz pustkę w głowie, więc nie powiem
za wiele. Powraca do mnie jedna myśl – po co
to wszystko? Mamy dokumentację Davida
w gniewie, mamy dokumentację Davida wściekłego,
mamy dokumentację Davida przestraszonego – mamy
to wszystko na użytek po mojej śmierci. Czyli – po
co? Ile tysięcy ludzi zmarło na AIDS? Ile razy trzeba
pokazać obraz tego chorego, umierającego pedała
w pokoju, cierpiącego na chuj wie co, żeby zobaczyć,
że on jest wściekły; że się boi; że ma mózg; że
stworzył rzeczy, które dla jednych są piękne, a dla
innych gówno warte. Nagrywanie siebie na użytek po
mojej śmierci wydaje mi się mocno popierdolone.
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32.
DAVID WOJNAROWICZ
(1954–1992, Stany Zjednoczone)

Beautiful People
1988, film, Super 8, transfer na wideo, 27'56"
współpraca: Jesse Hultberg
Dzięki uprzejmości Electronic Arts Intermix (EAI),
Nowy York

Beautiful People jest jednym z ostatnich filmów
Davida Wojnarowicza, który zmarł w 1992 roku.
Film powstał we współpracy z Jesse'm Hultbergiem,
założycielem kultowej grupy muzycznej 3 Teens
Kill 4, który występuje w filmie. Kamera śledzi jego
podróż zaczynającą się pobudką w nowojorskim
mieszkaniu.
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33.
TAUS MAKHACHEVA
(ur. 1983, Rosja)

Karakuł

2007, wideo, kolor, bez dźwięku, 3'16", ed. 4/5 +1 AP

Karakuł #4

2007, wydruk cyfrowy, 90 x 90 cm, ed. 5/6 + 1 AP

Karakuł #5

2007, wydruk cyfrowy, 90 x 90 cm, ed. 4/6 + 1 AP
Kolekcja Muzeum Współczesnego Wrocław
Zakup pracy dofinansowano ze środków MKiDN
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
w ramach programu Narodowa Kolekcja Sztuki
Współczesnej

Film Karakuł oraz towarzyszące mu fotografie
zostały zrealizowane w Dagestanie, którego złożona
historia, wielokulturowość i mocna zależność od
uwarunkowań przyrodniczych pozostają ważnymi
punktami odniesienia dla rosyjskiej artystki Taus
Makhachevy. Karakuł to jedna z najstarszych ras
owiec hodowlanych pochodzących z południowowschodniej Azji. Pozyskuje się z nich specyficzny
rodzaj skóry o mocno skręconej sierści. W tym
celu zabija się jagnięta zaraz po urodzeniu lub
wywołuje sztuczne poronienie (kilka dni po porodzie
loki rozprostowują się). Makhacheva kreuje
antropomorficzne stworzenie (pół-człowiek, półzwierzę) pokryte szarym futrem karakuła, które
próbuje nawiązać relacje z koniem pozostającym
uosobieniem zwierzęcia towarzyszącemu
człowiekowi. Relacje między stworzeniem a koniem
są pełne człowieczeństwa, chęci zrozumienia, pełnej
mentalnej i emocjonalnej szczerości. Naśladowanie
gestów, mimikry i intonacji jest częścią rozmowy
i intymności między ludźmi, więc istota zrozumiała
jeden z modeli płci i relacji międzyludzkich.
Czy ta struktura relacji jest wygodna i interesująca
dla stworzenia? Podkreślając powiązania między
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dwoma ciałami, Makhacheva bada ponowne odkrycie
naszego zapomnianego związku z naturą. Stara się
zrozumieć specyfikę i charakter tego, co społeczne
i naturalne.
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SERVET KOÇYIĞIT
(ur. 1971, Turcja)

I Kissed a Bear
2015, 72 x 62 x 24 cm (bear), 92 x 86 x 30 cm
(giraffe), polyester, wood, paint
Dzięki uprzejmości artysty oraz
Leyla Tara Suyabatmaz
Praca Serveta Koçyiğita przedstawia pocałunek dwóch
istot z odległych części globu: niedźwiedzia polarnego
z mroźnej Północy, który stoi na zielonych szczudłach,
i żyrafy żyjącej w gorącym klimacie Południa. Artysta stawia
obok siebie zwierzęta tak różne, iż w naturalnym środowisku
to zestawienie byłoby spotkaniem drapieżnika i ofiary.
Koçyiğit w swojej twórczości odnosi się do różnorodnych
doświadczeń związanych z obcością, imigracją i budowaniem
tożsamości w epoce, w której różnica między swobodnym
przemieszczaniem się a ruchem przymusowym leży u podstaw
globalnej kondycji człowieka. Poszukując swojego miejsca,
wytwarza alternatywne przestrzenie, wyobrażeniowe
mapy łączące rozmaite porządki geograficzne,
historyczne i kulturowe. Głównym śladem kwestionującym
granice pozostaje dla niego kreatywny potencjał sztuki
i nieograniczona natura miłości.

35.
PAWEŁ ALTHAMER
(ur. 1967, Polska)

Las
1993, wideo, 7'40"
Dzięki uprzejmości Fundacji Galerii Foksal
w Warszawie
Według Pawła Althamera jednym z głównych
zadań stojących przed artystą jest rozbijanie
schematów myślowych. W 1993 roku artysta
zrealizował swoją pracę dyplomową w legendarnej
pracowni Grzegorza Kowalskiego w warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych. Praca składała się
z dwóch elementów: hiperrealistycznej rzeźby –
autoportretu – wykonanej z naturalnych materiałów
(sucha trawa, włókna konopi, jelita zwierzęce,
wosk, włosy artysty) oraz krótkiego wideo. Film
pokazywał artystę, który wychodzi z budynku ASP,
opuszcza centrum autobusem miejskim, dociera do
lasu na skraju miasta, rozbiera się i znika między
drzewami. Podczas egzaminu dyplomowego film
był pokazywany razem z autoportretem, natomiast
sam artysta był nieobecny, ponieważ wcześniej
opuścił budynek.
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